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Mensagem do Presidente

O desenvolvimento sustentável é hoje um dos temas 
prioritários da agenda internacional, europeia e nacional. 
Os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) emanados das Nações Unidas, a estratégia de 
desenvolvimento europeu com base no Pacto Ecológico, 
as várias políticas nacionais de descarbonização, economia 
circular e de conservação da biodiversidade são disso 
evidências. Atingir a neutralidade carbónica em 2050 
e contribuir para a diminuição da degradação dos 
ecossistemas constituem, hoje, objetivos mundiais.

Sendo a Companhia das Lezírias uma empresa cujo valor gerado provém da remuneração 
dos serviços fornecidos pelos ecossistemas, a manutenção da qualidade destes serviços 
torna-se fundamental para a continuidade do bom desempenho da organização e não é 
uma preocupação recente. Com grande parte da sua atividade enquadrada em produ-
ção integrada e agricultura biológica há mais de vinte anos, a gestão florestal certificada 
como sustentável há mais de dez e a adoção de práticas de agricultura de precisão mais 
recentemente, a CL tem demonstrado, na sua operação, quão longe leva a consciência 
da sua dependência da manutenção dos ecossistemas. Esta manutenção, e até mesmo a 
melhoria é, e será cada vez mais relevante, uma vez que as alterações climáticas trazem 
um conjunto de riscos físicos e de transição que irão impactar a Companhia.

Assim, em 2020, a CL definiu a sua estratégia de sustentabilidade para 2030. Esta 
definição teve por base a identificação dos ODS que são prioritários para o seu negó-
cio com base na cadeia de valor, e que baseiam os seus eixos estratégicos de atuação, 
tendo também sido definidos um plano de ação e um modelo de governação, bem 
como as responsabilidades decorrentes. 

Esta ambição, bem como o plano de ação, foi codesenvolvida com o Conselho de Admi-
nistração, Diretores e Técnicos de todas as áreas da empresa, incluindo toda a equipa 
de projeto interna constituída para o efeito. Foi devido a uma equipa de colaboradores 
dedicados e genuinamente interessados em fazer progredir a Companhia, que consegui-
mos definir uma estratégia a 10 anos, num ano atípico em que a pandemia nos colocou 
a todos numa zona de desconforto e de incertezas nunca por nós sentidas. Aproveito, 
também, para deixar aqui o meu reconhecimento pelo esforço, vontade e proatividade 
de toda a equipa para conseguirmos iniciar algo novo em 2020.
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Este relatório de sustentabilidade inaugura um novo ciclo de reporte anual de susten-
tabilidade, onde se identifica, de forma clara, os riscos e as oportunidades decorrentes 
das alterações climáticas, bem como os seus potenciais impactes financeiros; o seu 
desempenho ambiental e social; as práticas de governação, em particular para o tema 
da sustentabilidade bem como os objetivos e a sua efetiva concretização ao longo do 
tempo. 

Acreditamos que desta forma conseguiremos informar  
os vários stakeholders, e a Comunidade em geral,  
sobre a forma como a Companhia das Lezírias incorpora  
a sustentabilidade na sua gestão diária, e como  
a criação de valor e dos inúmeros serviços não 
remunerados, decorrem, essencialmente, de uma boa 
gestão do capital natural e do capital humano.

 
Prof. Dr. António João Coelho de Sousa 
Presidente do Conselho de Administração  
da Companhia das Lezírias



Relatório de Sustentabilidade 2020 7

O ano de 2020 em números 

19.054 
hectares de área gerida 

9.348 
hectares de área florestal 

7.823 
hectares de áreas de pastagem 

3.856 
hectares de áreas protegidas 

1.361 
hectares de áreas de terras agrícolas  
de alto valor natural 

146 
hectares para a preservação  
dos recursos hídricos 

89% 
da agricultura é biológica 

95% 
das áreas de produção florestal são certificadas 

89 
trabalhadores efetivos 

396 
cavalos 

+2.000 
bovinos 

5.241 
toneladas de milho 

1.779 
toneladas de arroz 

551 
toneladas de cortiça 

11.972 
visitantes 

1.028 
atividades equestres em Alter 

35.000 
toneladas de CO2eq. foram sequestradas 
pelos pinheiros e sobreiros da Companhia das 
Lezírias (equivalente a percorrer 9 milhões de 
voltas ao mundo num veículo ligeiro a gasóleo).
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1
Enquadramento
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A Companhia das Lezírias, S.A. (“CL”; “Companhia”) é uma sociedade anónima de 
capitais públicos, sob tutela do Ministério da Agricultura e do Ministério das Finanças, 
através da holding PARPÚBLICA – Participações Públicas (SGPS), S.A.

Com sede em Samora Correia, a empresa gere cerca de 200 km2 de extensão  
ocupando territórios de Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, produzindo um conjunto  
de produtos e serviços resultantes da natureza e que são valorizados no mercado.  
Em 2020, o resultado líquido atingiu os 2 323 608 euros e, em 2019, tinha atingido  
os 3 327 892 euros.

Valores

Serviço Público

Orgulho

Biodiversidade

Competência

Sustentabilidade

As atividades da Companhia das Lezírias podem ser segmentadas em: 

 → Agricultura e Bovinicultura;
 → Gestão Florestal;
 → Coudelarias de Alter e da Companhia das Lezírias;
 → Turismo;
 → Produção de Vinho e Azeite.
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Estando, em grande parte, localizada em áreas protegidas e classificadas, a CL explora 
6,7 mil ha de montado de sobro, um sistema agroflorestal único no mundo. Nestes 
territórios existem, atualmente, sob gestão da Companhia: 

 → 2 318 cabeças de bovinos e 396 cavalos, sendo que 85% são Cavalos Puro-Sangue Lusitano;
 → 301 ha de exploração de arroz;
 → 406 ha de exploração de milho;
 → 130 ha de exploração de vinha; 
 → 70 ha de olival; 
 → 25 ha de olival tradicional;
 → 7 823 ha de pastagens.

Os bens e serviços associados à atividade da CL são vendidos, essencialmente, no 
mercado nacional, mas, também, no mercado internacional, como é o caso dos equi-
nos, do vinho e do azeite, que são exportados para países como os Estados Unidos da 
América, Canadá, Polónia, Luxemburgo e China. Assim, os rendimentos da CL provêm 
essencialmente das seguintes atividades: 

 → Venda de produtos, como arroz, milho, azeite e azeitonas, vinhos e derivados, 
produtos florestais, bovinos de carne e equinos;

 → Prestações de serviços, no âmbito do turismo de natureza, alojamento, provas 
equestres e enoturismo e;

 → Arrendamento de terras.

Outra das fontes de receita da Companhia das Lezírias bastante representativa são as 
ajudas públicas no âmbito da Política Agrícola Comum.

A CL proporciona serviços de turismo de natureza, que ocorrem em diversos locais 
dentro da área gerida pela Companhia: o EVOA, a Charneca, e a Coudelaria de Alter. 
Devido à situação pandémica originada pelo covid-19 que se vive desde 2020, as ativi-
dades de visitação do EVOA e da Charneca tiveram um decréscimo muito significativo 
face a 2019, o que foi contrariado, na Coudelaria de Alter, em resultado da reestrutu-
ração da oferta e da alavancagem decorrente da abertura de uma unidade hoteleira ao 
abrigo do programa REVIVE.

EVOA Charneca Coudelaria de Alter

2019 → 8 852 
2020 → 3 634

-59%
2019 → 5 821 
2020 → 1 400

-76%
2019 → 7 665
2020 → 7 476

-2,5%

Número de visitantes



Companhia das Lezírias 12

A investigação e desenvolvimento é outra das áreas fundamentais para a Companhia 
no âmbito da sua missão. O estabelecimento de ligações de trabalho e investigação 
entre a empresa e as universidades tem constituído, ao longo dos anos, uma das apos-
tas da CL no sentido de incentivar a inovação. Esta abordagem consubstanciou-se, 
em 2020, na participação e/ou desenvolvimento de 27 projetos de investigação e na 
publicação de 8 artigos em revistas científicas. 

Ao nível do seu capital humano, em 2020, a CL contou com 89 trabalhadores efetivos, 
com uma média etária de 46 anos, sendo que 31% são do género feminino e 69% são 
do género masculino.

Sendo uma empresa que tem o seu negócio assente, em parte, nos serviços dos ecos-
sistemas e na biodiversidade existente nas terras sob gestão, é também uma empresa 
que tem conseguido aumentar o seu volume de vendas ao longo dos anos, evidenciando 
assim que é possível gerir natureza e gerar valor para a sociedade em equilíbrio. 

Figura 1. Evolução do EBITDA e Resultado Líquido (10 anos)
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O valor gerado para a Sociedade é, no entanto, superior se tivermos em conta o papel 
da CL na estabilização dos usos do solo de uma parte importante da envolvente da 
Área Metropolitana de Lisboa. Na realidade, esta estabilização dos usos do solo tem 
um conjunto de consequências positivas nas seguintes áreas: 

 → Sequestro de carbono, contribuindo assim para a neutralidade climática nacional;
 → Recarga dos aquíferos, contribuindo para a existência de água potável com mais abundância;
 → Manutenção do ciclo de nutrientes, contribuindo para a produtividade das culturas;
 → Manutenção do ciclo do azoto, impedindo assim que exista uma acumulação 
excessiva de nutrientes e matéria orgânica, que leve à existência de organismos 
que desequilibram o ecossistema.
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Todos estes serviços dos ecossistemas que as áreas 
geridas pela CL proporcionam à Área Metropolitana de 
Lisboa têm um valor monetário ainda não contabilizado, 
e reforçam a capacidade do Estado em atingir objetivos 
fundamentais de manutenção dos serviços dos 
ecossistemas relacionados com a Reserva Natural do 
Estuário do Tejo, com a Rede Natura 2000, com a Reserva 
Agrícola Nacional e com a Rede Ecológica Nacional.  
A CL tem também um imenso potencial que poderá  
ser útil a outras regiões, uma vez que as suas áreas 
e ecossistemas poderão constituir um observatório 
privilegiado de grande valor instrumental para a 
antecipação dos impactes das alterações climáticas e  
para a identificação de potenciais medidas de adaptação.

Zona de  
Proteção Especial 

Reserva Natural  
do Estuário do Tejo

Sítio de Importância 
Comunitária

Áreas de  
conservação 
 
Charneca  
do Infantado 
 
Lezíria Sul
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A geração de valor para a sociedade e de autofinanciamento está assim muito depen-
dente do tipo de gestão que é realizada com a biodiversidade e com os serviços dos 
ecossistemas. Como tal, a existência de orçamentos e planos de investimento anuais 
adequados assume uma elevada importância, permitindo, ao longo dos anos, desen-
volver atividades e projetos e implementar infraestruturas que são fundamentais para 
garantir o que os serviços dos ecossistemas conseguem gerar como rendimentos 
próprios.

Este investimento terá, num futuro próximo, de incorporar de forma ainda mais 
expressiva as atividades necessárias para garantir que a CL se consiga antecipar e 
adaptar aos riscos e impactes climáticos e ambientais que ocorrerão nos seus ecos-
sistemas, e com consequências nos seus produtos e serviços. É também fundamental 
que a CL consiga estar alinhada com a neutralidade climática para 2050, ambição 
nacional e europeia.

1.1 Os Riscos Climáticos e Ambientais

Uma empresa cujos produtos vendidos e serviços prestados assentam na natu-
reza, é uma empresa com vários desafios ao nível da sustentabilidade. A qualidade 
e o bom funcionamento dos ecossistemas estão dependentes da manutenção das 
suas características originas, ou da capacidade de melhorar os atributos des-
ses ecossistemas. Assim, os principais riscos que a CL enfrenta estão associados 
ao impacte que as alterações climáticas poderão ter no seu negócio. Estes ris-
cos poderão dar origem a potenciais perdas financeiras, se os investimentos de                                                                                                                         
adaptação necessários não forem realizados atempadamente. 

O principal desafio futuro da CL consiste na capacidade em 
incluir os riscos climáticos e ambientais de forma explícita 
na sua estratégia de gestão e nos seus orçamentos e 
planos de investimentos anuais e plurianuais. 
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Com base nas recomendações da “Task Force on Climate-Related Financial Disclosures” 
(TCFD), a CL identificou os seus principais riscos climáticos e ambientais, que se tradu-
zem nos seguintes riscos:

Riscos Físicos Consequências nos ativos da CL Potenciais impactes financeiros

Agudos
 → Aumento da severidade de eventos 

climáticos extremos como ciclones,  
secas, inundações e incêndios
Crónicos

 → Mudanças no padrão da  
precipitação e variação extrema  
no padrão do tempo

 → Aumento médio da temperatura
 → Aumento do nível do mar

 → Diminuição da adaptação  
das espécies / biodiversidade  
existente nas terras sob gestão

 → Alteração do equilíbrio  
do ecossistema

 → Redução da produtividade, podendo 
levar a uma redução das receitas

 → Aumentos de custos associados aos 
potenciais danos causados 

 → Aumento do prémio de seguros

Riscos Legais e de Políticas Consequências nos ativos da CL Potenciais impactes financeiros

 → Aumento do preço da tonelada  
de CO2 emitida

 → Maior exigência no reporte sobre 
informação não-financeira da empresa

 → Mais regulação e mais exigente ao 
nível dos produtos e serviços vendidos 
e aspetos da sua cadeia de valor

 → Sistemas de contabilização das  
emissões de CO2 implementado,  
bem como uma estratégia de  
neutralidade carbónica

 → Melhoria nos processos de reporte
 → Aumento da disponibilização ao 

mercado de  produtos certificados ao 
nível ambiental e de sustentabilidade 

 → Aumento dos custos fiscais
 → Aumento dos custos operacionais 

associados com o cumprimento  
de obrigatoriedades de reporte

 → Aumento dos investimentos relacio-
nados com a produção e consumo 
sustentáveis, para ir ao encontro das 
expectativas dos consumidores, cada 
vez mais interessados em consumir 
produtos sustentáveis

Riscos Tecnológicos Consequências nos ativos da CL Potenciais impactes financeiros

 → Investimentos errados em tecnologias 
desatualizadas face às necessidades 
de um futuro próximo

 → Custos de transição para o uso de 
tecnologias mais eficientes

 → Identificação das necessidades de 
investimento futuras ao nível das  
tecnologias nas várias áreas de  
atuação e respetiva análise de 
investimento e retorno

 → Definição e aprovação de um plano de 
investimentos para gestão dos riscos 
climáticos e ambientais

 → Perda de valor de ativo imobilizado
 → Perda de produtividade 
 → Aumento do investimento em  

investigação e desenvolvimento 
 → Custo associado à adoção de novas 

tecnologias

Riscos de Mercado Consequências nos ativos da CL Potenciais impactes financeiros

 → Mudança de preferências do 
consumidor

 → Incerteza nos sinais de mercado
 → Aumento do preço das 

matérias-primas

 → Melhoria do processo de inovação
 → Identificação e desenvolvimento  

de novos produtos e serviços
 → Garantir o bom relacionamento  

com a cadeia de abastecimento

 → Diminuição de vendas
 → Aumento dos custos de produção
 → Aumento repentino dos custos de 

energia
 → Outras variações de preços de 

mercado decorrentes da incerteza  
na forma como o mercado/regulador 
vai incorporar o tema ambiental

Riscos de Reputação Consequências nos ativos da CL Potenciais impactes financeiros

 → Mudança de preferências do 
consumidor

 → Estigmatização do sector
 → Aumento da preocupação dos 

stakeholders ou perceção negativa

 → Melhoria na comunicação
 → Evidência das boas práticas  

ambientais e sociais
 → Diálogo periódico e estruturado  

com stakeholders representativos  
da sociedade

 → Redução das vendas devido  
a mudança de preferências ou  
perceção por parte do consumidor

 → Aumento de custos devido a 
dificuldades de relacionamento  
com fornecedores e parceiros

 → Redução da disponibilização  
de capital por parte de acionistas  
e outros investidores
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Se por um lado, as alterações do clima trazem os riscos acima identificados, por outro, 
o combate às alterações climáticas pode, também, trazer algumas oportunidades para 
a CL, tais como: 

 → Valorização das suas terras sob gestão devido à capacidade de sumidouro de 
carbono;

 → Potencial venda de créditos de carbono associado ao sequestro;
 → Aumento do valor percecionado pelo mercado relativamente a produtos e servi-
ços sustentáveis;

 → Reconhecimento da CL como um laboratório vivo de experimentação de tecno-
logias e abordagens que relacionem as alterações climáticas com a biodiversi-
dade, potenciando a inovação neste domínio;

 → Poupança de custos correntes pela aposta em energias renováveis.

Foi com base nesta perceção de riscos, impactes e oportunidades, e da aplicação do 
princípio da precaução, que a CL identificou a sua cadeia de valor e os seus impactes 
positivos e negativos, o que contribui para a definição da sua Visão e Missão, bem 
como para o desenvolvimento da Estratégia de Sustentabilidade para 2030, assente 
num plano de ação anual detalhado.

1.2 A Cadeia de Valor 

Para se definir uma estratégia de sustentabilidade que vá ao encontro dos ODS prio-
ritários e que, por sua vez, reflita os temas materiais para a empresa, é fundamental 
conhecer-se a cadeia de valor da organização, bem como os seus impactes negativos 
e positivos ao nível ambiental, social e ético.

Assim, e para que a CL construísse a sua Estratégia de Sustentabilidade alinhada com 
os ODS prioritários, utilizou-se o método de trabalho recomendado pelos dois docu-
mentos - “SDG Compass” e “Business Reporting on the SDGs – a practical guide”, - 
elaborados pelas Nações Unidas, Global Reporting Iniciative e World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD). Estes documentos propõem que, para identi-
ficar os ODS prioritários, é necessário analisar a cadeia de valor da empresa e identifi-
car os impactes ambientais e sociais, positivos e negativos. 
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Assim, foram analisadas as várias áreas de negócio da 
empresa, com a identificação dos impactes positivos 
a maximizar e impactes negativos a minimizar. 
Posteriormente, foram identificados os ODS relacionados 
com os impactes descritos nas cadeias de valor. Estes 
foram priorizados, tendo em conta a gravidade dos 
possíveis impactes negativos e a probabilidade da 
ocorrência de cada impacte.1 

1  Esta análise à cadeia de valor realizada pelos colaboradores da CL, permitiu identificar os temas materiais ambientais, sociais e econó-
micos. No entanto, não foram auscultados ainda stakeholders externos à organização. Esse exercício fará sentido ser realizado num próximo 
ano, tendo como base de reflexão o presente relatório de sustentabilidade.

Cadeia de Valor Genérica

• Aumento de inovação  
e conhecimento

• Educação Ambiental
• Controlo qualidade
• Sequestro CO2
• Visibilidade
• Bem-estar

• Criação de Emprego
• Controlo do processo

• Promoção e Imagem
• Ganhos de valor 

acrescentado

• Poluição• Resíduos
• Poluição

• Emissão de  
gases com efeito 
de estufa

I&D Serviços e
Produção Transformação Distribuição

Direta Vendas
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Cadeia de Valor – Vinho

Cadeia de Valor – Cortiça

• Fixação CO2
• Biodiversidade

• Criação de 
Emprego

• Comércio  
Local

• Luta biológica
• Rega 

gota-a-gota

• Defesa contra 
Incêndios

• Recarga 
Aquíferos

• Emprego
• Biodiversidade
• Biomassa
• Inovação

• Promoção 
Social

• Criação de 
Emprego

• Formação 
(estágios)

• Criação de 
Emprego

• Emprego

• Crescimento 
• Inovação/

dinamismo

• Divulgação 
empresa

• Promoção 
Ambiente

• Retorno 
financeiro

• Emissão  
GEEs

• Emissão  
GEEs

• Emissão  
GEEs

• Desperdício 
matérias-
-primas

• Libertação 
CO2 

• Consumo 
energia

• Emissões  
GEEs

• Consumo 
Água 

• Utilização  
de matérias-
-primas

• Poluição  
(pesticidas e 
herbicidas)

• Declínio do 
montado

• Consumo água
• Mobilização 

excessiva

• Monocultura
• Emissão GEEs 

(máquinas 
agrícolas)

• Emissões  
GEEs

Mobilização 
do solo

Plantação,
Adubação

Plantação

Logística

Produção
da uva

Operações

Vindima

Transporte

Engarrafamento

Distribuição
Comercialização

Distribuição

Consumidor
Final

Consumo

Aterro
Reciclagem

Transformação

Transformação
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Cadeia de Valor – Produção Equina

Cadeia de Valor – Turismo (Enoturismo, Equestre, Natureza)

• Criação de 
Emprego

• Criação de 
Emprego

• Valorização  
do território

• Valorização  
económica

• Aumento  
das vendas

• Emissão  
de CO2

• Emissão  
de CO2

• Emissão  
de CO2

• Emissões  
de GEEs

• Gasto de 
matérias-primas

• Emissão 
• de CO2
• Custos 

monetários

Matérias-
-primas:
Serviços
Animais

Paisagem

Fornecedores:
Jardinagem

Catering
Limpeza

Serv. 
Veterinários

Logística Operações Distribuição Uso do 
Produto

Fim-de-vida
(regresso a 

casa)

• Investigação & Desenvolvimento
• Parcerias

• Preservação/ Formação 
dos colaboradores

• Crescimento económico
• Desenvolvimento 

regional

• Emissões  CO2 
(transporte)• Emissões de CO2 – animais, alimentação e produção de rações

• Manutenção do património genético
• Manutenção identidade sociocultural
• Combate à desertificação do interior
• Redução da carga de combustível 

Emparelhamento
Reprodução
Nascimento

Desmame Recria Desbaste
Equitação/ 
Competição

Comercialização

Turismo  
Equestre
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A maioria dos impactes positivos identificados são socioeconómicos, enquanto que os 
negativos são maioritariamente ambientais e ecológicos. 

Impactes mais comuns nas diversas cadeias de valor

Impactes Positivos
 → Aumento de conhecimento e formação
 → Aumento da inovação
 → Criação de emprego
 → Retorno financeiro e crescimento 
económico

 → Promoção da imagem da CL
 → Entre outros, foram ainda referidos:  
os benefícios para a biodiversidade,  
o sequestro de carbono e o  
desenvolvimento regional / social.

Impactes Negativos
 → Aumento da emissão de gases  
com efeito de estufa (GEEs)

 → Aumento da poluição e dos  
resíduos produzidos

 → Desperdício de matérias-primas
 → Entre outros, foram também  
referidos o consumo de água  
e de energia.

 

 
Foi com base nesta análise que foi definida a Visão e a Missão para 2030, bem como a 
Estratégia de Sustentabilidade.



Relatório de Sustentabilidade 2020 21

1.3 Visão e Missão para 2030

A construção da Visão e da Missão, bem como a  
identificação dos Objetivos para o Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) prioritários e principais stakeholders  
da Companhia, foi realizada com base num workshop. 
Este teve a duração de um dia, ocorreu em março de 
2020 e contou com o Conselho de Administração,  
Diretores e Técnicos de todas as áreas da empresa, 
incluindo toda a equipa de projeto interna.

Através deste processo coparticipativo, que envolveu  
a equipa da Companhia das Lezírias, foi possível definir 
a Visão e a Missão da empresa para 2030, bem como 
os eixos prioritários da Estratégia de Sustentabilidade  
e respetivas ações de implementação.

A Agenda 2030, definida em 
2017 pelas Nações Unidas, é 
constituída por 17 objetivos que 
abordam as várias dimensões 
do desenvolvimento sustentável 
– sociedade, economia e 
ambiente. Esta agenda pretende 
unir esforços conjuntos entre 
governos, cidadãos e instituições.

Os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) constituem-se 
como os pilares para uma 
sociedade mais justa, equilibrada, 
capaz de gerar emprego e 
riqueza, e simultaneamente, 
respeitando o ambiente e os 
direitos humanos.

www.ods.pt

Visão 2030 Uma empresa que gere de forma 
sustentável e eficiente espaços agroflorestais de 
elevado valor, promovendo e rentabilizando os 

serviços dos ecossistemas, o conhecimento e a inovação, 
desenvolvendo as suas atividades económicas alicerçadas 
no capital natural e humano da empresa e em parceria com 
a sociedade.

Missão 2030 Promover a investigação 
e a conservação do capital natural que 
fomente a inovação na disponibilização de 

bens agroflorestais e serviços ambientais e turísticos 
sustentáveis e com identidade regional à Sociedade, 
através de uma equipa motivada, capacitada e reconhecida 
pelo seu empenho e qualidade, constituindo, na sua área,  
uma referência nacional e internacional.



Companhia das Lezírias 22

1.4 Estratégia de Sustentabilidade, 
Compromissos e Atividades

A Estratégia de Sustentabilidade está ancorada em cinco eixos estratégicos que decor-
rem da identificação dos ODS prioritários para a CL e que foram encontrados por con-
senso no workshop de março de 2020. Os ODS prioritários são: 7, 8, 12, 13 e 15. 

Para cada eixo foram identificadas várias atividades, que constituem também os com-
promissos atuais da CL. 

As atividades / compromissos foram posteriormente trabalhados e aprofundados. 
Internamente, a CL tem planos de ação para cada eixo estratégico compostos por 
calendarização, responsável pela implementação das atividades e orçamentação asso-
ciada. Os planos de ação contemplam, assim, todas as atividades consideradas priori-
tárias para a Companhia das Lezírias, bem como os Projetos Âncora.  

Projetos Âncora:
 → Maximização do uso de energias renováveis
 → Compromisso ABC: +Ambiente, +Biodiversidade, -Carbono
 → Desenvolvimento do Capital Humano
 → Transformação digital dos processos de negócio e processos internos
 → Capturar carbono
 → Sistema de gestão florestal sustentável da Companhia das Lezírias

A implementação destes projetos é transversal a vários departamentos, e por isso os 
mesmos têm um grande impacte na Companhia, bem como na contribuição ativa para 
os ODS prioritários.
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Eixo Prioritário  
da Estratégia de  
Sustentabilidade 2030

Compromissos / Atividades 
 

Aumento do número de sistemas alimentados por painéis solares

Otimização de sistemas energéticos já existentes

Análise do perfil de consumo energético dos diferentes edifícios

Avaliação da eficiência energética dos edifícios 

Aumento do número de lâmpadas LED 

Avaliar a alteração da frota atual, para frota com soluções híbridas e / ou elétricas

Desmaterialização dos processos internos

Transição digital dos setores do turismo, vitivinícola e oleícola

Implementação da Estratégia de Sustentabilidade 2030  

Criação de requisitos mínimos a serem utilizados para a seleção  
de fornecedores tendo em vista critérios de sustentabilidade

Aposta em parcerias com empresas que valorizam o turismo sustentável

Incorporação de mensagens de sustentabilidade nos produtos e na marca da CL

Maximizar a integração de materiais ecoeficientes na cadeia  
de valor do vinho, designadamente ao nível da embalagem

Minimizar a produção e valorizar os resíduos e efluentes líquidos

Otimizar o consumo de água e conservar a disponibilidade do recurso

Estruturar e implementar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA)

Aumento da densidade florestal 

Aposta no pinheiro manso como espécie mais adaptada

Apoio a linhas de investigação sobre redução de emissões  
e aumento do sumidouro dos sistemas da CL

Reforço dos temas de sustentabilidade através de formação 

Promover práticas agrícolas de conservação do carbono e azoto no solo

Apoiar I&D: Conhecimento sobre fauna e flora, e a sua interação  
com a exploração produtiva do território (em Parceria)

Promover a floresta autóctone e a sua gestão sustentável

Gestão que preserva e regenera os ecossistemas no sentido  
de maximizar os serviços dos ecossistemas potenciais

Formação a todos os trabalhadores da floresta em boas práticas florestais

 
Para cada um destes compromissos a CL tem um Plano de Ação detalhado com metas e objetivos a 
cumprir, cuja responsabilidade de liderança e de implementação se encontra devidamente atribuída 
internamente às várias áreas identificadas no modelo de governação.
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Outros Compromissos Assumidos

Para além destes compromissos ambientais, a CL também assumiu o compromisso na 
luta contra a corrupção, explícito através da subscrição da Call to Action Anticorrupção 
e da adesão à Campanha Anticorrupção da Associação Portuguesa de Ética Empresarial 
(APEE) e da Global Compact Network Portugal (GCNP).  A Campanha incentiva o setor 
privado a promover a tomada de medidas de transparência, integridade e boa gover-
nação por parte dos Governos, promovendo, assim, a adoção do seu Princípio 10, de 
acordo com o qual “as organizações devem combater a corrupção em todas as suas for-
mas, incluindo extorsão e suborno”.

A CL tem um Código de Ética aplicado a todos os colaboradores da empresa, que 
assenta em 10 princípios:

1. Cumprimento da Legalidade 2

2. Prossecução do interesse público
3. Responsabilidade Ambiental e Social
4. Transparência, Integridade e Lealdade
5. Igualdade
6. Proibição de Assédio
7. Proteção dos Direitos Humanos
8. Reserva da vida privada
9. Segurança e Confidencialidade
10. Proteção do Património

Este código de ética também regula: as relações com acionista, tutela, entidades regula-
doras, de supervisão e fiscalizadoras, clientes, fornecedores, prestadores de serviços e 
outros parceiros, com a comunidade em geral, com a comunicação social; transparência, 
prevenção e combate à corrupção; conflito de interesses; proteção de dados pessoais. 

A pandemia trouxe necessidades acrescidas de segurança sanitária, pelo que  
a Companhia das Lezírias obteve o Selo Clean and Safe associado ao Registo Nacional 
de Animação Turística, que reconhece empresas do setor do turismo que cumprem as 
recomendações da Direção-Geral da Saúde para evitar a contaminação dos espaços com 
o SARS-CoV-2. A Companhia obteve esta certificação em maio de 2020.

Em 2020, a Companhia das Lezírias voltou a associar-se ao BCSD Portugal, fazendo 
novamente parte desta associação empresarial, sem fins lucrativos, da qual fazem parte 
mais de 100 empresas em Portugal, que se comprometem ativamente com a transição 
para a sustentabilidade. O BCSD Portugal integra a rede mundial do World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD), a maior organização internacional a tra-
balhar a área do desenvolvimento sustentável, com mais de 200 empresas associadas 
em diferentes países.

2  Neste contexto, e porque um dos indicadores da GRI assim o solicita, a Companhia das Lezírias não tem realizado nenhuma contribui-
ção financeira ou em espécie a partidos políticos. As contribuições em espécie e financeiras que foram realizadas estão associadas com as 
atividades desenvolvidas com os seus parceiros na comunidade local.

https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/anti-corruption-call-to-action
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1.5 Modelo de Governação

A Companhia das Lezírias, conforme definido nos estatutos, tem um modelo de 
governo societário adequado à sua dimensão e complexidade, que assegura a efetiva 
separação entre as funções de administração e fiscalização. O governo societário  
é composto por um Conselho de Administração e pelo Revisor Oficial de Contas.  
Os membros dos órgãos sociais são designados pela Assembleia Geral para mandatos 
de três anos.

A Companhia das Lezírias tem como único acionista a Parpública, SGPS, S.A., sendo, 
por definição, todas as decisões tomadas por maioria simples.

Os membros do Conselho de Administração exercem as suas funções por períodos  
de três anos civis, renováveis, contando-se como completo o ano civil da designação. 
Os membros consideram-se empossados logo que tenham sido eleitos e permanecem 
no exercício das suas funções até à posse de quem deva substituí-los.

O Conselho de Administração é composto por um presidente e dois vogais e todos os 
membros do Conselho de Administração desempenham funções executivas a tempo 
integral. 

Composição do Conselho de Administração da Companhia das Lezírias 

Mandato  
(Início – Fim)

Cargo Nome Designação Remuneração Nº de  
Mandatos 
exercidos na 
sociedade

Primeira 
designação

Forma Data Entidade 
Pagadora

(Origem/
Destino)

2018 – 2020 Presidente António  
Sousa

Assembleia 
Geral

22-05-2018 Empresa Destino 1 22-05-2018

2018 – 2020 Vogal Georgete  
Félix

Assembleia 
Geral

22-05-2018 Empresa Destino 1 22-05-2018

2018 – 2020 Vogal Isabel  
Vinagre

Assembleia 
Geral

22-05-2018 Empresa Destino 1 22-05-2018

Número estatutário mínimo e máximo de membros 3/3
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A repartição de pelouros e competências é esquematizada através do seguinte 
organograma:

Departamento 
de Serviços 

Técnicos

Parque de 
MáquinasContabilidade

Coudelaria
da Companhia
das Lezírias

Produção 
Animal

(Bovinos)
Património

SecretariadoComunicação
e Imagem

VinhaGestão
Florestal

Coudelaria
de Alter e 
Nacional

OficinasComprasConcursos
Equestres

Gabinente de 
Assistência 
Veterinária

Boas 
Condições
Agrícolas e
Ambientais

Adega
Guarda dos 

Recursos
Florestais

Maneio
e Desbaste

Gestão de 
FrotaTesourariaGestão 

Equina
Produção
AgrícolaInvestimentos Olival

I&D em 
Recursos
Florestais

Gestão 
Equina e 
Agrícola

LogísticaRecursos
Humanos

Turismo
Equestre

Apoio 
Administrativo

Apoio 
Administrativo Logística

Certificação e
Sustentabili-

dade

Agricultura e 
Manutenção

Marketing  
e Vendas

Turismo de 
Natureza

Concursos
Equestres

Turismo
Equestre

Produção 
Orizícola

Segurança
e Saúde

no Trabalho
Apoio 

Administrativo

Gestão de 
Qualidade

Turismo 
Cinegético

Visitação

Departamento  
de Coudelarias

Departamento  
de Património,  

Investimentos e 
Boas Condições  

Agrícolas e 
Ambientas

Presidente

Departamento
Administrativo 

e Financeiro

Departamento 
Vitivinícola 
e Oleícola

Departamento 
de Produção 

Agro-Pecuária

Vogal

Departamento 
Florestal e de 

Sustentabilidade

Vogal

Conselho de Administração

Assembleia 
Geral Fiscal Único

Apoio 
Administrativo

EnoturismoEventos

Serviços
de Apoio

Apoio 
Administrativo

Unidade
Cliníca

Joaquim BarradasFrancisco Beja Pedro Figueiredo

António Sousa

Rui Brito David FerreiraRodrigo Pereira

Isabel Vinagre

Rui Alves

Georgete Félix
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Com o reconhecimento mais explícito da importância da 
sustentabilidade a nível estratégico para a CL, e ainda, para 
uma eficiente e eficaz implementação de uma Estratégia 
de Sustentabilidade para um horizonte temporal de dez 
anos, é essencial existir um modelo de Governação que 
incorpore de forma explícita esta estratégia, identificando 
responsáveis pela implementação da mesma, atribuindo 
competências e recursos adequados para esse fim. 

Conselho de Administração

Administrador com o pelouro da Sustentabilidade

Gestor da Sustentabilidade

Ponto Focal

AçõesAçõesAções AçõesAções

AtividadesAtividadesAtividades AtividadesAtividades

Ponto Focal Ponto FocalPonto FocalPonto Focal
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Assim, o modelo de Governação para a Sustentabilidade da Companhia das Lezírias 
assenta nas seguintes premissas: 

 → A Administração designa um Administrador com o pelouro da Sustentabilidade; 

 → A Administração nomeia um Gestor da Sustentabilidade que coordenará os  
trabalhos de todas as áreas e reportará ao Administrador com o pelouro da  
Sustentabilidade; 

 → A Administração nomeia um responsável3 por cada Eixo Estratégico / ODS.  
Este responsável – Ponto Focal – terá como funções: identificar as ações a 
desenvolver para a implementação do Eixo Estratégico, propor novas ações 
sempre que tal faça sentido, criar ou sugerir as condições necessárias à imple-
mentação das ações, promover projetos ou outras atividades que contribuam 
para o Eixo, acompanhar as ações implementadas, sugerir  e reportar indica-
dores referente ao seu Eixo / ODS, apresentar anualmente à Administração um 
plano de atividades mais detalhado acompanhado de um orçamento, para que 
seja incluído no orçamento anual da Companhia das Lezírias. 

 
A repartição de Eixos / ODS é a seguinte: 

 → ODS 7 > Departamento de Serviços Técnicos
 → ODS 8 > Departamento Administrativo e Financeiro
 → ODS 12 > Departamento Vitivinícola e Oleícola
 → ODS 13 > Departamento de Produção Agropecuária
 → ODS 15 > Departamento Florestal e de Sustentabilidade

 
Uma vez que existem áreas específicas com dinâmicas próprias, adotou-se a seguinte 
abordagem: 

 → No que se refere à Tapada do Arneiro e à Coudelaria de Alter, todos os Eixos / 
ODS são geridos pelo Departamento de Coudelarias; 

 → No que se refere aos modos de produção, agroquímicos, imóveis, investimento 
e relação com rendeiros, todos os Eixos / ODS são geridos pelo Departamento 
de Património, Investimentos e Boas Condições Agrícolas e Ambientais; 

 → A Administração reunirá com o Gestor da Sustentabilidade e / ou Pontos Focais 
sempre que considerar necessário, sendo obrigatórias reuniões trimestrais de 
ponto de situação com o Gestor da Sustentabilidade; 

 → O Gestor de Sustentabilidade pode reunir com os Pontos Focais sempre que 
considerar necessário, sendo obrigatória a realização das seguintes reuniões:

 → Reuniões bimensais a ocorrer em março, maio, julho, outubro e dezembro;
 → Reuniões mensais em janeiro e fevereiro.

3  Os Responsáveis / Pontos Focais são, por regra, os Diretores de cada uma das áreas, devendo ser promovido o envolvimento e a 
participação ativa dos colaboradores das respetivas áreas, nomeadamente aqueles que integram a equipa de projeto de implementação da 
Estratégia de Sustentabilidade.
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De forma a permitir uma flexibilidade necessária ao 
período de transição em que vivemos e que trará muitas 
mudanças de mercado e regulatórias, a revisão dos temas 
materiais para a estratégia de sustentabilidade deverá ser 
realizada, pelo menos, de 3 em 3 anos. Com este modelo 
de Governação espera-se que a sustentabilidade passe  
a ser uma componente sempre presente na gestão atual  
e futura da Companhia.

A avaliação desta abordagem de gestão será desenvolvida 
nos próximos anos, uma vez que resultará do grau de 
cumprimento dos objetivos identificados no Plano de Ação.
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2
Serviços dos Ecossistemas  

e Criação de Valor
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Para a Companhia, a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas são fatores críticos 
de sucesso da organização, pois são eles que constituem a base da criação de valor 
através dos serviços públicos prestados e da venda dos bens e serviços remunerados. 
Para além destes bens e serviços, a empresa gera um conjunto de impactes económi-
cos indiretos, com repercussões positivas na comunidade.

Capital Natural:
• 200 km2 de área
• 335 espécies de plantas 
• 150 espécies de aves
• 24 espécies de mamíferos 
• 9348 hectares de área florestal 
• 3856 hectares de áreas classificadas 

Capital Financeiro:
• Investimento de 1 milhão de euros

Capital Intelectual:
• 27 projetos de investigação
• 8 artigos em revistas científicas

Serviços de Ecossistemas Não Remunerados:
• proteção contra cheias, manutenção  

da qualidade da água
• disponibilização base da cadeia alimentar aquática 
• polinização e manutenção dos ecossistemas terrestres 
• sequestro de carbono 
• armazenamento de azoto no solo 
• aumento da retenção de água no solo 

Serviços de Ecossistemas Remunerados:
• Resultado líquido de 2 323 608 euros
• EBITDA de 3 944 974 euros

Capital Social: 89 colaboradores; mais de 180 fornecedores  
e são associados de mais de 20 associações setoriais

I&D
•  Projetos de investigação
•  Artigos científicos
•  Teses de mestrado ou doutoramento
•  Estágios profissionais/académicos
•  Dias formativos de campo

Transformação
•  Vinho
•  Azeite

Serviços
•  Visitação
•  Alojamento
•  Turismo Equestre
•  Provas Equestres
•  Outros (Restauração,  

Cafetaria, Hospital Veterinário)

Produtos
•  Arroz
•  Milho
•  Cortiça
•  Madeira
•  Pinhas
•  Bovinos
•  Cavalos

1 tese de 
mestrado / 
doutoramento 
desenvolvida 
(2020)

Houve 186 dias 
com visitas  
de grupo e  
138 com visitas 
escolares no 
EVOA (2019)

6 647 hectares 
dedicados  
à produção  
de cortiça 
(2020)

Houve 143 
hóspedes 
(2020)

1 779  
toneladas  
de arroz  
produzido em 
301 hectares 
(2020)

94,8% da 
Floresta de 
produção 
certificada 
(2020)

Realizados 
7 estágios 
(2019)

Houve  
8 852 
visitantes  
no EVOA 
(2019)

Mais de  
2 000 bovinos  
(2020)

130 hectares 
de vinha, com 
uma produção 
de 813 
toneladas de 
uva (2020)

Foram  
dados 12 dias 
formativos  
em campo 
(2019)

Houve  
260 passeios 
pedestres 
(2020)

396 cavalos 
(2020)

Foram 
produzidas 
626 toneladas 
de azeitona em 
95 hectares de 
olival (2019)
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2.1 Serviços de Ecossistemas  
Não Remunerados 

Um dos maiores focos da Companhia das Lezírias é a conservação da natureza.  
Em 2020, as áreas dedicadas à conservação da natureza e áreas classificadas foram 
cerca de 15 mil hectares, ou seja, 79% da área total. Nestas áreas, incluem-se a  
Reserva Natural do Estuário do Tejo, a Zona de Proteção Especial do Estuário do  
Tejo e o Sítio de Interesse Comunitário do Estuário do Tejo (estes últimos incluídos  
na Rede Natura 2000). A Estratégia Europeia para a Biodiversidade prevê, até 2030,  
que as áreas classificadas, mais especificamente a Rede Natura 2000, sejam alarga-
das, proporcionando assim uma maior proteção das áreas com elevada biodiversidade.

 
As áreas classificadas que constituem a Companhia das 
Lezírias promovem a manutenção de diversos serviços dos 
ecossistemas, permitindo também que a biodiversidade 
seja mantida e / ou até melhorada, em alguns casos. 
Estima-se que existam, pelo menos, 50 espécies animais 
com estatuto de conservação preocupante na Companhia 
das Lezírias, sendo que 36 são aves migratórias que 
podem ser observadas no EVOA. 

O EVOA constitui-se como um espaço de conservação, uma vez que: 

 → proporciona locais de refúgio para diversas espécies; 

 → é um local alternativo de nidificação e um local de muda; 

 → trabalha constantemente para o aumento do  
conhecimento das espécies que aqui ocorrem. 
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2.1.1 Ecossistemas e seus benefícios para a sociedade

 
Os diferentes ecossistemas da Companhia e os benefícios que proporcionam à sociedade

As zonas húmidas (pauis, sapais, linhas de água e bar-
ragens e campos de arroz) representam mais de 15% da 
CL e desempenham um papel fundamental no que toca 
ao equilíbrio dos ecossistemas, sendo zonas essenciais 
para diversas espécies animais, muito para além das aves 
migratórias. As zonas húmidas são também responsáveis 
pela proteção contra cheias, manutenção da qualidade da 
água e são zonas que albergam a base da cadeia alimentar 
aquática.

As áreas de pastagem, com cerca de 7 823 hectares, 
sendo que quase 4 000 em área protegida, são locais com 
grande diversidade de ocorrência de insetos, entre eles, 
abelhas e outros insetos polinizadores, que permitem a 
polinização e manutenção dos ecossistemas terrestres. 
É também nestas áreas que se concentram gramíneas e 
leguminosas, associadas ao sequestro de carbono e, no 
caso das leguminosas, com a capacidade de armazena-
mento de azoto no solo, fator importante para o enriqueci-
mento do mesmo.

As zonas florestais compreendem mais de 9 000 hecta-
res, sendo compostas por áreas de sobreiro, azinheira, 
pinheiro-bravo, pinheiro-manso e eucalipto. Desde 2010, 
a gestão florestal da Companhia é certificada como sus-
tentável por norma internacional. Assim, para além da 
produção florestal, existe uma preocupação para que esta 
floresta tenha a capacidade de fornecer outros serviços, 
para além da madeira e / ou produtos não lenhosos. São 
eles, por exemplo, o sequestro de carbono, o aumento da 
infiltração de água no solo, que leva à recarga dos aquí-
feros e, até mesmo, o refúgio e alimento para animais. Já 
foram observadas pelo menos 150 espécies de aves e 24 
espécies de mamíferos na área florestal da CL. 
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Na Companhia das Lezírias, pode encontrar-se uma 
grande variedade de habitats, incluindo habitats com 
estatuto prioritário e que são, de facto, uma mais-valia 
para a sociedade, pois têm a capacidade de prestar 
serviços dos ecossistemas tão diversos como a provi-
são de bens alimentares, a regulação da qualidade da 
água, o sequestro de carbono, a polinização, entre mui-
tos outros. No entanto, estes serviços estão dependen-
tes não só da variedade de ecossistemas, mas também 
do estado em que os ecossistemas se encontram. Por 
ter este conhecimento, a Companhia tem vindo a apli-
car métodos de gestão sustentável, formas de melhorar 
os seus processos e formas de trabalhar a sua cadeia 
de valor.

Exemplo de algumas das medidas que ajudam à promoção 
dos diversos serviços de ecossistemas:

 → Reabilitação de linhas de água de regime torrencial;
 → Reflorestação e renaturalização de corredores ecológicos;
 → Manutenção das galerias ripícolas;
 → Plano de gestão florestal atualizado, periodicamente, de 5 em 5 anos;
 → Aumento da densidade florestal, promovendo o sequestro de carbono;
 → Respeito pelo calendário venatório e pelas espécies cinegéticas  
passíveis de serem caçadas no território;

 → Monitorização da fauna existente e dos habitats prioritários;
 → Apoio em projetos de investigação na área da ecologia e biodiversidade.

Outras iniciativas que promovem a gestão sustentável na Companhia das Lezírias:

Existem 8 907 hectares de floresta certificados  
com princípios de Gestão Florestal Sustentável, 
grande parte em Modo de Produção biológica. 
Significa que 94.8% das áreas de produção  
florestal da Companhia são certificadas.  
A certificação florestal foi iniciada em 2010.

 
Foram identificadas 
335 espécies de 
plantas, num total de 
59 famílias, onde se 
incluem espécies com 
estatuto de conservação 
preocupante e  
espécies raras.
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Algumas das medidas 
implementadas pela 
Companhia que contri-
buem diretamente  
para o ODS 15: 

 → Formação a todos  
os trabalhadores  
da floresta em boas 
práticas florestais. 

 → Recuperação do 
coelho-bravo enquanto 
espécie presa mais 
importante dos sistemas 
terrestres mediterrânicos 
e modelador do 
ecossistema. 

 → Monitorização dos 
mamíferos e aves na 
Charneca. 

 → Acolhimento e apoio a 
estudos sobre a fauna, 
flora e habitats. 

 → Continuação da proteção 
e restauro das linhas de 
água enquanto corredores 
ecológicos. 

 → Manutenção das 
ilhas de proteção da 
biodiversidade e zonas  
de proteção do solo  
e da água.

 
Coudelaria de Alter 

Valorização do património  
cultural, edificado e dos  

olivais milenares 

→

 
A Coudelaria de Alter, fundada em 1748, é a mais 
antiga no mundo a funcionar ininterruptamente no 
assento originário, e foi criada com o intuito de produ-
zir cavalos de sela para a corte. Chega-nos aos dias de 
hoje um património genético de extrema riqueza, com 
procura crescente no mercado nacional e internacional 
e com presença numa parte muito significativa das cou-
delarias portuguesas. O trabalho diário da Companhia 
das Lezírias visa não só a manutenção deste patrimó-
nio, mas sobretudo potenciá-lo e melhorá-lo.

Para além dos lusitanos Alter Real, no mesmo espaço 
coabitam os lusitanos de ferro Coudelaria Nacional, 
uma linha genética distinta, mas igualmente importante 
de preservar, e ainda um dos maiores e mais importan-
tes núcleos de equinos de raça Sorraia, uma raça autóc-
tone portuguesa em vias de extinção.

Mas a riqueza no interior dos cerca de 800 hectares 
integralmente murados da Tapada do Arneiro vai muito 
para além do efetivo animal, havendo a destacar o 
vasto edificado grandioso e preservado, um percurso 
arqueológico único, o montado essencialmente de azi-
nho e ainda os 30 hectares de olival tradicional mono-
varietal de galega (produção de azeite), com cerca de 
3 000 oliveiras, das quais mais de uma dezena em pro-
cesso de classificação como árvores milenares. 

Constituindo um verdadeiro museu vivo, a Coudelaria 
de Alter assume-se como um polo dinamizador e atra-
tivo numa região interior e desfavorecida do território 
português. A partilha de instalações e as parcerias 
existentes com o Laboratório de Genética Molecular, 
Universidade de Évora, Escola Profissional de Desen-
volvimento Rural de Alter do Chão e hotel Vila Galé são 
um exemplo do dinamismo existente na instituição e da 
mais-valia que constitui para a região e para o país.
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2.1.2 Sequestro de carbono

Em 2020, a Companhia das Lezírias levou a cabo um estudo prévio de caracterização 
da capacidade de sumidouro associada à sua área florestal, tendo como base a infor-
mação existente. 

O balanço de emissões e sequestro (sequestro líquido) das áreas florestais, agrícolas e 
de pastagens leva em conta: 

 → o crescimento bruto das árvores florestais ou de culturas permanentes (seques-
tro bruto):

• apenas foi possível caracterizar este crescimento para as áreas de mon-
tado de sobro e para o pinhal:

• no caso do montado de sobro foram utilizados os dados do inventá-
rio florestal de 2020, tendo sido calculados para os anos anteriores 
os valores de DAP (Diâmetro à Altura do Peito: altura standard para 
medir o diâmetro da árvore) com base num estudo de crescimento 
adaptado às condições locais;

• no caso do pinhal foi utilizada a informação de uma tabela de pro-
dução local e a área e idade dos povoamentos. A validade desta 
abordagem depende da “adesão” da realidade da CL às condições 
padrão da tabela de produção, podendo resultar numa subavaliação 
ou sobreavaliação do sumidouro estimado;

• para as restantes espécies (pinheiro-manso, medronheiro, freixo, 
etc.) a informação disponível não permite a realização deste cálculo.

• nas culturas permanentes este valor não é calculado, porque se assume 
que o crescimento em cada ano é igual aos cortes de biomassa em podas. 

 → as perdas (emissões) resultantes de cortes intencionais de madeira e biomassa:
• a informação sobre madeira e biomassa florestais cortada não permite 

uma alocação por espécie, pelo que foi assumida uma distribuição de 
50% para cada espécie, pressuposto este que, contudo, tem um impacte 
residual nos resultados apresentados;

• nas culturas permanentes este valor não é calculado, porque se assume 
que o crescimento em cada ano é igual aos cortes de biomassa em podas. 

 → as perdas (emissões) resultantes de mortalidade natural, pragas e doenças:
• apesar desta ser uma realidade na CL, quer no montado de sobro, quer 

no pinhal, a informação constante dos inventários florestais realizados 
não permite calcular esta emissão. Caso esta mortalidade não esteja já 
integralmente refletida nas estimativas de cortes de biomassa referidas no 
ponto acima, esta limitação pode resultar numa sobreavaliação do sumi-
douro calculado. 

 →  as perdas (emissões) resultantes de incêndios rurais:
• segundo informação da CL, não ocorreram incêndios rurais no período  

e nas espécies em análise nem foram praticadas queimadas. 

 → a acumulação (sequestro) ou perda (emissões) de matéria orgânica no solo:
• a informação disponível não permite efetuar este cálculo.
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Este primeiro exercício conduziu aos resultados apresentados no gráfico abaixo, e que 
evidenciam um aumento de sequestro no sobreiro, e uma pequena redução no pinhei-
ro-bravo. 

Sequestro Líquido de carbono (tCO2eq.)

 Cortes de madeira e biomassa     Sobreiro     Pinheiro bravo

6 001

-28 748
-27 475-26 219

-24 847-23 497

-6 090
-6 168

-6 168
-6 212

-6 556

2016 20182017 2019 2020

1 0181 559819871

 
Deve notar-se que este cálculo, devido a limitações da informação de base disponível 
expressas acima, constitui uma primeira aproximação e deverá ser refinado em futuras 
edições. É objetivo da CL rever a informação a ser recolhida nos próximos inventários 
florestais para permitir aferir e melhorar a qualidade destas estimativas, assim como 
equacionar uma melhor caracterização dos solos, em particular nas áreas sob agricul-
tura e pastagens.



Relatório de Sustentabilidade 2020 39

2.2 Serviços de Ecossistemas 
Remunerados

Como referido no capítulo anterior, a Companhia das Lezírias fornece um conjunto 
variado de bens e serviços e inclui na sua atividade, ainda, um foco na investigação e 
desenvolvimento.

Os principais bens produzidos na Companhia são o arroz, o milho, a cortiça, madei-
ras, pinhas mansas, bovinos e cavalos. São, ainda, produzidas uva e azeitona, trans-
formadas, nas instalações da Companhia, em vinho e, em lagar externo, em azeite, 
respetivamente.

No que diz respeito aos serviços, são vários aqueles que se encontram relaciona-
dos com os serviços culturais que os ecossistemas proporcionam, como é o caso do 
turismo de natureza, turismo equestre e enoturismo. 

Todos estes produtos e serviços têm um preço de mercado 
e constituem a base das receitas da CL, que têm vindo 
a aumentar nos últimos anos, tenho atingido, em 2020, 
7 940 048 euros. A quebra das receitas verificada em 
2020, deve-se, essencialmente, ao efeito da pandemia 
covid-19.
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Evolução das Vendas por Produtos + Outros Rendimentos e Ganhos (mil €)

 

 

(euros) 2016 2017 2018 2019 2020

Valor económico gerado 11 066 687 12 071 795 11 770 223 12 659 637 10 292 753

Receitas 8 869 950 9 923 988 9 634 991 10 202 991 7 940 048

Subsídios à exploração4 2 196 737 2 147 807 2 135 232 2 456 646 2 352 705

Valor económico distribuído 10 613 404 11 976 483 11 065 657 11 843 022 9 553 791

Salários e benefícios de colaboradores 2 757 383 2 400 970 2 734 725 2 751 205 2 746 457

Custos operacionais 6 123 536 6 434 990 6 413 351 6 513 454 5 666 912

Doações e outros investimentos na comunidade 100 0 89 6 000 4 700

Pagamentos a investidores 1 149 000 2 284 000 1 161 009 1 600 000 644 027

Pagamentos ao Estado 583 385 856 522 756 484 972 363 491 695

Valor económico retido 453 283 95 312 704 566 816 615 738 962

4  Os valores referentes a esta rúbrica são, na realidade, valores que a CL recebeu, nomeadamente, apoios recebidos no âmbito da 
Política Agrícola Comum (PAC) e outros, e não diretamente do Orçamento de Estado Português. No entanto, entendeu-se que o “espírito” 
do indicador GRI referente a “Ajuda financeira recebida do Estado” contemplaria esta ajuda financeira da PAC
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2.2.1 Produção Agrícola 

Milho. Vinha. Olival. Arrozal.

A produção agrícola é uma das atividades que se encontra mais ameaçada em relação 
à consequência das alterações climáticas. Sendo uma atividade diretamente ligada às 
condições climatéricas, quando estas se alteram, os impactos são logo sentidos nas 
culturas. É, por isso, necessário a CL antecipar estes impactes.

A produção de vinha e olival dá-se em cerca de 225 hectares e teve, em 2020, uma 
produção de cerca de 815 toneladas de uva e 146 toneladas de azeitona. A vinha é 
composta por 30% de vinhas velhas, onde as castas portuguesas ocupam a maior 
área. Tanto na vinha, como no olival, é utilizada uma quantidade reduzida de adubos  
e fertilizantes. Aliás, no olival da Coudelaria de Alter não é utilizado qualquer adubo 
químico, sendo adicionado, raramente, estrume. 

Produtividade do Olival e Vinha (kg produto / ha)

2017

2018

2019

2020

Olival

1 600
6 589

7 926
3 284

2017

2018

2019

2020

Vinha

6 837

6 202
5 209

6 302

 

 
 

Produtividade da cultura do Milho (kg produto / ha)

2017

2018

2019

2020

Milho

13 330

13 217
11 810

12 908

 
A produção de milho e forragens é desenvolvida tendo em conta práticas ambientais – 
Produção integrada (PI) e Modo de Produção Biológico (MPB). Em 2020, foram  
cultivados 406 hectares de milho, o que originou 5 241 toneladas de grão de milho.
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Na agricultura, é necessário ter em conta, não só as 
alterações climáticas, como, também, as tendências dos 
serviços dos ecossistemas, como é o caso da provisão de 
água. Este é um recurso fulcral na agricultura, mas não só, 
e que é necessário gerir de forma eficiente.

Total de água captada de furos (m3)

2016

2017

2018

2019

2020

2 288 857
2 018 961

1 995 359
1 080 633

854 353

Consumo de água ao longo dos últimos 3 anos (m3)

2018

2019

2020

3 826 711

2 685 045

4 289 082

 
A maioria da água consumida na Companhia das Lezírias tem origem em furos e num 
aproveitamento de água do rio Tejo na cultura de arroz da Lezíria. O consumo da rede 
municipal, comparativamente aos anteriores, é um consumo residual. Desde 2017,  
que a tendência de uso de água tem vindo a diminuir, para o que contribuiu a redução 
da área de arroz. Relativamente a 2018, em 2020 foram gastos menos 1 141 666 m3,  
o que equivale a 456 piscinas olímpicas. 

Como foi referido, a área de produção direta de arroz tem vindo a diminuir ao longo 
dos últimos anos, sendo que a produção, por isso, também tem diminuído. Em 2020, 
foram produzidas 1 779 toneladas de arroz.



Relatório de Sustentabilidade 2020 43

Evolução da área do Arrozal (ha)

2017

2018

2019

2020

Arrozal

521

409
456

301

O Paul de Lavouras era utilizado para produção de arroz, no entanto, devido 
aos elevados gastos energéticos e de água, comprometendo a sustentabilidade 
económica e ambiental foi decidido que este local passaria a área de pastoreio.  
Desta forma, a Companhia diminui ativamente o seu impacte ambiental.

2.2.2 Produção Florestal

Montado. Pinhal Bravo. Pinhal Manso. Eucaliptal.

A produção florestal dá-se em mais de 9 000 hectares, tendo na Charneca do Infan-
tado o seu maior polo, e conta com cinco espécies de árvores, sendo elas: o sobreiro, 
o pinheiro-manso, o pinheiro-bravo, o eucalipto e a azinheira. Em 2020, 94.8% das 
áreas de produção florestal têm a certificação de Gestão Florestal Sustentável. 

Espécie Área sob gestão
% da área com certificação  
de Gestão Florestal Sustentável

Azinheira 376 ha 0%

Azinheira e sobreiro 48 ha 0%

Sobreiro 6 649 ha 100%

Pinheiro Bravo 1 040 ha 100%

Pinheiro Manso 720 ha 98%

Eucalipto 550 ha 100%
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O montado é um sistema agroflorestal que tem a capa-
cidade de provisionar diversos bens, que não apenas 
a cortiça, mas, também, no caso da Companhia, lenha, 
bolota e pastagem.

No que diz respeito aos produtos lenhosos para além 
da lenha de sobro, há a referir, em 2020, a produção 
de 191 toneladas de madeira de serração, 1 348 tonela-
das de madeira sintomática de pinheiro-bravo e 1 300 
toneladas de eucalipto. 
 
 

Produção do Montado e do Pinhal Manso (t cortiça e t pinhas)

2017

2018

2019

2020

Montado

551
929

554
819

2017

2018

2019

2020

Pinhal

306

162
80

124

 
2.2.3 Produção Animal

A produção de bovinos é em sistema extensivo, maioritariamente em área classificada. 
Os bovinos percorrem as áreas de pastoreio durante todo o ano e a sua alimentação  
é complementada com produtos forrageiros, todos eles oriundos da Companhia.  
Em 2020, existia um efetivo de 2 318 bovinos, provenientes das raças autóctones 
Mertolenga e Preta, bem como das raças Charolesa, Limousine e Angus. 

Evolução do efetivo de bovinos

2016

2017

2018

2019

2020

3 286
2 815

2 686
2 107

2 318

O montado é também 
composto por uma 
diversidade de espécies 
de plantas, como as 
herbáceas e as lenhosas 
arbustivas, muito 
importantes para os 
insetos polinizadores, 
de que são exemplo as 
abelhas. Na Companhia, 
em 2020, existiam mais 
de 360 colmeias.



Relatório de Sustentabilidade 2020 45

Práticas de melhoria do bem-estar animal

→

 
O sistema extensivo, em comparação com o sistema intensivo, apresenta vários 
benefícios a nível de bem-estar animal. É um sistema que permite respeitar o com-
portamento natural dos animais, proporciona liberdade de movimentos e permite a 
manutenção das condições de sanidade dos animais. Na Companhia, toda a produção 
pecuária está submetida ao sistema extensivo. De forma a melhorar as condições dos 
animais nas pastagens, tem sido aumentado o número de pontos de abeberamento 
de água que são ativados com recurso a energia solar. A transumância é uma prática 
repetida todos os anos na Companhia e permite oferecer melhores condições aos ani-
mais, deslocando-os para zonas onde conseguem aceder a alimentação mais nutritiva.
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A produção equestre na Companhia das Lezírias dá-se em duas localizações distintas 
– Coudelaria de Alter e Coudelaria da Companhia das Lezírias. As coudelarias encon-
tram-se dedicadas à criação de animais de raça Puro-Sangue Lusitano. Especifica-
mente, a Coudelaria de Alter desenvolve um trabalho de especialização na linha  
do Cavalo Alter Real. Todos os anos, os melhores efetivos são fornecidos à Escola  
Portuguesa de Arte Equestre. De referir que, em 2020, um cavalo Puro-Sangue Lusi-
tano (Beirão) integrou a equipa portuguesa em provas internacionais, tendo apurado 
Portugal para os Jogos Olímpicos (J.O.) de Tóquio, na modalidade Ensino. Cavalo e 
cavaleiro da Coudelaria de Alter foram pré-selecionados para os J.O. Para além dos 
Puro-Sangue Lusitanos de duas linhagens distintas mantidos em Alter do Chão e Samora 
Correia, as Coudelarias garantem a preservação do património genético da raça portu-
guesa em perigo de extinção “Sorraia” e um núcleo de Puro-Sangue Árabe criado  
em 1902, ambos de ferro Coudelaria Nacional. O número de cavalos no conjunto das  
Coudelarias tem-se mantido constante e, em 2020, o efetivo era de 396 cavalos.  

Evolução do efetivo equestre

2016

2018

2020

2017

2019

284

295

295

300

313

105

105

105

105

101

 Coudelaria Companhia das Lezírias     Coudelaria de Alter

 
A Coudelaria de Alter apresenta um programa de visitação, 
que aborda a componente histórica e uma forte interação 
com o dia a dia na Coudelaria. Neste espaço é, ainda, 
possível visitar o Centro de Interpretação das Casas Altas 
e a prática de atividades equestres, tais como passeios a 
cavalo, aulas e batismos. Em 2019, foram realizados 227 
passeios a cavalo, e em 2020 esse número aumentou para 
424. Em relação às aulas de equitação, em 2019 foram 
prestadas 107, e em 2020 o número subiu para 278.
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2.2.4 Compromisso ABC na Área do Vinho

Compromisso ABC 2020 designa o compromisso  
ambiental que a Companhia das Lezírias assumiu  
até 2020 na área do Vinho e que ambiciona atingir: 
+ Ambiente + Biodiversidade – Carbono.

Estabelecido em 2013, concretiza os princípios bási-
cos de uma economia verde. Significa fazer melhor, 
com um menor impacte ambiental, menos consumo de 
energia e materiais, menos consumo de água, menos 
emissões para o ambiente, menos produção de resí-
duos, e mais respeito pelo Planeta. Os temas ambien-
tais são também compreendidos como fator de inova-
ção e eficiência na utilização dos recursos, contribuindo 
também para a competitividade.

+ Ambiente + Biodiversidade - Carbono

Objetivo 
 
Minimizar impactes ambientais  
e otimizar a produtividade  
dos recursos

Objetivo 
 
Proteger a biodiversidade  
e os serviços do ecossistema 

Objetivo 
 
Produzir uvas e vinho com impacto  
nulo no clima – Herdade Catapereiro 
carbono neutra.

Vetores de atuação: 

 → Otimizar o consumo de água  
e conservar a disponibilidade  
do recurso;

 → Minimizar a produção e valorizar  
os resíduos e efluentes líquidos;

 → Reduzir ou eliminar o uso de  
pesticidas e herbicidas químicos;

 → Maximizar a integração de  
materiais ecoeficientes na cadeia  
de valor do vinho, designadamente 
ao nível da embalagem;

 → Estruturar e implementar um  
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 
na Adega Catapereiro;

 → Apoiar I&D (em parceria):  
Eco-design de embalagem.

Vetores de Atuação: 

 → Gerir a biodiversidade;

 → Promover a floresta autóctone  
e a sua gestão sustentável,  
e edificar a pool de carbono  
Floresta HC+ba (ref. C-);

 → Apoiar I&D (em parceria):  
Conhecimento sobre fauna e flora, 
e a sua interação com a exploração 
produtiva do território.

Vetores de Atuação: 

 → Conhecer a pegada de carbono  
da produção vitivinícola e de  
toda a cadeia de valor do vinho;

 → Minimizar o consumo de energia  
e promover o uso de formas  
de energia renovável (FRE);

 → Reduzir as emissões de carbono  
e compensar emissões inevitáveis;

 → Promover práticas agrícolas de  
conservação do carbono e azoto  
no solo;

 → Edificar a pool de carbono  
Floresta HC+ba (ref. B+);

 → Apoiar I&D (em parceria):  
Vulnerabilidade e resiliência  
da cultura da vinha a cenários  
de alterações climáticas.



Companhia das Lezírias 48

Atendendo aos desafios associados ao compromisso ABC e 
atenta aos desafios à escala global, como a Agenda 2030 ou 
a crise climática, e à escala europeia com o Pacto Ecológico, 
com a Estratégia Europeia para a Biodiversidade e com a nova 
Política Agrícola Comum e, também à escala nacional, com a 
Agenda para a Inovação na Agricultura 2030 “Terra Futura”,  
a CL decidiu prolongar o horizonte temporal do Compromisso 
ABC até 2030, assim como o seu âmbito de ação. A nova 
geração do Compromisso ABC apresenta um maior grau de 
ambição, sobretudo no que se refere à descarbonização e 
à mitigação e adaptação às alterações climáticas em toda a 
cadeia de valor, bem como ao reforço da dimensão social. 

O compromisso ABC 2030 amplia assim o âmbito da 
sua atuação, ambicionando promover uma economia 
verde e próspera, onde o crescimento e o emprego são 
impulsionados por atividades que promovem a redução 
das emissões de carbono, a eficiência energética e o  
uso de recursos, a mitigação da perda de biodiversidade  
e a otimização dos serviços dos ecossistemas.

2.3 Impacte ambiental

A receita económica originada através da produção agrícola, animal e florestal, implica 
a utilização de alguns recursos, como água, solo, alimento, energia e emissões de  
gases com efeitos de estufa, como dióxido de carbono, entre outros. Por outras pala-
vras, o rendimento que advém destas atividades, advém também do uso que é feito 
de diversos recursos, existindo assim um impacte ambiental associado à atividade  
da Companhia não totalmente mitigado. É importante conhecer qual é este impacte, 
de modo a agir sobre o mesmo e poder tomar medidas efetivas para o diminuir. 

A Companhia das Lezírias não tem ainda calculada uma pegada de carbono associada à 
sua atividade como um todo, que reflita todas as especificidades relacionadas com cada 
área de atividade existente na Companhia. Ao longo do tempo, foram sendo definidos 
pequenos passos, tendo um destes sido dado em 2013 com o lançamento do compro-
misso ABC, já referido anteriormente, e o respetivo objetivo de monitorizar e reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa associadas à produção vitivinícola na Herdade de 
Catapereiro. Em 2020, a CL decidiu levar a cabo, pela primeira vez, uma estimativa das 
emissões de gases com efeito de estufa associadas à sua atividade de produção agrícola 
e animal assim como da capacidade de sequestro associada às suas áreas de Pinheiro 
e Sobreiro. No curto prazo, o objetivo da Companhia será o de fazer um exercício mais 
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complexo de calcular a pegada de carbono (âmbito 1, 2 e 3) associada à sua atividade 
como um todo, refletindo as diferentes atividades e especificidades existentes.

2.3.1 Emissões de gases com efeito de estufa 

A atividade agrícola, florestal e a pecuária são responsáveis pela emissão ou sequestro 
de gases com efeito de estufa. As principais atividades existentes na Companhia das 
Lezírias com impacte nestas emissões / sequestro são as seguintes: 

1. Fermentação entérica: emissões de metano (CH4) provocadas pelo metabolismo 
dos animais, em especial dos ruminantes:

 → Foram consideradas as emissões de bovinos, equinos e porcos de 
montanheira; 

2. Gestão de estrume: emissões de metano (CH4) e de óxido nitroso (N2O) 
resultantes da acumulação e tratamento de estrumes de origem animal:

 → Foram consideradas as emissões de estrumes de bovinos, equinos e 
porcos de montanheira; 

3. Fertilizantes, estrumes e resíduos das culturas: emissões de óxido nitroso (N2O) 
resultantes da aplicação destes materiais no solo:

 → Foram consideradas as aplicações de fertilizantes sintéticos (incluindo 
ureia), dos estrumes produzidos na exploração e dos resíduos das culturas 
da exploração (palhas de arroz e milho e podas de olival e vinha); 

4. Arroz: emissões de metano (CH4) resultantes do alagamento de solos que 
ocorre nesta cultura; 

5. Consumo de energia nas atividades diárias de gestão da CL (Eletricidade, 
Gasóleo e Gasolina); 

6. Floresta: emissões e sequestro de dióxido de carbono (CO2) resultantes das 
atividades florestais:

 → Foram considerados o montado de sobro e o pinhal bravo, com o 
sequestro resultante dos crescimentos das árvores, deduzidos das 
emissões resultantes do corte de biomassa (ver secção 2.1.2 para mais 
detalhes sobre este cálculo).

 
Como já referido, é importante salientar que esta é uma análise preliminar e que é  
objetivo da CL investir tempo e recursos na afinação do cálculo da sua pegada de  
carbono (emissões vs sumidouro) associada à sua atividade como um todo.    

Analisando a série temporal entre 2016 e 2020, verifica-se 
que os sumidouros excedem as emissões calculadas em 
todos os anos (“balanço de emissões” de sinal negativo), 
estimado em 25 851 tCO2 eq. em 2020. 
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Balanço de emissões de GEEs na Companhia das Lezírias (tCO2 eq.)
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Considerando a série temporal, observa-se que:

 → Como esperado numa exploração agroflorestal com uma dominância clara  
dos usos florestais, a soma das fontes de emissão e de sequestro resulta num 
sumidouro líquido em todos os anos analisados;

 → O maneio dos animais representa a maior parcela das emissões, seguida das 
emissões associadas à aplicação de fertilizantes (minerais e orgânicos) no solo  
e às emissões do cultivo de arroz;

 → Há uma redução nas emissões relacionadas com a pecuária devida, fundamen-
talmente, às reduções no efetivo de bovinos nos últimos 5 anos e, também, à 
decisão, relativamente recente, de eliminar a fase de engorda dos animais antes 
da venda, sendo os animais agora vendidos ao desmame. Em 2020, os animais 
foram responsáveis pela emissão de cerca de 4 mil tCO2 eq. (fermentação enté-
rica, gestão de estrumes e aplicação de estrumes no solo). Destas emissões,  
os bovinos são a categoria mais representativa, com 87.5% deste total;

 → Há uma redução das emissões da cultura do arroz, motivada por reduções  
na área cultivada com esta cultura, responsável em 2020 pela emissão de  
960 tCO2 eq., 13.7% do total de emissões brutas da exploração agrícola;
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 → As emissões associadas à aplicação de fertilizantes não apresentam uma ten-
dência definida, apesar de serem afetadas pela redução dos efetivos animais 
(menor quantidade de estrume depositado no solo), mas também pela evolução 
e quantitativos de fertilizantes minerais aplicados nos solos nas culturas agrí-
colas e nas pastagens. O uso de fertilizantes agrícolas sintéticos, responsável 
por cerca de 1 500 tCO2 eq., representa um contributo significativo do total de 
emissões brutas da exploração agrícola, correspondente a 21.6%;

 → Uma redução das emissões associadas ao uso de energia (combustíveis e ele-
tricidade), em parte justificada pela diminuição do consumo de combustíveis na 
série temporal apresentada, assim como pela diminuição do fator de emissão 
associado ao mix de produção de eletricidade do fornecedor de eletricidade e 
pelo decréscimo do consumo de eletricidade verificado em 2020, decorrente do 
efeito provocado pela pandemia covid-19.

Fermentação entérica (emissões tCO2eq.)

Fertilizantes nos Solos (emissões tCO2eq.)

Gestão de estrume (emissões tCO2eq.)

Cultura do arroz (emissões tCO2eq.)

20202019201820172016

20202019201820172016 20202019201820172016
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Outra das fontes de emissão de gases com efeito de estufa é o consumo de eletrici-
dade5 e o consumo de combustíveis que é feito para que seja possível desenvolver 
todas as atividades da Companhia.  

Evolução das emissões do consumo de combustíveis e eletricidade (tCO2eq.)

407447465541
772

556
747

1 021
1 254780

2016 2017 2018 2019 2020

 Consumo de combustíveis (gasóleo/gasolina)     Consumo de eletricidade

Desde 2016 que a CL calcula as emissões associadas à sua atividade de produção viti-
vinícola no contexto do Compromisso ABC. Em 2020, as emissões de CO2 associadas 
ao consumo de eletricidade adquirida para esta atividade, foram de cerca de 30,6 
tCO2 eq., o equivalente a 5.5 % das emissões totais associadas ao consumo de eletrici-
dade na Companhia das Lezírias.

5  Emissões calculadas utilizando o fator de emissão do fornecedor de eletricidade na CL desde 2016 (o peso das renováveis no mix de 
produção aumentou cerca de 32% no período compreendido entre 2016 e 2020).

Algumas das medidas implementadas pela Companhia  
que contribuem diretamente para o ODS 13: 

 → Ações de sensibilização para as questões relacionadas 
com as alterações climáticas.

 → Promoção do sequestro de carbono pelo aumento  
da densidade florestal.

 → Promoção de candidaturas a programas que incentivam 
a criação de atividades/projetos que visam capacitar  
as comunidades para a mitigação climática.

 → Conhecer a pegada de carbono da produção vitivinícola 
e de toda a cadeia de valor do vinho.

 → Reafirmação da componente de sensibilização para a 
relação do homem com a natureza e com as questões 
climáticas nos programas de visitação e espaços visitados.
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Consumo de eletricidade (kWh)

2016 2017 2018 2019 2020

2 044 045
1 951 120

2 623 0972 560 3052 611 550

Consumo de combustível (litros de gasolina e gasóleo)

2016 2017 2018 2019 2020

303 621

160 039
176 848183 096212 978

 
É de realçar o significativo 
decréscimo no consumo de 
eletricidade ocorrido em 
2020, justificado pelo con-
texto pandémico que a Socie-
dade em geral se encontra a 
atravessar e que se tem refle-
tido igualmente na atividade 
da CL. É de referir que em 
2018, foram instalados painéis 
fotovoltaicos na Adega e no 
EVOA, produzindo, por ano, 
cerca de 3 800 kWh e  
23 030 kWh, respetivamente. 

No que diz respeito ao con-
sumo de combustíveis fós-
seis, o mesmo é utilizado nas 
máquinas agrícolas, bem como 
nos veículos da frota e tem 
vindo a diminuir ao longo dos 
anos.

Algumas das medidas implementadas pela Companhia que 
contribuem diretamente para o ODS 7: 

 → Implementação na Adega de utilização de luz natural, 
com abertura de claraboias.

 → Instalação de painéis solares em vários pontos da CL.
 → Utilização de veículo elétrico para visitas no EVOA.
 → Início da transição para uma frota automóvel 
ecoeficiente, com a substituição de uma viatura ligeira  
de combustão (gasóleo) por uma viatura híbrida.

 → A gestão florestal canaliza os sobrantes florestais  
para a produção de energia: para combustão direta 
(lenha, estilha) ou para fabrico de pellets.

 → Conversão dos sistemas de iluminação para LED.
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2.3.2 Materiais usados nas embalagens

São vários os produtos que são produzidos na Companhia das Lezírias prontos para 
entrarem no mercado. Um dos fatores que mais contribui para a pegada de carbono 
de um produto são as matérias-primas que o constituem e a sua embalagem, sendo 
esse um tema de grande preocupação da CL. 
 

Quantidade de materiais associados à embalagem dos produtos (t)

 

2016

2017

2018

2019

2020

192
186
208

236
154

 

 
A quantidade total de materiais utilizados nas embalagens dos produtos tem vindo 
a aumentar. Em 2019, foram gastas cerca de 236 toneladas de produtos, entre eles 
papel, plástico e vidro. Em 2020, devido ao contexto pandémico, houve uma redução 
de 35% na utilização destes materiais.

Não existe ainda formalizada uma política de compras que tenha em conta critérios 
sociais e ambientais por parte da Companhia, sendo esta uma medida prevista no 
Plano de Ação da Estratégia de Sustentabilidade. No entanto, não significa que não 
sejam já tidos em consideração alguns critérios, mesmo que não transversais a todas 
as compras. Tendo em conta que a cadeia de valor da Companhia envolve muitos e 
diferentes tipos de fornecedores, existe a preocupação de diminuir o impacte que 
as compras têm. Por isso, tem-se optado pela escolha de produtos certificados e de 
materiais reciclados ou recicláveis. Alguns exemplos aplicados à produção vinícola, 
que terão ainda mais impactos a partir de 2021: 

 → Compra de garrafas com vidro reciclado e mais leves;
 → Compra de Barricas de Carvalho com Selo FSC e certificação Produto Carbon 
Neutral6;

 → Compra de Caixas de Cartão completamente reciclável com selo RESY;
 → Compra de Rolhas com origem em floresta com gestão certificada FSC.

    

6  A empresa fornecedora certifica que as emissões associadas à produção das barricas que vende são compensadas segundo o Carbon 
Neutral Protocol.
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2.3.3 Resíduos e sua valorização

Por sua vez, a quantidade de resíduos que é encaminhada para a reciclagem, incluindo 
papel, cartão, plástico e vidro, tem vindo a aumentar ano após ano. Estes resultados 
são fruto do empenho da Companhia em gerir os seus resíduos de forma responsá-
vel e sustentável. Em 2020, foram encaminhadas quase sete toneladas para recicla-
gem, tendo em conta que existiram menores gastos de material, fruto da situação 
pandémica.

Total de resíduos de papel, cartão, plástico e vidro reencaminhados para reciclagem (t)

 

2016

2017

2018

2019

2020

2,44
3,14

12,86
16,94

6,92

 

Algumas das medidas implementadas pela Companhia  
que contribuem diretamente para o ODS 12: 

 → Agricultura biológica na produção da vinha.
 → Modo de produção biológica da maior parte  
do montado e pastagens.

 → Certificação de gestão florestal sustentável.
 → Reencaminhamento de água da chuva e dos lavatórios 
do EVOA, para utilização nos autoclismos.

 → Inspeções bianuais ao sistema de rega para detetar fugas.
 → Compartimento fechado para o armazenamento de 
fitofármacos.

 → Utilização de fertilizantes totalmente orgânicos na vinha.
 → Utilização do recuperador de caldas como forma de 
encaminhamento de resíduos obtidos pelo método 
Heliosec.
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3
Interação com stakeholders
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Semana de  
voluntariado do projeto 
“Erasmus Biowet"

A presença da Companhia das Lezírias no território traz um conjunto de potenciais 
impactes nas comunidades locais.

No que se refere a impactes positivos, sem dúvida que a empresa é uma alavanca 
importantíssima a nível económico para a região e para a dinâmica da cadeia de valor 
associada à agricultura e floresta, típica da região do Ribatejo. Por isso, e apesar de 
não existirem estudos realizados, acredita-se que a empresa contribui para a criação 
de emprego indireto na sua cadeia de valor. 

A Companhia participa nos corpos sociais de algumas organizações, contribuindo  
ativamente para a solução de problemas comuns a vários agentes, procurando por 
soluções mais eficientes e eficazes. 

Contribui, ainda, para a manutenção de um conjunto 
de benefícios públicos como proteção contra cheias, 
manutenção da qualidade da água de recarga de 
aquíferos, polinização e manutenção dos ecossistemas 
terrestres, sequestro de carbono, manutenção e proteção 
generalizada dos ecossistemas e biodiversidade.

Para além dos serviços de ecossistemas proporcionados, a Companhia das Lezírias 
contribui para a comunidade através das atividades de educação ambiental, quer dos 
mais jovens, quer dos adultos.

Atividades desenvolvidas no EVOA em 2019:
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Dia aberto ao  
professor 2019

Ação de melhorias nos 
charcos temporários

Parceria com  
LPN-Ecos-Locais:  
Recolha de resíduos  
junto à Ponta da Erva 

Atividades de anilhagem 
com voluntários 
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Ao nível das atividades que desenvolve com a comunidade local, a Companhia tem um 
papel muito ativo e que dinamiza em conjunto com os seus parceiros.

No que se refere a impactes negativos, praticamente inevitáveis e compensados pelos 
impactes positivos, e tal como já foi referido anteriormente, a Companhia das Lezírias 
acredita que os principais estão associados à componente ambiental. Nomeadamente, 
as emissões de gases com efeito de estufa que a sua atividade gera, os consumos de 
materiais de plástico e embalagens e os resíduos vários que não se conseguem evitar.

Embora a CL não tenha ainda uma metodologia de análise sistematizada de avaliação 
do impacto destas ações, nem tenha desenvolvido, de forma explícita, programas de 
desenvolvimento da comunidade local com base nas necessidades locais, a Companhia 
das Lezírias acredita que a grande maioria das suas atividades, assim como o balanço 
da sua atividade como empresa, contribui positivamente para o bem-estar social, 
ambiental e económico da comunidade onde opera e do país em geral.

3.1 Stakeholders Estratégicos

A Companhia das Lezírias interage, desde sempre, com um conjunto vasto de sta-
keholders locais, fazendo parte de várias associações e cooperativas e pertencendo 
aos órgãos de gestão de algumas delas.

Desta forma, os stakeholders identificados como estratégicos são as entidades partici-
padas e associações e a academia e investigação.

3.1.1 Entidades Participadas e Associações 

Nas associações em que a Companhia das Lezírias integra os órgãos sociais, destaca-
-se a Associação de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira e a Associa-
ção de Criadores de Bovinos da Raça Preta, e ao nível das entidades participadas, a CL 
participa na gestão da Orivárzea - Orizicultores do Ribatejo, S.A. 

Estas organizações são particularmente relevantes para a dinâmica da CL, uma vez 
que permitem juntar vontades e esforços de um grande número de agentes locais, 
agricultores da Lezíria, orizicultores, criadores da raça preta, permitindo ter massa crí-
tica, capacidade de investimento e representatividade, criando sinergias fundamentais 
para o desenvolvimento das atividades, a gestão de infraestruturas comuns e a inte-
gração de fileira.
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Organizações das quais a  
Companhia fez parte em 2020:

Organizações das quais a Companhia  
fez parte dos Órgãos Sociais em 2020:

 → ABLGVFX – Associação de Beneficiários  
da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira 

 → ACBM – Associação de Criadores  
de Bovinos Mertolengos 

 → ACBRP – Associação de Criadores  
de Bovinos da Raça Preta 

 → ADS – Agrupamento Defesa Sanitária do  
Gado Bovino, Ovino e Caprino do Baixo Tejo 

 → ANPC – Associação Nacional de Proprietários 
Rurais; Gestão Cinegética e Biodiversidade 

 → APCBRC – Associação Portuguesa de  
Criadores de Bovinos da Raça Charolesa 

 → APCBRL – Associação Portuguesa de  
Criadores de Bovinos da Raça Limousine 

 → APFC – Associação dos Produtores Florestais  
de Coruche e Concelhos Limítrofes 

 → APSL – Associação Portuguesa Criadores  
Cavalo Puro Sangue Lusitano/ ACRS 

 → ABATA-Associação de Beneficiários  
da Água da Tapada do Arneiro 

 → Associação de Turismo de Lisboa (ATL) 

 → Agência Regional de Promoção  
Turística do Alentejo Ribatejo 

 → Centro de Competências do Sobreiro 

 → Centro de Competências do Pinheiro Bravo 

 → Conselho Consultivo da Cortiça,  
Sobreiro e Floresta Mediterrânica 
           

 → CVRTEJO – Comissão Vitivinícola  
Regional do Tejo 

 → ESSA - European State Studs Association  

 → Orivárzea – Organização de  
Produtores de Arroz, A.C.E. 

 → VITICARTAXO – Associação de  
Viticultores da Região do Cartaxo 

 → WLI – Wetland Link International 

 → Associação da Rota dos Vinhos do Tejo 

 → Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo

 → Associação de Beneficiários da Lezíria  
Grande de Vila Franca de Xira 

 → Associação de Criadores de Bovinos  
da Raça Preta 

 → Orivárzea – Orizicultores do Ribatejo, S.A. 

 → Tapada Nacional de Mafra
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3.1.2 Academia e Investigação

A Academia e a Investigação constituem um dos stakeholders estratégicos da Com-
panhia, uma vez que o sucesso das atividades e da gestão dos ecossistemas pela 
empresa está muito associado à investigação de novas abordagens e métodos cien-
tíficos, ao nível da agricultura e floresta. Adicionalmente, a Companhia das Lezírias 
disponibiliza os seus próprios recursos para que investigadores possam desenvolver os 
seus projetos de investigação e as suas teses de mestrado/doutoramento contribuindo 
diretamente para o desenvolvimento da ciência.

Assim, a empresa tem como mais frequentes parceiros de investigação: 

 → Instituto Superior de Agronomia – Centro de Estudos Florestais
 → CIBIO – Universidade do Porto
 → Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
 → Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa
 → Universidade de Évora 
 → Escola Superior Agrária de Coimbra
 → INIAV, IP – Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
 → União da Floresta Mediterrânica (UNAC)      
 → Universidade de Gröningen – Holanda
 → ANPC – Associação Nacional de Proprietários Rurais
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Alguns exemplos de projetos que têm sido desenvolvidos na Companhia e com o seu apoio

Projetos de Investigação  → Projeto Mais Coelho II: Instalação de um parque de criação de coelhos, suportado 
pelo orçamento da ANPC e apoiado tecnicamente pelo CIBIO e o INIAV 

 → Projeto LIFE LxAquila (LIFE19NAT/PT/000414): Criação de uma rede de custódia  
da Águia de Bonelli na área metropolitana de Lisboa 

 → Investigação socio-ecológica de longo-prazo sobre o ecossistema Montado 
(Plataforma LTsER Montado): realizado pela Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa e pelo Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c)

Papers Científicos  → Nadezhdinaa, N., David, J.S., Pinto, C.A. & David, T.S. (2020) Root sap flow as a tool 
to establish hydrological thresholds for plant growth and survival. Agricultural Water 
Management 241 (2020) 106388 (https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106388) 

 → Bernardino, J., Bispo, R., Martins, R.C., Santos, S., Moreira, F. (2020). Response of 
vertebrate scavengers to power line and road rights of way and its implications for 
bird fatality estimates. Scientific Reports (2020) 10:15014 https://doi.org/10.1038/
s41598-020-72059-7

Teses de Mestrado  → Aperfeiçoamento das estratégias de amostragem e monitorização de comunidades 
de morcegos, Margarida Silva (Orientador: Jorge Palmeirim, FCUL) 

 → Respiração do solo numa pastagem mediterrânica: efeito da fertilização, Carla de 
Almeida Nogueira (Orientadores: Prof Auxiliar Maria da Conceição Brálio de Brito 
Caldeira, ISA) 

Teses de Doutoramento  → The importance of microclimate for forest ecosystems in drylands, Adriana Príncipe 
Orientadores: Cristina Branquinho, FCUL 
Duração: 2015-2021 

 → Effects of sustainable forest management on the conservation of cork oak 
woodlands, Teresa Margarida Mendes Mexia 
Orientadores: Miguel Bugalho (ISA) 
Duração: 2017-2021

 

Estatísticas relacionadas com a Investigação desenvolvida na CL

Projetos de investigação

Artigos científicos

Teses de mestrado  
ou doutoramento

Estágios profissionais/académicos

Dias formativos de campo

9

11

10

6

3

9

13

5

6

0

20

12

7

12

0

27

8

0

0

1

 2017

 2018

 2019

 2020

https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106388
https://doi.org/10.1038/s41598-020-72059-7
https://doi.org/10.1038/s41598-020-72059-7
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3.2 Outros Stakeholders

Existe todo um conjunto de stakeholders que são também relevantes para o fun-
cionamento da CL, como os fornecedores, clientes, rendeiros, concessionários e 
comunidade.

3.2.1 Fornecedores

Os fornecedores são parceiros essenciais da Companhia das Lezírias, tendo a empresa 
a consciência da sua responsabilidade para com eles, o que se reflete num prazo 
médio de pagamento de 27 dias. 

Para além da sua obrigação em pagar atempadamente aos fornecedores, também 
sabe que é catalisador de desenvolvimento local, e por isso, recorre a fornecedores 
locais sempre que tal é possível, aumentando o impacto e desenvolvimento da comu-
nidade local.

A percentagem de fornecedores locais é um indicador importante para perceber o 
impacto na comunidade: a manutenção de empregos, a produção de riqueza regional, 
bem como os benefícios ambientais que advêm de cadeias de valor curtas.

Neste contexto, a CL tem trabalhado para aumentar a percentagem de fornecedores 
locais.

Fornecedores locais

2018

2016

2019

2017

2020

28%

48%

48%

53%

60%
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Formações a Prestadores de Serviços

Em 2020, foi realizada formação a prestadores de serviços na área florestal com  
especial enfoque no montado: 

 → Floresta: 10/03/2020, formação para 18 trabalhadores  

 → Montado: 08/06/2020, formação para 22 trabalhadores 

 → Montado: 24/06/2020, formação para 2 trabalhadores

Estas formações, que se juntam a centenas de horas de formação em contexto de  
trabalho, tiveram como grande objetivo divulgar boas práticas florestais, quais as  
técnicas mais seguras para os trabalhadores, bem como quais as práticas que melhor 
respeitam a natureza envolvente e evitam danos na mesma. Outro dos temas aborda-
dos nestas formações foi o combate ao assédio e à discriminação entre géneros,  
pretendendo assim sensibilizar os participantes para a importância destes temas.

Mesquita & Filhos 
“A relação que existe entre 
a Mesquita & Filhos, LDA e 
a Companhia das Lezírias é 
de confiança mútua entre 
fornecedor e cliente. Existe uma 
boa parceria, estando ambas as 
empresas sempre disponíveis para 
resolução dos possíveis problemas 
técnicos que possam surgir, para 
isso é imprescindível existirem 
fatores que justifiquem esta 
parceria, dos quais destacamos: a 
qualidade na prestação de serviço 
e a disponibilidade em materiais 
e equipamentos.Resumindo, 
existe um bom relacionamento 
entre ambas.” 

Raizaprendiz 
“Como consequência da nossa 
excelente relação comercial 
com a Companhia das Lezírias, a 
Raizaprendiz, Lda tem evoluído a 
sua estrutura empresarial, onde 
temos criado vários postos de 
trabalho. Postos de trabalho esses 
que geram sustentabilidade e 
melhores condições de vida a várias 
famílias.”

Testemunhos de fornecedores  
da Companhia das Lezírias
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3.2.2 Clientes

A empresa tem vários tipos de clientes: os que adquirem 
os bens produzidos pela Companhia e os visitantes e 
participantes de várias atividades abertas ao público. 
A maior parte das relações com os seus clientes são 
relações longas e duradoras. Não é possível eleger quais 
os clientes mais importantes para a Companhia, porque 
todos são importantes e todos permitem que os produtos 
e serviços fornecidos, sejam valorizados e divulgados no 
mercado. 

Exportação

No que toca ao mercado internacional, os clientes da Companhia são quem permite 
que os produtos tenham como destino países tão diferentes como: Luxemburgo,  
Estados Unidos da América ou mesmo China. Desde 2018, o valor das exportações 
tem vindo a aumentar consistentemente: em 2018, atingiu os 52 mil euros e em 2019, 
ultrapassou os 109 mil euros. Em 2020, foi superado o valor das exportações dos 
anos anteriores, tendo sido de 120 mil euros. 

% das vendas de 2018 % das vendas de 2019 % das vendas de 2020

 Vinho “Herdade do Catapereiro”     Vinho “Azul Portugal”     Vinho “1836”     

 Vinho de mesa Bag-in-Box (BIB)     Vinho “Samora”     Vinho “Tyto Alba”    Azeite CL 

33,7%

69,6%

44,0%
21,7%

20,9%

8,0%

4,1%

10,3%

11,4%

1,6% 1,8%
0,5% 0,1%

2,5% 3,4%

9,1%

30,9%

19,3%

6,7%

0,3%
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3.2.3 Rendeiros, concessionários e outras parcerias

Os arrendamentos constituem uma importante fonte de rendimento da Companhia 
das Lezírias, existindo, atualmente, 5 353 hectares arrendados para culturas como  
o milho, tomate, arroz e pastagens. Os rendeiros constituem-se como importantes 
parceiros para a promoção do desenvolvimento económico regional.

A Companhia das Lezírias mantém com a empresa The Navigator Company um  
contrato de gestão e exploração de 450 ha de eucalipto na Charneca do Infantado. 
Para além da importância desta relação, em 2020, foi estabelecido um acordo para 
uma área de eucalipto regado e iniciada a sua implementação.

A cooperação desenvolvida com a Vila Galé Hotéis e com a Amorim Florestal /  
Universidade de Évora constitui outros dois exemplos fundamentais para o sucesso  
a médio/longo prazo da CL. 

Vila Galé 

A parceria com a Vila Galé, formalizada num 
contrato de concessão no âmbito do Pro-
grama REVIVE, foi fundamental para a recu-
peração de parte dos imóveis da Coudelaria 
de Alter adaptando-os a hotel, o que permitiu 
potenciar as atividades já desenvolvidas, 
designadamente as de visitação e de turismo 
equestre.

Com esta parceria, foi possível partilhar clien-
tes e aumentar a oferta quer do hotel quer da 
coudelaria, ou seja: (i) alargando o mercado 
turístico, (ii) aumentando a notoriedade da 
coudelaria (iii) melhorando a qualidade e a 
competitividade do produto comum.

Amorim Florestal /  
Universidade de Évora

A CL, a Amorim Florestal, S.A. e a Universi-
dade de Évora celebraram um protocolo para 
estabelecer e monitorizar um ensaio de 25 ha 
de sobreiros regados na Charneca do Infan-
tado, que se encontra no terceiro ano, réplica 
de outros em condições diferenciadas, com o 
objetivo último de testar as possibilidades de 
encurtar o período até à entrada em produ-
ção. Este objetivo principal é acompanhado 
de outros não menos importantes sobre a 
qualidade da cortiça, a silvicultura, regimes de 
rega e nutrição, bem como a avaliação finan-
ceira do sistema. 

Para a CL esta parceria significa estar na linha 
da frente do conhecimento numa das suas 
principais produções, ter como parceiros dois 
dos principais atores da fileira e cumprir outro 
dos seus objetivos enquanto empresa do 
Estado que é disponibilizar os seus recursos 
à investigação e inovação do setor em que 
opera.
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3.2.4 Comunidade

Uma das preocupações da Companhia das Lezírias é o seu 
impacte na comunidade, local e mesmo na comunidade 
não local. Tendo em conta a variedade de atividades que 
desenvolve, a sua capacidade de impactar a comunidade 
e sociedade é significativa, e não passa só pelos bens e 
serviços que provisiona à comunidade.  

A Companhia tem já uma tradição de desenvolvimento de atividades e eventos que 
pretendem, não só, partilhar informação sobre as suas atividades e como elas são 
desenvolvidas, mas, também, envolver a comunidade nessas atividades. 

Há já vários anos, tem sido desenvolvido um conjunto diverso de atividades e eventos 
para envolver todo o público, desde o mais jovem, até ao menos jovem, organizado 
pela própria Companhia ou por entidades parceiras. A tendência tem sido crescente, 
quer no número de eventos, quer no número de participantes. Infelizmente, 2020 é 
uma exceção por razões pandémicas.  
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Exemplos de eventos com a comunidade local 

2019  → 17.º Passeio de Moto 2/ Moto 4 na Companhia das Lezírias – organizado pelos 
Bombeiros Voluntários de Samora Correia (BVSC): cerca de 400 participantes 

 → 11.º Passeio BTT da AREPA – BTT Terras do Toiro 2019 – organizado pela 
Associação Recreativa do Porto Alto: 550 participantes 

 → Portas abertas – Vindimas – Agrupamento de escolas de Samora Correia:  
226 participantes 

 → Portas abertas – Vindimas – Geral: 111 participantes

17.º Passeio de Moto 2/ Moto 4  
na Companhia das Lezírias (2019)

Todos os anos este passeio tem lugar durante  
o mês de abril e pretende cimentar uma parceria,  
há muito existente, entre a Companhia das Lezírias  
e os Bombeiros Voluntários de Samora Correia. 
Estiveram presentes em 2019, cerca de 400 
participantes.

Organizado pelos Bombeiros Voluntários  
de Samora Correia (BVSC)

Caminhada do Dia Internacional  
da Mulher (2020)

Esta caminhada foi organizada como forma  
de assinalar o Dia Internacional da Mulher.  
Contou com participantes desde os 6 até  
aos 80 anos de idade e estiveram presentes  
cerca de 324 participantes. 

Organizada pela Junta de Freguesia de Samora Correia

Exemplos de eventos com a comunidade local 

2020  → Caminhada do Dia Internacional da Mulher – organizado pela  
Junta de Freguesia de Samora Correia: 324 participantes 

 → Grupo de vindima: 12 participantes 

 → Visitas guiadas de sensibilização com escolas – Escola Básica da Freiria:  
102 participantes 

 → Participação em eventos com a contribuição de produtos da CL (vinho e azeite)



Companhia das Lezírias 70

Em 2019, cerca de 71% dos visitantes da Charneca eram de nacionalidade portuguesa, 
15% norte-americana e 3% francesa. Em 2020, a tendência alterou-se devido ao con-
texto pandémico, e os clientes nacionais aumentaram para 76%, sendo que os restan-
tes 23% eram americanos. 

Visitantes na Charneca

 

2017

5603 
visitas

62
pessoas em  

média por visita

2018

6771 
visitas

77
pessoas em  

média por visita

2019

5821 
visitas

53
pessoas em  

média por visita

2020

1400 
visitas

56
pessoas em  

média por visita

→ → →

 
 

No EVOA, a tendência, tanto do número de visitas como no número de visitantes, tem 
sido de aumento. Grande parte das visitas feitas no EVOA correspondem a visitas em 
grupo, visitas de escolas, bem como visitas em eventos. No entanto, com a situação 
pandémica vivida em 2020, esta tendência alterou-se, sendo que a grande maioria das 
visitas, foram visitas privadas devido às condicionantes sanitárias.

Visitas e Visitantes no EVOA

2017

2018

2019

2020

visitas

788
1424

986
1076

2017

2018

2019

2020

visitantes

5909

8852
7766

3634
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Uma das componentes mais importantes que permite 
o funcionamento de toda a diversidade de atividades 
existentes na Companhia das Lezírias, é a sua equipa.  
O sucesso da Companhia deve-se, claro, à sua equipa  
e sem ela os produtos e serviços disponibilizados  
à sociedade não seriam possíveis de proporcionar.  
Tendo isto em conta, e reconhecendo os desafios que uma 
empresa pública tão antiga tem ao nível da manutenção 
e melhoria das expectativas dos seus colaboradores, a 
Companhia ambiciona trabalhar de forma a proporcionar 
melhores condições de trabalho, melhorar a política de 
formação e promover o desenvolvimento profissional 
e pessoal dos seus colaboradores, com o objetivo de 
melhorar o clima organizacional e a cultura existente.  
Este é um desafio presente e futuro. 
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4.1 Caracterização

Dados resumo de 2020 

 → O número de colaboradores mantém-se constante há, pelo menos,  
4 anos, entre 89 a 93 colaboradores. Em 2020, a equipa era composta  
por 90 colaboradores no total, 89 com contrato de trabalho permanente (99%) 
e abrangidos por um acordo coletivo de trabalho;

 → A média de idades dos colaboradores é de 46 anos;
 → 69% dos colaboradores são do género masculino e 31 % são do género feminino;
 → Em 2020, um colaborador do género feminino e quatro colaboradores 
do género masculino usufruíram de licença parental;

 → Foram dadas 1 460 horas de formação aos colaboradores;
 → 43% dos colaboradores são sindicalizados.

Nº de trabalhadores efetivos

Nº de entradas e saídas de colaboradores

Idade média dos colaboradores

94

93

92

91

90

89

88

87

30

25

20

15

10

5

0

16

14

12

10

8

6

4

2

0

2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

< 25 25/35 35/45 45/55 55/65 > 65

91

90 8

6

11
12

9

12
11

12
13

11

15

13

26

19
22

2
89

93 93

 Entradas     Saídas



Companhia das Lezírias 76

4.2 Diversidade 

Desde 2018, dois dos três membros do Conselho de Administração são do género 
feminino. A média de idades dos colaboradores do género masculino é de 44 anos  
e de 48 anos do género feminino.

Tendencialmente, a taxa de absentismo do género masculino tem vindo a ser maior 
do que a do género feminino. Em 2020, a tendência mantém-se, sendo que o género 
masculino teve uma taxa de absentismo 1,4% maior do que a taxa do género feminino.

Em 2020, foi aprovado o Plano para a Igualdade que entrará em vigor em 2021. Este 
plano tem como objetivo uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades 
entre mulheres e homens, promovendo a eliminação da discriminação e fomento da 
conciliação entre a vida pessoal e profissional.

Em 2020, houve uma grande aposta na formação dos trabalhadores, tendo aumen-
tado bastante o número de horas de formação dos mesmos, analogamente a anos 
anteriores. Os trabalhadores do género masculino tiveram em média 15 horas de for-
mação e os trabalhadores do género feminino tiveram em média 18 horas.

Medidas implementadas pela Companhia que contribuem 
diretamente para o ODS 8: 

 → Disponibilização de estágios profissionais nos  
diversos setores da empresa, nomeadamente  
em áreas de trabalho necessárias e específicas da  
região (tiragem da cortiça, trabalho com maquinaria 
agrícola, agroturismo, enoturismo, birdwaching).

 → Atribuição dos diversos benefícios para os 
colaboradores quer gerais (entre os quais, subsídios 
de saúde, complemento de doença, educação) como 
de acordo com necessidades e interesses (habitação, 
subsídios de transporte, viatura distribuída,  
telemóvel, combustível, zona de caça, etc.).

 → Elaboração do relatório de sustentabilidade.
 → Estudo para a reestruturação da oferta turística  
na Charneca/Lezíria.

 → Reestruturação da oferta turística em Alter do Chão.
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Ao longo do ano, existe a necessidade de contratar prestadores de serviços florestais. 
Para isso são feitas cartas circulares com várias recomendações que os prestadores 
de serviços devem apresentar nas suas propostas. Algumas das recomendações fei-
tas relacionam-se com a apresentação de declarações que assegurem boas práticas 
quanto à segurança e higiene no trabalho, promoção de igualdade, condições de tra-
balho dignas e boas práticas florestais. Alguns desses exemplos são: 

 → “Declaração de não discriminação e promoção da igualdade de género no tra-
balho, nomeadamente dando igual oportunidade no acesso aos postos de tra-
balho e praticando ordenados iguais para funções iguais desempenhadas por 
mulheres e homens;  

 → Declaração de compromisso de disponibilização dos trabalhadores que vierem 
a ser empregues nos trabalhos na Companhia das Lezírias S. A. para quaisquer 
formações que a mesma vier a providenciar;

 → O regime laboral dos trabalhadores empregues, bem como declarações garan-
tindo que os trabalhadores a empregar têm formação adequada para desempe-
nhar os trabalhos em causa e em matéria de higiene e segurança no trabalho;

 → Demonstração de cumprimento das obrigações legais em matéria de segurança 
social, seguro, legislação laboral aplicável, de cumprimento das condições esta-
belecidas nesta circular (…)”.

Estes princípios encontram-se depois estabelecidos com o prestador de serviços, a 
partir do contrato celebrado entre este e a Companhia das Lezírias.  

Faixa etária, por género

Número de horas de formação, por género

Evolução da taxa de absentismo, por género
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4.3 Formação

Em 2020, o número de horas de formação aumentou consideravelmente, em compa-
ração com anos anteriores. Isto é uma mudança de tendência que se pretende manter 
e aumentar ao longo dos próximos anos. Face ao ano de 2019, o número de horas de 
formação triplicou. Em 2020, no total, foram dadas 1 460 horas de formação aos cola-
boradores e 90 horas aos administradores. 

Total de Horas de Formação – Trabalhadores
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A formação foi dada em diversas temáticas e abrangeu todos os departamentos da 
Companhia das Lezírias, sendo que o Departamento Administrativo e Financeiro e o 
Departamento Florestal e de Sustentabilidade foram os que tiveram, no total, mais 
horas de formação. Importa salientar que estes são os Departamentos que integram 
maior número de colaboradores.  
 

Áreas de formação em 2020

 Ambiente e Ação Climática

 Ética e deontologia Profissional 

 Recursos Humanos  

 Contabilidade e fiscalidade

 Florestal e Cinegética

 Sustentabilidade

70%

12%

9%

6%

1%

2%
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No dia 3 de março de 2020, realizou-se um workshop 
que teve 20 participantes, onde foi dada formação 
em sustentabilidade e onde se abordaram, mais 
especificamente, temas como: serviços de ecossistemas, 
Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, Acordo  
de Paris, Pacto Ecológico Europeu, entre outros. 
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5.1 Tabela GRI

Tabela GRI STANDARDS “CORE” – Global Reporting 
Iniciative, organização internacional de standartização de 
padrões de reporte que ajuda as empresas, através de uma 
linguagem comum, a reportar os seus impactos ambientais, 
sociais e de governação.

Companhia das Lezírias 

Divulgações Localização/ Omissão

Perfil Organizacional

102-1 Nome da organização Companhia das Lezírias, S.A.

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços Capítulo 1.2 A cadeia de valor, Pág. 16; Capítulo 2.2 Serviços de Ecossistemas Remunerados, Pág. 39

102-3 Localização da sede Largo 25 de Abril, 17 2135-318 Samora Correia

102-4 Localização das atividades Capítulo 1. Enquadramento, Pág. 9

102-5 Tipo e natureza jurídica da organização Capítulo 1. Enquadramento, Pág. 9

102-6 Mercados abrangidos Capítulo 1. Enquadramento, Pág. 9; Capítulo 3.2.2 Clientes, Pág. 66

102-7 Escala da organização

Capítulo 2.2 Serviços de Ecossistemas Remunerados, Pág. 39

 2016 2017 2018 2019 2020

Número de trabalhadores 91 90 93 93 89

102-8 Informação sobre os Colaboradores e outros trabalhadores

Capítulo 4. A Equipa, Pág. 73

 2016 2017 2018 2019 2020

Nº colaboradores efetivos por género M65 F26 M64 F26 M64 F29 M63 F30 M61 F28

Nº colaboradores temporários por género M1 F0 0 0 M1 F1 M1 F0

102-9 Cadeia de fornecedores Capítulo 1.2 A cadeia de valor, Pág. 16; Capítulo 3.2.1 Fornecedores, Pág. 64

102-10 Alterações significativas na organização e na cadeia de fornecedores Não existiram alterações significativas na cadeia de fornecedores a reportar.

102-11 Abordagem ou princípio da precaução Capítulo 1.1 Os Riscos Climáticos e Ambientais, Pág. 14

102-12 Iniciativas externas Capítulo 3.1 Stakeholders Estratégicos, Pág. 60

102-13 Principais adesões a associações e/ou organizações nacionais ou internacionais Capítulo 3.1.1 Entidades Participadas e Associações, Pág. 60
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Companhia das Lezírias 

Divulgações Localização/ Omissão

Perfil Organizacional

102-1 Nome da organização Companhia das Lezírias, S.A.

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços Capítulo 1.2 A cadeia de valor, Pág. 16; Capítulo 2.2 Serviços de Ecossistemas Remunerados, Pág. 39

102-3 Localização da sede Largo 25 de Abril, 17 2135-318 Samora Correia

102-4 Localização das atividades Capítulo 1. Enquadramento, Pág. 9

102-5 Tipo e natureza jurídica da organização Capítulo 1. Enquadramento, Pág. 9

102-6 Mercados abrangidos Capítulo 1. Enquadramento, Pág. 9; Capítulo 3.2.2 Clientes, Pág. 66

102-7 Escala da organização

Capítulo 2.2 Serviços de Ecossistemas Remunerados, Pág. 39

 2016 2017 2018 2019 2020

Número de trabalhadores 91 90 93 93 89

102-8 Informação sobre os Colaboradores e outros trabalhadores

Capítulo 4. A Equipa, Pág. 73

 2016 2017 2018 2019 2020

Nº colaboradores efetivos por género M65 F26 M64 F26 M64 F29 M63 F30 M61 F28

Nº colaboradores temporários por género M1 F0 0 0 M1 F1 M1 F0

102-9 Cadeia de fornecedores Capítulo 1.2 A cadeia de valor, Pág. 16; Capítulo 3.2.1 Fornecedores, Pág. 64

102-10 Alterações significativas na organização e na cadeia de fornecedores Não existiram alterações significativas na cadeia de fornecedores a reportar.

102-11 Abordagem ou princípio da precaução Capítulo 1.1 Os Riscos Climáticos e Ambientais, Pág. 14

102-12 Iniciativas externas Capítulo 3.1 Stakeholders Estratégicos, Pág. 60

102-13 Principais adesões a associações e/ou organizações nacionais ou internacionais Capítulo 3.1.1 Entidades Participadas e Associações, Pág. 60
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Estratégia 

102-14 Comunicado do CEO ou principal decisor Pág. 5

102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades Capítulo 1.1 Os Riscos Climáticos e Ambientais, Pág. 14

Ética e integridade

102-16 Valores, princípios, standards e normas de comportamento Capítulo 1. Enquadramento, Pág. 9

Governance

102-18 Estrutura de governo Capítulo 1.5 Modelo de Governação, Pág. 25

102-20 Responsabilidade ao nível executivo para temas económicos, ambientais e sociais Capítulo 1.5 Modelo de Governação: Organograma, Pág. 25

102-21 Consulta a stakeholders em temas económicos, ambientais e sociais Capítulo 1.3 Visão e Missão para 2030, Pág. 21; Capítulo 1.4 Estratégia de Sustentabilidade, Compromissos e Atividades, Pág. 22

102-22 Composição do órgão de governo com maior poder de decisão e respetivos comités Capítulo 1.5 Modelo de Governação, Pág. 25

102-23 Presidente do órgão de governo com maior poder de decisão Consultar o site: Órgãos Sociais da CL

102-24 Nomear e selecionar o órgão de governo com maior poder de decisão Consultar o site: Estatutos da CL e Estatutos da Companhia das Lezírias, S.A.

102-26
Papel do órgão de governo com maior poder de decisão na definição do propósito,  
dos valores e da estratégia

Consultar o Relatório de Governo Societário, 2020

102-27 Conhecimento coletivo do órgão de governo com maior poder de decisão Consultar o Relatório de Governo Societário, 2020

102-29 Identificar e gerir impactes económicos, ambientais e sociais Capítulo 1.1 Os Riscos Climáticos e Ambientais, Pág. 14

102-31 Avaliação de temas económicos, ambientais e sociais
A avaliação dos temas económicos, sociais e ambientais é feita de três em três anos  
pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.

102-32 O papel do órgão de governo com maior poder de decisão no reporte de sustentabilidade Capítulo 1.5 Modelo de Governação, Pág. 25

102-38 Rácio da remuneração anual total

 2016 2017 2018 2019 2020

Todos os colaboradores 5,0% 4,8% 4,8% 4,7% 4,6%

Excluindo Administração 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

102-39
Relação entre aumento percentual do indivíduo mais bem-pago  
e aumento percentual da remuneração de todos os colaboradores

 2016 2017 2018 2019 2020

Todos os colaboradores 0 0 0 0 0

Excluindo Administração 0 0 0 30,6 32,9

Envolvimento com stakeholders

102-40 Lista de grupos de stakeholders Capítulo 3.1 Stakeholders Estratégicos e Capítulo 3.2 Outros Stakeholders, Pág. 60

102-41 Acordos coletivos de trabalho Capítulo 4.1 Caracterização, Pág. 75

102-42 Identificar e selecionar stakeholders Capítulo 3. Interação com Stakeholders, Pág. 57

102-43 Abordagem ao envolvimento de stakeholders Capítulo 1.3 Visão e Missão para 2030, Pág. 21

https://www.cl.pt/a-cl/orgaos-sociais
https://www.cl.pt/a-cl/governo-da-sociedade/estatutos
https://www.cl.pt/storage/pdfs/rgs-2020-vfcorrigida-20210604.pdf
https://www.cl.pt/storage/pdfs/rgs-2020-vfcorrigida-20210604.pdf
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Estratégia 
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102-27 Conhecimento coletivo do órgão de governo com maior poder de decisão Consultar o Relatório de Governo Societário, 2020

102-29 Identificar e gerir impactes económicos, ambientais e sociais Capítulo 1.1 Os Riscos Climáticos e Ambientais, Pág. 14

102-31 Avaliação de temas económicos, ambientais e sociais
A avaliação dos temas económicos, sociais e ambientais é feita de três em três anos  
pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.

102-32 O papel do órgão de governo com maior poder de decisão no reporte de sustentabilidade Capítulo 1.5 Modelo de Governação, Pág. 25

102-38 Rácio da remuneração anual total

 2016 2017 2018 2019 2020

Todos os colaboradores 5,0% 4,8% 4,8% 4,7% 4,6%

Excluindo Administração 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

102-39
Relação entre aumento percentual do indivíduo mais bem-pago  
e aumento percentual da remuneração de todos os colaboradores

 2016 2017 2018 2019 2020

Todos os colaboradores 0 0 0 0 0

Excluindo Administração 0 0 0 30,6 32,9

Envolvimento com stakeholders

102-40 Lista de grupos de stakeholders Capítulo 3.1 Stakeholders Estratégicos e Capítulo 3.2 Outros Stakeholders, Pág. 60

102-41 Acordos coletivos de trabalho Capítulo 4.1 Caracterização, Pág. 75

102-42 Identificar e selecionar stakeholders Capítulo 3. Interação com Stakeholders, Pág. 57

102-43 Abordagem ao envolvimento de stakeholders Capítulo 1.3 Visão e Missão para 2030, Pág. 21

https://www.cl.pt/a-cl/orgaos-sociais
https://www.cl.pt/a-cl/governo-da-sociedade/estatutos
https://www.cl.pt/storage/pdfs/rgs-2020-vfcorrigida-20210604.pdf
https://www.cl.pt/storage/pdfs/rgs-2020-vfcorrigida-20210604.pdf
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Práticas de Reporte

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas As demonstrações financeiras consolidadas incluem apenas a Companhia das Lezírias, S.A.

102-46 Definir o conteúdo e os limites temáticos do relatório
Conteúdo: Relatório de informação não financeira da Companhia das Lezírias 
Limites: O Relatório abrange as atividades realizadas pela Companhia das Lezírias

102-47 Lista de temas materiais

Tendo em conta o processo coparticipativo explicitado no Capítulo 1.3 Visão e Missão para 2030, podemos afirmar que os 
temas materiais  identificados com base nos ODS foram os seguintes (categorias dos indicadores GRI): 201: Desempenho 
Económico; 202: Presença no mercado de trabalho; 203: Impactes Económicos Indiretos; 204: Práticas de Aquisição; 205: 
Anticorrupção; 301: Materiais; 302: Energia; 303: Água; 304: Biodiversidade; 305: Emissões; 306: Efluentes e resíduos; 307: 
Conformidade ambiental; 308: Análise ambiental dos fornecedores; 401: Emprego; 402: Relações laborais; 403: Saúde e 
segurança no trabalho; 404: Educação e formação; 405: Diversidade e igualdade de oportunidades; 406: Não discriminação; 
407: Liberdade de associação e acordos coletivos; 412: Análise de direitos humanos; 413: Comunidades locais; 414: Análise 
social dos fornecedores.

102-48 Atualização de informação Não aplicável. O último Relatório de Sustentabilidade publicado foi em 2010.

102-49 Alterações ao relatório Não aplicável.

102-50 Período de reporte
O período de relato está compreendido entre 1 janeiro a 31 de dezembro de 2020, contendo histórico/comparativo desde 
2016, sempre que possível.

102-51 Data do relatório mais recente 2010

102-52 Ciclo de reporte O ciclo de reporte de informação relacionada com a sustentabilidade será anual.

102-53 Pessoa de contacto para questões relacionadas com o relatório Departamento Florestal e de Sustentabilidade - rui.alves@cl.pt

102-54 Declaração de conformidade com as Normas GRI O relatório foi preparado de acordo com as Normas GRI para a opção de 'in accordance' - Core.

102-55 Índice do conteúdo GRI O presente anexo – Tabela GRI, Pág. 82

103-1 Explicação do tópico material e dos seus limites Capítulo 1.5 Modelo de Governação, Pág. 25

103-2 A abordagem de gestão e respetivos componentes Capítulo 1.5 Modelo de Governação, Pág. 25

103-3 Avaliação da abordagem de gestão Capítulo 1.5 Modelo de Governação (final do capítulo), Pág. 25

Indicadores Económicos

201-1 Valor económico direto gerado e distribuído Capítulo 2.2 Serviços de Ecossistemas Remunerados, Pág. 39

201-2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades decorrentes das alterações climáticas Capítulo 1.1 Os Riscos Climáticos e Ambientais, Pág. 14

201-3 Planos de benefícios na aposentação, oferecidos pela organização
 2016 2017 2018 2019 2020

 161 478 € 149 040 € 141 666 € 136 885 € 130 929 €

201-4 Subsídios à exploração 7 
 2016 2017 2018 2019 2020

 2 196 737 € 2 147 807 € 2 135 232 € 2 456 646 € 2 352 705 €

202-1 Variação da proporção do salário à entrada, comparado com o salário mínimo nacional
 2016 2017 2018 2019 2020

 1 1 1 1,06 1

203-1 Investimentos em infraestruturas e serviços 
 2016 2017 2018 2019 2020

 779 000 € 1 015 000 € 1 405 000 € 1 221 000 € 1 047 000 €

204-1 Proporção de custos com os fornecedores locais
 2016 2017 2018 2019 2020

 48% 60% 28% 48% 53%

205-1 Atividades analisadas quanto aos riscos relacionados com corrupção
 2016 2017 2018 2019 2020

 0 0 0 0 0

205-3 Episódios confirmados de corrupção e ações desenvolvidas
 2016 2017 2018 2019 2020

 0 0 0 0 0

206-1
Número total de ações judiciais por comportamentos anticompetitivos,  
anticonfiáveis e práticas de monopólio e seus resultados

 2016 2017 2018 2019 2020

 0 0 0 0 0

7  Os valores referentes a esta rúbrica são, na realidade, valores que a CL recebeu, nomeadamente, apoios recebidos no âmbito da 
Política Agrícola Comum (PAC) e outros, e não diretamente do Orçamento de Estado Português. No entanto, entendeu-se que o “espírito” 
do indicador GRI referente a “Ajuda financeira recebida do Estado” contemplaria esta ajuda financeira da PAC
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Limites: O Relatório abrange as atividades realizadas pela Companhia das Lezírias

102-47 Lista de temas materiais
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407: Liberdade de associação e acordos coletivos; 412: Análise de direitos humanos; 413: Comunidades locais; 414: Análise 
social dos fornecedores.

102-48 Atualização de informação Não aplicável. O último Relatório de Sustentabilidade publicado foi em 2010.

102-49 Alterações ao relatório Não aplicável.

102-50 Período de reporte
O período de relato está compreendido entre 1 janeiro a 31 de dezembro de 2020, contendo histórico/comparativo desde 
2016, sempre que possível.

102-51 Data do relatório mais recente 2010

102-52 Ciclo de reporte O ciclo de reporte de informação relacionada com a sustentabilidade será anual.

102-53 Pessoa de contacto para questões relacionadas com o relatório Departamento Florestal e de Sustentabilidade - rui.alves@cl.pt

102-54 Declaração de conformidade com as Normas GRI O relatório foi preparado de acordo com as Normas GRI para a opção de 'in accordance' - Core.

102-55 Índice do conteúdo GRI O presente anexo – Tabela GRI, Pág. 82

103-1 Explicação do tópico material e dos seus limites Capítulo 1.5 Modelo de Governação, Pág. 25

103-2 A abordagem de gestão e respetivos componentes Capítulo 1.5 Modelo de Governação, Pág. 25

103-3 Avaliação da abordagem de gestão Capítulo 1.5 Modelo de Governação (final do capítulo), Pág. 25

Indicadores Económicos

201-1 Valor económico direto gerado e distribuído Capítulo 2.2 Serviços de Ecossistemas Remunerados, Pág. 39

201-2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades decorrentes das alterações climáticas Capítulo 1.1 Os Riscos Climáticos e Ambientais, Pág. 14

201-3 Planos de benefícios na aposentação, oferecidos pela organização
 2016 2017 2018 2019 2020

 161 478 € 149 040 € 141 666 € 136 885 € 130 929 €

201-4 Subsídios à exploração 7 
 2016 2017 2018 2019 2020
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7  Os valores referentes a esta rúbrica são, na realidade, valores que a CL recebeu, nomeadamente, apoios recebidos no âmbito da 
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Indicadores Ambientais

301-1 Materiais usados em peso ou volume

 2016 2017 2018 2019 2020

Quantidade de materiais associados  
à embalagem dos produtos (t) 191,8 186,1 208,2 236,0 154,0

302-1 Consumo de energia dentro da organização

 2016 2017 2018 2019 2020

Quantidade de combustível – gasóleo (GJ) 11 485,0 8 029,1 6 898,1 6 608,9 6 019,3

Quantidade de combustível – gasolina (GJ) 123,1 110,1 98,6 115,8 95,1

Quantidade de gás de petróleo liquefeito (GJ) 85 650,1 99 168,6 107 704,0 84 712,7 67 666,5

Total de consumo de eletricidade (GJ) 7 358,6 9 401,6 9 217,1 9 443,1 7 024,0

Total de energia produzida (GJ) 0 0 13,7 13,7 13,7

Total de energia consumida (GJ) 104 617 116 709 123 918 100 880 80 805

Descrever metodologias utilizadas  
e ferramentas de cálculo GHG Protocol

Fonte utilizada para os fatores de conversão  Despacho n.º 17313/2008 e National Inventory Report (NIR) 2020

302-3 Intensidade energética

 2016 2017 2018 2019 2020

Rácio de energia para a organização:

Número de colaboradores (GJ/Nº colab.) 1149,6 1296,8 1332,4 1084,7 907,9

Lucro obtido (GJ/€) 0,2 1,2 0,2 0,1 0,1

Formas de energia incluídas no rácio Gasóleo, gasolina, GPL e eletricidade

Rácio inclui:  Consumo de energia total dentro da organização

302-4 Redução do consumo de energia

 2016 2017 2018 2019 2020

Medidas de redução de consumo energético Capítulo 2.3.1 Emissões de gases com efeito de estufa – Quadro ODS 7, Pág. 49

Quantidade de energia poupada n.d. n.a. n.a. 23 037 20 076 
resultante de medidas diretas de  
eficiência energética ou poupança (GJ) 

% redução n.d. n.a. n.a. -19% -20%

Formas de energia utilizadas  Gasóleo, gasolina, GPL e eletricidade

Explicação do método de cálculo de redução Reduções calculadas com base no consumo relativo ao ano anterior.

302-3 Captação de água

 2016 2017 2018 2019 2020

Proveniente de furos (m3) 22 88 857 2 018 961 1 995 359 1 080 633 854 353

Proveniente da rede municipal (m3) 1 637 2 116 1 892 1 577 1 232

303-5 Consumo total de água (m3)
 2016 2017 2018 2019 2020

Quantidade de água consumida (m3) n.d. n.d. 3 826 711 4 289 082 2 685 045

304-1
Localização e área (ha) dos terrenos pertencentes, arrendados  
ou administrados pela organização localizados em áreas protegidas

2 325 ha (11,21%) na Reserva Natural do Estuário do Tejo; 13 621 ha (65,67%)  
na Zona de Proteção Especial e no Sítio de Interesse Comunitário do Estuário do Tejo

304-2 Impactes significativos das atividades, produtos e serviços na biodiversidade Capítulo 2.3 Impacte ambiental, Pág. 48
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Indicadores Ambientais
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Explicação do método de cálculo de redução Reduções calculadas com base no consumo relativo ao ano anterior.

302-3 Captação de água
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Proveniente de furos (m3) 22 88 857 2 018 961 1 995 359 1 080 633 854 353

Proveniente da rede municipal (m3) 1 637 2 116 1 892 1 577 1 232

303-5 Consumo total de água (m3)
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Quantidade de água consumida (m3) n.d. n.d. 3 826 711 4 289 082 2 685 045
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304-3 Habitats protegidos ou restaurados

 2016 2017 2018 2019 2020

Extensão das áreas protegidas (ha) 3 856 3 856 3 856 3 856 3 856

Áreas de conservação (ha) 3 005 3 005 3 005 3 005 3 005

Áreas de proteção (ha) 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714

Área total das terras agrícolas de alto  
valor natural e habitats prioritários (ha) 1 361 1 361 1 361 1 361 1 361

Áreas para recuperação do solo (ha) 839 839 839 839 839

Área total reservada para a preservação 
de recursos hídricos (ha) 146 146 146 146 146

304-4
Espécies incluídas na IUCN e listas nacionais de conservação com  
habitats situados em áreas afetadas por operações da organização

 2016 2017 2018 2019 2020

Espécies com estatuto de conservação 
preocupante existentes 50 50 50 50 50

305-1 Total de emissões diretas de gases com efeito de estufa (âmbito 1) (tCO2 eq.)

 2016 2017 2018 2019 2020

Total  -19 063,5 -14 951,0 -22 082,9 -23 639,3 -26 257,4

Emissões de Fermentação Entérica (tCO2 eq.) 4 785,1 3 892,7 3 886,8 3 069,2 3 263,0

Emissões de Gestão de Estrume (tCO2 eq.) 455,4 426,0 435,5 413,0 413,5

Emissões do Cultivo de Arroz (tCO2 eq.) 1 738,6 1 715,7 1 382,7 1 315,5 960,3

Emissões dos Solos (tCO2 eq.) 2 360,1 2 818,3 2 759,4 2 899,3 2 369,9

Emissões (+) e Sequestro (-)  
de Uso de Solo e Florestas (tCO2 eq.) -29 182,7 -25 057,9 -31 568,7 -32 083,5 -33 819,9

Emissões associadas ao consumo de  
combustíveis (gasolina e gasóleo) (tCO2 eq.) 780,0 1 254,2 1 021,3 747,1 555,7

Referir quais os gases incluídos no cálculo Principais gases com efeito de estufa: CO2, N2O, CH40

Fonte utilizada para os fatores 
de emissão e GWP National Inventory Report (NIR) 2020; IPCC 2006; IPCC 2013

Abordagem de consolidação  
das emissões utilizada. Operational Control

Metodologias e ferramentas  
de cálculo utilizadas GHG Protocol

305-2 Total de emissões indiretas resultantes da produção de eletricidade (âmbito 2) (tCO2 eq.)

 2016 2017 2018 2019 2020

Valor baseado no mercado (tCO2 eq.) 771,7 541,2 465,2 447,2 406,6

Referir quais os gases incluídos no cálculo Principais gases com efeito de estufa: CO2

Fonte utilizada para os fatores  
de emissão e GWP Fornecedor de eletricidade

Abordagem de consolidação  
das emissões utilizada Operational Control (market-based approach)

Metodologias e ferramentas  
de cálculo utilizadas GHG Protocol

305-4 Intensidade das emissões de GEE

 2016 2017 2018 2019 2020

Rácio de intensidade de emissões:

Número de funcionários  
(tCO2 eq./Nº colab.) 17,1 19,9 16,0 12,8 10,8

Lucro obtido (tCO2 eq./€) 0,003 0,019 0,002 0,001 0,001

Tipos de emissões incluídas  Âmbito 1 (apenas energia: gasolina e gasóleo) e 2

Referir quais os gases incluídos no cálculo Principais gases com efeito de estufa: CO2, N2O, CH4.



Relatório de Sustentabilidade 2020 91

304-3 Habitats protegidos ou restaurados

 2016 2017 2018 2019 2020

Extensão das áreas protegidas (ha) 3 856 3 856 3 856 3 856 3 856

Áreas de conservação (ha) 3 005 3 005 3 005 3 005 3 005

Áreas de proteção (ha) 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714

Área total das terras agrícolas de alto  
valor natural e habitats prioritários (ha) 1 361 1 361 1 361 1 361 1 361

Áreas para recuperação do solo (ha) 839 839 839 839 839

Área total reservada para a preservação 
de recursos hídricos (ha) 146 146 146 146 146

304-4
Espécies incluídas na IUCN e listas nacionais de conservação com  
habitats situados em áreas afetadas por operações da organização

 2016 2017 2018 2019 2020

Espécies com estatuto de conservação 
preocupante existentes 50 50 50 50 50

305-1 Total de emissões diretas de gases com efeito de estufa (âmbito 1) (tCO2 eq.)

 2016 2017 2018 2019 2020

Total  -19 063,5 -14 951,0 -22 082,9 -23 639,3 -26 257,4

Emissões de Fermentação Entérica (tCO2 eq.) 4 785,1 3 892,7 3 886,8 3 069,2 3 263,0

Emissões de Gestão de Estrume (tCO2 eq.) 455,4 426,0 435,5 413,0 413,5

Emissões do Cultivo de Arroz (tCO2 eq.) 1 738,6 1 715,7 1 382,7 1 315,5 960,3

Emissões dos Solos (tCO2 eq.) 2 360,1 2 818,3 2 759,4 2 899,3 2 369,9

Emissões (+) e Sequestro (-)  
de Uso de Solo e Florestas (tCO2 eq.) -29 182,7 -25 057,9 -31 568,7 -32 083,5 -33 819,9

Emissões associadas ao consumo de  
combustíveis (gasolina e gasóleo) (tCO2 eq.) 780,0 1 254,2 1 021,3 747,1 555,7

Referir quais os gases incluídos no cálculo Principais gases com efeito de estufa: CO2, N2O, CH40

Fonte utilizada para os fatores 
de emissão e GWP National Inventory Report (NIR) 2020; IPCC 2006; IPCC 2013

Abordagem de consolidação  
das emissões utilizada. Operational Control

Metodologias e ferramentas  
de cálculo utilizadas GHG Protocol

305-2 Total de emissões indiretas resultantes da produção de eletricidade (âmbito 2) (tCO2 eq.)

 2016 2017 2018 2019 2020

Valor baseado no mercado (tCO2 eq.) 771,7 541,2 465,2 447,2 406,6

Referir quais os gases incluídos no cálculo Principais gases com efeito de estufa: CO2

Fonte utilizada para os fatores  
de emissão e GWP Fornecedor de eletricidade

Abordagem de consolidação  
das emissões utilizada Operational Control (market-based approach)

Metodologias e ferramentas  
de cálculo utilizadas GHG Protocol

305-4 Intensidade das emissões de GEE

 2016 2017 2018 2019 2020

Rácio de intensidade de emissões:

Número de funcionários  
(tCO2 eq./Nº colab.) 17,1 19,9 16,0 12,8 10,8

Lucro obtido (tCO2 eq./€) 0,003 0,019 0,002 0,001 0,001

Tipos de emissões incluídas  Âmbito 1 (apenas energia: gasolina e gasóleo) e 2

Referir quais os gases incluídos no cálculo Principais gases com efeito de estufa: CO2, N2O, CH4.
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305-5 Redução das emissões de GEE

 2016 2017 2018 2019 2020

Medidas de redução de  Capítulo 2.3.1 Emissões de gases com efeito de estufa, Pág. 49; 
produção de emissões Caixa de texto ODS 13 e Caixa de texto ODS 7

Redução em tCO2 eq. n.d. Não houve redução 7 207,9 1 574,4 2 658,7

% de redução relativo ao ano anterior n.d. Não houve redução 50% 7,3% 11,5%

Referir quais os gases incluídos no cálculo Principais gases com efeito de estufa: CO2, N2O, CH4.

Ano-base para o cálculo Reduções calculadas com base nas emissões do ano imediatamente anterior.

Tipos de emissões incluídas Âmbito 2

Metodologias e ferramentas  
de cálculo utilizadas GHG Protocol

306-2 Resíduos discriminados por tipo e por método de eliminação

 2016 2017 2018 2019 2020

Resíduos urbanos e equiparados,  
sem outras especificações (t) 9,5 5,5 7,3 4,2 14,4

Total de resíduos de papel, cartão,  
plástico e vidro reencaminhados  
para reciclagem (t) 2,4 3,1 12,9 16,9 6,9

Embalagens de papel e cartão (t) 2,0 2,7 5,0 8,7 2,1

Embalagens de plástico (t) 0,4 0,5 0,8 1,4 0,6

Embalagens compósitas (t) 0 0 0 0 1,5

Papel e cartão (t) 0 0 2,4 6,2 1,8

Vidro (t) 0 0 1,2 0 0

Plástico (t) 0 0 3,4 0,5 1,0

307-1 Valor de coimas significativas por incumprimento das leis e regulamentos ambientais Não existem coimas por incumprimento a leis ou regulamentos ambientais a reportar no período de 2016 a 2020. 

308-1 Percentagem de novos fornecedores que foram selecionados usando critérios ambientais

Existem alguns critérios ambientais para as compras aos fornecedores da Companhia, em particular no que diz  
respeito às compras realizadas no Departamento Vitivinícola e Oleícola, que podem ser lidas no Capítulo 2.3.2  
Materiais usados nas embalagens, página 54. Não existe uma política de fornecedores transversal a toda a Companhia,  
mas as práticas existentes em algumas áreas da empresa, estão a servir de base à criação de uma política de fornecedores que 
reflitam as preocupações ambientais e sociais da Companhia.

GRI G4 Food Processing Sector Disclosures – Número de animais criados por tipo

 2016 2017 2018 2019 2020

Bovinos 3 286 2 815 2 686 2 107 2 318

Cavalos 389 400 405 418 396

Suínos 540 100 499 100 601

Indicadores Sociais

401-1 Colaboradores contractados e rotatividade dos colaboradores

 2016 2017 2018 2019 2020

Entradas de trabalhadores  
(repartido por Mulheres e Homens) H4 M2 H8 M3 H5 M7 H9 M3 H5 M4

Saídas de Trabalhadores  
(repartido por Mulheres e Homens) H12 M3 H8 M3 H8 M4 H10 M1 H6 M7

401-2
Benefícios oferecidos aos colaboradores a tempo inteiro que  
não são disponibilizados aos colaboradores temporários /tempo parcial

Capítulo 4.1 Caracterização, Pág. 75 e caixa de texto ODS 8

401-3 Número de trabalhadores no ativo que usufruíram de licença parental 

 2016 2017 2018 2019 2020

Mulheres 0 0 0 1 1

Homens 2 2 0 0 4

402-1 Prazo mínimo para notificação sobre mudanças operacionais A Companhia das Lezírias cumpre com os prazos previstos na lei.
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305-5 Redução das emissões de GEE

 2016 2017 2018 2019 2020

Medidas de redução de  Capítulo 2.3.1 Emissões de gases com efeito de estufa, Pág. 49; 
produção de emissões Caixa de texto ODS 13 e Caixa de texto ODS 7

Redução em tCO2 eq. n.d. Não houve redução 7 207,9 1 574,4 2 658,7

% de redução relativo ao ano anterior n.d. Não houve redução 50% 7,3% 11,5%

Referir quais os gases incluídos no cálculo Principais gases com efeito de estufa: CO2, N2O, CH4.

Ano-base para o cálculo Reduções calculadas com base nas emissões do ano imediatamente anterior.

Tipos de emissões incluídas Âmbito 2

Metodologias e ferramentas  
de cálculo utilizadas GHG Protocol

306-2 Resíduos discriminados por tipo e por método de eliminação

 2016 2017 2018 2019 2020

Resíduos urbanos e equiparados,  
sem outras especificações (t) 9,5 5,5 7,3 4,2 14,4

Total de resíduos de papel, cartão,  
plástico e vidro reencaminhados  
para reciclagem (t) 2,4 3,1 12,9 16,9 6,9

Embalagens de papel e cartão (t) 2,0 2,7 5,0 8,7 2,1

Embalagens de plástico (t) 0,4 0,5 0,8 1,4 0,6

Embalagens compósitas (t) 0 0 0 0 1,5

Papel e cartão (t) 0 0 2,4 6,2 1,8

Vidro (t) 0 0 1,2 0 0

Plástico (t) 0 0 3,4 0,5 1,0

307-1 Valor de coimas significativas por incumprimento das leis e regulamentos ambientais Não existem coimas por incumprimento a leis ou regulamentos ambientais a reportar no período de 2016 a 2020. 

308-1 Percentagem de novos fornecedores que foram selecionados usando critérios ambientais

Existem alguns critérios ambientais para as compras aos fornecedores da Companhia, em particular no que diz  
respeito às compras realizadas no Departamento Vitivinícola e Oleícola, que podem ser lidas no Capítulo 2.3.2  
Materiais usados nas embalagens, página 54. Não existe uma política de fornecedores transversal a toda a Companhia,  
mas as práticas existentes em algumas áreas da empresa, estão a servir de base à criação de uma política de fornecedores que 
reflitam as preocupações ambientais e sociais da Companhia.

GRI G4 Food Processing Sector Disclosures – Número de animais criados por tipo

 2016 2017 2018 2019 2020

Bovinos 3 286 2 815 2 686 2 107 2 318

Cavalos 389 400 405 418 396

Suínos 540 100 499 100 601

Indicadores Sociais

401-1 Colaboradores contractados e rotatividade dos colaboradores

 2016 2017 2018 2019 2020

Entradas de trabalhadores  
(repartido por Mulheres e Homens) H4 M2 H8 M3 H5 M7 H9 M3 H5 M4

Saídas de Trabalhadores  
(repartido por Mulheres e Homens) H12 M3 H8 M3 H8 M4 H10 M1 H6 M7

401-2
Benefícios oferecidos aos colaboradores a tempo inteiro que  
não são disponibilizados aos colaboradores temporários /tempo parcial

Capítulo 4.1 Caracterização, Pág. 75 e caixa de texto ODS 8

401-3 Número de trabalhadores no ativo que usufruíram de licença parental 

 2016 2017 2018 2019 2020

Mulheres 0 0 0 1 1

Homens 2 2 0 0 4

402-1 Prazo mínimo para notificação sobre mudanças operacionais A Companhia das Lezírias cumpre com os prazos previstos na lei.
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403-2
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, absentismo  
e número de mortes relacionadas com o trabalho

 2016 2017 2018 2019 2020

Mulheres 5,2% 8,7% 8,2% 9,5% 9,0%

Homens 4,9% 8,3% 4,5% 3,6% 7,6%

403-4 Temas de saúde e segurança cobertos em acordos formais com os sindicatos A saúde e segurança no trabalho é uma matéria garantida diretamente pela empresa, de acordo com a legislação em vigor.

404-1 Média de horas de formação, por ano, por colaborador

 2016 2017 2018 2019 2020

Homens 1 298 145 326 292 954

Mulheres 51 56 14 205,5 506

Administradores 0 0 0 3 90

Trabalhadores 1 349 201 340 497,5 1 460

404-3
Existência de modelos implementados de avaliação  
de desempenho e de desenvolvimento de carreira

Não existem modelos implementados.  
No entanto, encontram-se em desenvolvimento para aplicação ao ano de 2021 e seguintes.

405-1 Diversidade nos órgãos de governo e nos colaboradores

 2016 2017 2018 2019 2020

Nº de Administradores - Mulheres 0 0 2 2 2

Nº de Administradores - Homens 3 3 1 1 1

Administradores com idades < = 35  
(repartido por Mulheres e Homens) H0 M0 H0 M0 H0 M0 H0 M0 H0 M0

35 < Administradores com idades < = 45  
(repartido por Mulheres e Homens) H0 M0 H0 M0 H0 M1 H0 M1 H0 M1

45 < Administradores com idades < = 55  
(repartido por Mulheres e Homens) H2 M0 H2 M0 H0 M0 H0 M0 H0 M0

55 < Administradores com idades < = 65  
(repartido por Mulheres e Homens) H1 M0 H1 M0 H1 M1 H1 M1 H1 M1

Administradores com idades > 65  
(repartido por Mulheres e Homens) H0 M0 H0 M0 H0 M0 H0 M0 H0 M0

Informação sobre colaboradores Consultar Capítulo 4.2 Diversidade, Pág. 76

405-2 Rácio da retribuição total mensal média 

 2016 2017 2018 2019 2020

Rácio da retribuição total mensal média 0,7 0,7 1,0 0,9 1,0

Rácio da retribuição base mensal  
média – Administradores n.d. n.d. 0,8 0,8 0,8

Rácio da retribuição base mensal  
média – Trabalhadores 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

406-1 Número total de casos de discriminação e medidas corretivas tomadas Não houve quaisquer casos de discriminação reportados no período de 2016 a 2020.

407-1
Unidades operacionais e fornecedores em que os direitos  
de liberdade e de negociação coletiva possam estar em risco

Capítulo 4.1 Caracterização, Pág. 75

412-1 Número total e percentagem de operações com avaliação dos impactos em direitos humanos
 2016 2017 2018 2019 2020

Número de operações avaliadas 0 0 0 0 0

412-2
Total de horas de formação para os trabalhadores em políticas  
e práticas relacionadas com os direitos humanos relevantes para as operações

Não foram realizadas formações relacionadas com os direitos humanos no período de 2016 a 2020.

413-1
Unidades operacionais com envolvimento da comunidade local,  
avaliação de impactes e programas de desenvolvimento

Apesar do grande envolvimento com a comunidade por parte da Companhia das Lezírias, não existe a avaliação do impacte 
criado pela mesma, nas comunidades locais.

414-1
Percentagem de novos fornecedores que foram selecionados  
usando critérios de práticas laborais

Não existe ainda uma política de fornecedores transversal a toda a Companhia, mas as práticas existentes em algumas áreas 
da empresa, estão a servir de base à criação de uma política de fornecedores que reflitam as preocupações ambientais e 
sociais da Companhia.



Relatório de Sustentabilidade 2020 95

403-2
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, absentismo  
e número de mortes relacionadas com o trabalho

 2016 2017 2018 2019 2020

Mulheres 5,2% 8,7% 8,2% 9,5% 9,0%

Homens 4,9% 8,3% 4,5% 3,6% 7,6%

403-4 Temas de saúde e segurança cobertos em acordos formais com os sindicatos A saúde e segurança no trabalho é uma matéria garantida diretamente pela empresa, de acordo com a legislação em vigor.

404-1 Média de horas de formação, por ano, por colaborador

 2016 2017 2018 2019 2020

Homens 1 298 145 326 292 954

Mulheres 51 56 14 205,5 506

Administradores 0 0 0 3 90

Trabalhadores 1 349 201 340 497,5 1 460

404-3
Existência de modelos implementados de avaliação  
de desempenho e de desenvolvimento de carreira

Não existem modelos implementados.  
No entanto, encontram-se em desenvolvimento para aplicação ao ano de 2021 e seguintes.

405-1 Diversidade nos órgãos de governo e nos colaboradores

 2016 2017 2018 2019 2020

Nº de Administradores - Mulheres 0 0 2 2 2

Nº de Administradores - Homens 3 3 1 1 1

Administradores com idades < = 35  
(repartido por Mulheres e Homens) H0 M0 H0 M0 H0 M0 H0 M0 H0 M0

35 < Administradores com idades < = 45  
(repartido por Mulheres e Homens) H0 M0 H0 M0 H0 M1 H0 M1 H0 M1

45 < Administradores com idades < = 55  
(repartido por Mulheres e Homens) H2 M0 H2 M0 H0 M0 H0 M0 H0 M0

55 < Administradores com idades < = 65  
(repartido por Mulheres e Homens) H1 M0 H1 M0 H1 M1 H1 M1 H1 M1

Administradores com idades > 65  
(repartido por Mulheres e Homens) H0 M0 H0 M0 H0 M0 H0 M0 H0 M0

Informação sobre colaboradores Consultar Capítulo 4.2 Diversidade, Pág. 76

405-2 Rácio da retribuição total mensal média 

 2016 2017 2018 2019 2020

Rácio da retribuição total mensal média 0,7 0,7 1,0 0,9 1,0

Rácio da retribuição base mensal  
média – Administradores n.d. n.d. 0,8 0,8 0,8

Rácio da retribuição base mensal  
média – Trabalhadores 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

406-1 Número total de casos de discriminação e medidas corretivas tomadas Não houve quaisquer casos de discriminação reportados no período de 2016 a 2020.

407-1
Unidades operacionais e fornecedores em que os direitos  
de liberdade e de negociação coletiva possam estar em risco

Capítulo 4.1 Caracterização, Pág. 75

412-1 Número total e percentagem de operações com avaliação dos impactos em direitos humanos
 2016 2017 2018 2019 2020

Número de operações avaliadas 0 0 0 0 0

412-2
Total de horas de formação para os trabalhadores em políticas  
e práticas relacionadas com os direitos humanos relevantes para as operações

Não foram realizadas formações relacionadas com os direitos humanos no período de 2016 a 2020.

413-1
Unidades operacionais com envolvimento da comunidade local,  
avaliação de impactes e programas de desenvolvimento

Apesar do grande envolvimento com a comunidade por parte da Companhia das Lezírias, não existe a avaliação do impacte 
criado pela mesma, nas comunidades locais.

414-1
Percentagem de novos fornecedores que foram selecionados  
usando critérios de práticas laborais

Não existe ainda uma política de fornecedores transversal a toda a Companhia, mas as práticas existentes em algumas áreas 
da empresa, estão a servir de base à criação de uma política de fornecedores que reflitam as preocupações ambientais e 
sociais da Companhia.
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