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Mensagem do Presidente

Após termos definido a nossa estratégia de 
sustentabilidade em 2020, o ano de 2021 ficou marcado 
pela implementação de um conjunto de atividades que 
ambicionam colocar a Companhia das Lezírias como um 
exemplo reconhecido de modelo empresarial sustentável.

Durante 2021, a biodiversidade manteve-se uma prioridade na nossa gestão tendo-se 
monitorizado 2 692 mamíferos de diversas espécies e contabilizado 71 254 aves.  
Foram também plantadas 51 963 árvores de Pinheiro-manso, Pinheiro-bravo, bem  
como Sobreiros e construídos 14 novos comedouros e bebedouros para a fauna bravia. 
Em 2021, tivemos cerca de 7 768 hectares em modo de produção biológico, tendo  
mais de 94,8% da área florestal da Companhia certificada pela sua gestão sustentável.  
Assumimos também o compromisso de, em 2022, ser desenvolvido um estudo mais 
detalhado para se conhecer melhor o padrão de serviços dos ecossistemas, os seus 
fluxos e stocks, para que possamos melhorar os nossos modelos de gestão. 

Em 2021, lançámos o vinho Tyto Alba biológico proveniente de uma vinha de  
2 hectares plantada em 2015, tendo sido produzido recorrendo a técnicas de muito 
baixo impacte ambiental na vinha e na adega, com foco na sustentabilidade e preser-
vação dos recursos naturais, através de um uso eficiente da água, preservação do solo 
e conservação da biodiversidade.

Ao nível de compromissos voluntários, em 2021, a Companhia: 

 → Tornou-se signatária do Manifesto “Rumo à COP26” da BCSD Portugal, que teve 
como ambição enfatizar a importância dos resultados da COP26 para o cumpri-
mento do Acordo de Paris, nomeadamente para a limitação do aquecimento da 
Terra para no máximo 1,5ºC; 

 → Subscreveu o “act4nature Portugal” que tem como objetivo mobilizar as 
empresas a proteger, promover e restaurar a biodiversidade. Neste contexto,  
a Companhia comprometeu-se, entre outros, a alcançar 13 objetivos individuais, 
materiais à sua atividade, existindo, para cada um deles, indicadores de  
monitorização; 

 → Subscreveu a “Carta de Princípios das Empresas pela Sustentabilidade” criada 
pelo BCSD Portugal e que ambiciona promover as boas práticas de sustentabili-
dade na empresa e na sua cadeia de valor.
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Em 2021, entrou também em vigor o Plano para a Igualdade de Género, que tem 
como objetivo consagrar 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. A implementação deste plano ficará 
também da responsabilidade do Comité de Igualdade que foi constituído para este 
efeito.

Uma vez que a ligação da Companhia à Academia é essencial ao seu desenvolvimento, 
mantiveram-se cinco parcerias com a Academia nas áreas de desenvolvimento do 
processo, do produto e da qualificação dos colaboradores.

Todas estas, e muitas outras atividades, proporcionaram o contexto necessário para 
que a produção e a venda do arroz, milho, cortiça, madeiras, pinhas mansas, bovinos, 
cavalos, vinho e azeite, continuassem a melhorar a sua exploração sustentável em 
termos holísticos, ou seja, não só numa ótica ambiental, mas também social e econó-
mico-financeira. Assim, as receitas provenientes das vendas destes bens e do turismo 
de natureza, turismo equestre e enoturismo, aumentaram 15%, face a 2020, tendo 
atingido mais de 9 milhões de euros e originado um crescimento significativo no  
resultado líquido e no EBITDA.

Acreditamos, assim, que se torna evidente a ligação 
existente entre uma estratégia que protege e investe  
nos serviços dos ecossistemas e na descarbonização,  
que gera um impacte social e ambiental positivo  
na sociedade em que operamos, e a obtenção  
de resultados económicos e financeiros positivos. 

Prof. Dr. António João Coelho de Sousa 
Presidente do Conselho de Administração  
da Companhia das Lezírias
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Alguns dos grandes números de 2021 

19.054 
hectares de área gerida pela Companhia das Lezírias 

13.242  
hectares de áreas classificadas  
sob gestão da Companhia das Lezírias

9.326 
hectares de área florestal 

7.823 
hectares de áreas de pastagem 

1.361 
hectares de áreas de terras agrícolas  
de alto valor natural 

146 
hectares de áreas reservadas para a preservação 
dos recursos hídricos

89% 
da agricultura é biológica 

94,8%  
das áreas de produção florestal são certificadas 

87 
trabalhadores efetivos 

414  
cavalos 

+2.200 
bovinos 

11.366  
toneladas de milho 

2.120 
toneladas de arroz 

515 
toneladas de cortiça 

12.229  
visitantes 

827  
atividades equestres na Coudelaria de Alter

34.000 
toneladas de CO2e. foram sequestradas 
pelos pinheiros e sobreiros da Companhia  
das Lezírias (equivalente a percorrer 4.581 de 
voltas ao mundo num veículo ligeiro a gasóleo).
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1
A Companhia e a Sustentabilidade
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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.
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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.
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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, decorrem as seguintes atividades: 

 → Agricultura – 301 ha de exploração de arroz,  
406 ha de exploração de milho e 7 823 ha de pastagens;

 → Bovinicultura – 2 233 cabeças de bovinos;
 → Gestão Florestal – 9 326 ha de área florestal;
 → Coudelarias de Alter e da Companhia das Lezírias – 414 cavalos,  
sendo que 85% são Cavalos Puro-Sangue Lusitano;

 → Turismo – mais de 12 mil visitantes;
 → Produção de Vinho e Azeite – 142 ha de vinha, 205 ha de olival tradicional  
e 72 ha de olival intensivo e super intensivo.

1.1 O Negócio

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.

A Companhia tem sede em Samora Correia e ocupa territórios de Lisboa e Vale do 
Tejo e Alentejo, gerindo cerca de 200 km2 de extensão. São produzidos, no seu terri-
tório, um conjunto de produtos e serviços resultantes da natureza e que são valori-
zados no mercado. Em 2021, as receitas atingiram os 9 112 808 €, enquanto em 2020 
tinham atingido 7 940 048 €.

Serviço  
Público

Orgulho

BiodiversidadeCompetência

Sustentabilidade
Valores
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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, turismo/provas 
equestres e enoturismo;

 → Ajudas públicas decorrentes da Política Agrícola Comum e;
 → Arrendamento de terras.

Estes bens e serviços são vendidos, maioritariamente, no mercado nacional, mas, 
também, no mercado internacional, como é o caso dos equinos, do vinho e do azeite, 
que são exportados para países como os Estados Unidos da América, Brasil, Canadá, 
Polónia, Luxemburgo e China. Outra das fontes de receita da Companhia das Lezí-
rias bastante representativa são as ajudas públicas decorrentes da Política Agrícola 
Comum.

No âmbito da sua missão, a Companhia aposta fortemente na investigação e desen-
volvimento, estabelecendo ligações de trabalho e investigação entre a empresa e as 
universidades, promovendo o conhecimento e a inovação. Esta abordagem consubs-
tanciou-se, em 2021, na participação e/ou desenvolvimento de 26 projetos de investi-
gação e na publicação de mais de seis artigos em revistas científicas. 

Como referido, a CL proporciona serviços de turismo de natureza, que ocorrem em 
diversos locais dentro da área gerida pela Companhia: o EVOA, a Charneca, a Coude-
laria de Alter. Desde 2020, que a situação pandémica tem vindo a alterar as tendên-
cias de visitação da Companhia. No entanto, em 2021, houve algumas melhorias, 
registando-se um aumento do número de visitantes face a 2020, quer na Charneca, 
quer no EVOA. Na Coudelaria de Alter, o número de visitantes mantém-se elevado, 
tendo, em 2021, contado com quase 7 000 visitantes.

EVOA Charneca Coudelaria de Alter

2019 → 8 852 visitantes
2020 → 3 634 visitantes

-59%
2021 → 3 817

+6%

2019 → 5 821 visitantes
2020 → 1 400 visitantes

-76%
2021 → 1 512

+8%

2019 → 7 665 visitantes
2020 → 7 476 visitantes

-2,5%
2021 → 6 900

-8%

Número de visitantes
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Ao nível do seu capital humano, em 2021, a CL contou com 87 trabalhadores efetivos, 
com uma média etária de 46 anos, sendo que 33% são do género feminino e 67% são 
do género masculino.

Quase a totalidade do negócio da Companhia assenta na natureza, nomeadamente, 
depende diretamente dos serviços dos ecossistemas e da biodiversidade existente 
nas terras sob gestão. A Companhia das Lezírias é uma empresa que tem conseguido 
aumentar o seu volume de vendas ao longo dos anos, demonstrando que, simultanea-
mente, é possível gerir natureza e gerar valor para a sociedade. 

Figura 1. Evolução do EBITDA e Resultado Líquido (10 anos)
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No entanto, apesar deste gráfico mostrar a evolução financeira, não demonstra a 
totalidade do valor efetivamente gerado para a sociedade, uma vez que não estamos 
a contabilizar o valor decorrente do papel da CL na estabilização dos usos do solo de 
uma parte importante da envolvente da Área Metropolitana de Lisboa. Na realidade, 
esta estabilização do uso do solo tem um conjunto de consequências positivas nas 
seguintes áreas: 

 → Sequestro de carbono, contribuindo assim para a neutralidade carbónica nacional;
 → Recarga dos aquíferos, contribuindo para a existência de água potável com mais 
qualidade e abundância;

 → Provisão de serviços como a polinização, que permite a produção agrícola  
de culturas dentro e fora da CL;

 → Manutenção do ciclo de nutrientes, contribuindo para a produtividade  
das culturas e ecossistemas;

 → Manutenção do ciclo do azoto, impedindo que exista uma acumulação excessiva 
de nutrientes e matéria orgânica, que leve à existência de organismos que  
desequilibram os ecossistemas aquáticos.
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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.
Estas e outras áreas territoriais, compostas por diversos 
ecossistemas e habitats importantes podem 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. 
Este potencial pode vir a ser vantajoso para outras regiões. 

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 muito dependente 
do tipo de gestão que é realizada e dos seus efeitos na biodiversidade e nos serviços 
dos ecossistemas. A criação e implementação de orçamentos e planos de investi-
mentos anuais que têm em conta estas dimensões, isto é, que permitem o desenvol-
vimento de atividades, projetos e infraestruturas que são fundamentais para garantir 
que os serviços dos ecossistemas conseguem proliferar, sendo fulcrais para o próprio 
sucesso da CL.

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 carbónica para 2030, ambição 
nacional e europeia. 
 
 

1.2 A Cadeia de Valor

A cadeia de valor foi já identificada em 2020 bem como os ODS prioritários para a 
empresa.

 

Cadeia de Valor Genérica e Impactes Positivos e Negativos ao longo desta

• Aumento  
de inovação e 
conhecimento

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

• Criação de Emprego
• Controlo do processo

• Promoção e Imagem
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• Poluição• Resíduos
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Da análise dos impactes ao longo da cadeia de valor, foi possível identificar um 
conjunto de impactes positivos e negativos que também já foram divulgados em 2020. 
A maioria dos impactes positivos identificados são socioeconómicos, enquanto os 
negativos são maioritariamente ambientais e ecológicos 

Impactes positivos mais comuns  
nas diversas cadeias de valor: 

 → Aumento de conhecimento  
e formação

 → Aumento da inovação
 → Criação de emprego
 → Retorno financeiro e  
crescimento económico

 → Promoção da imagem da CL
 → Promoção da biodiversidade
 → Sequestro de carbono
 → Desenvolvimento regional/social

Impactes negativos mais comuns  
nas diversas cadeias de valor: 

 → Aumento da emissão de  
gases com efeito de estufa (GEE)

 → Aumento da poluição e  
dos resíduos produzidos

 → Desperdício de matérias-primas
 →  Consumo de água
 →  Consumo de energia

1.3 Os Riscos Climáticos e Ambientais

São vários os desafios em lidar diretamente com serviços e bens que estão tão forte-
mente ligados à natureza. A qualidade e o bom funcionamento dos ecossistemas estão 
dependentes da manutenção das suas características originais, ou da capacidade de 
melhorar os atributos desses ecossistemas. 

Desta forma, os principais riscos que a CL enfrenta estão associados ao impacte que 
as alterações climáticas poderão ter no seu negócio e à não realização oportuna dos 
necessários investimentos de adaptação. É, portanto, fundamental que a CL tenha 
capacidade de incluir na sua forma de gestão os riscos potenciais relacionados com 
o clima e ambiente e respetivas medidas de adaptação e mitigação. A gestão destes 
riscos climáticos deve ser realizada periodicamente e deverá ser incluída de forma 
explícita nos seus orçamentos, planos de ação, planos de investimentos e mesmo nos 
objetivos dos projetos de investigação e desenvolvimento.
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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 traduzem nos 
seguintes riscos:

Consequências nos  
ativos da CL

Potenciais impactes 
financeiros

Riscos  
Físicos

Riscos Legais 
e de Políticas

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 
climático

 → 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

 → Sistema 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 
relacionados com a pro-
dução e consumo susten-
táveis, para ir ao encontro 
das expectativas dos con-
sumidores, cada vez mais 
interessados em consumir 
produtos sustentáveis

 → 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



Relatório de Sustentabilidade 2021 23

Riscos 
Tecnológicos

Riscos de  
Mercado

Riscos de 
Reputação

 → 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

 → Melhoria do processo  
de inovação

 → Identificação e 
desenvolvimento de  
novos produtos e serviços

 → Garantir o bom 
relacionamento com a 
cadeia de abastecimento

 → Procurar alternativas  
de financiamento

 → 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

 → 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

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

 → Custos de transição para 
o uso de tecnologias mais 
eficientes

 → Mudança de preferências 
do consumidor

 → Incerteza nos sinais  
de mercado

 → Aumento do preço  
das matérias-primas

 → Incerteza no suporte 
da PAC aos sistemas 
e produtos geridos e 
produzidos pela CL

 → Mudança de preferências 
do consumidor

 → Estigmatização do setor
 → Aumento da preocupação 
dos stakeholders ou 
perceção negativa
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Existem também diversas oportunidades, que são tidas em conta pela CL, oportuni-
dades que advêm das alterações climáticas, associadas com os riscos identificados 
anteriormente. 

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

 → Potencial venda de créditos de carbono associados ao sequestro;
 → Aumento do valor percecionado pelo mercado relativamente  
a produtos e serviços sustentáveis;

 → Reconhecimento da CL como um laboratório vivo de experimentação  
de tecnologias e abordagens que relacionem as alterações climáticas  
com a biodiversidade, 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 contribuiu 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. 
 

1.4 Estratégia de Sustentabilidade e Ações

A Estratégia assenta em cinco eixos estratégicos: 

 → Energias Renováveis e Acessíveis, ODS 7;
 → Trabalho Digno e Crescimento Económico, ODS 8;
 → Produção e Consumo Sustentável, ODS12;
 → Ação Climática, ODS 13;
 → Proteção da Vida Terrestre, ODS 15. 

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 
 → Alteração progressiva da frota automóvel atual,  
para frota com soluções híbridas e/ou elétricas
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 → 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 e comunicação adequada pelos diversos canais

 → 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 eixo foram identificadas várias atividades, 
que constituem também os compromissos atuais da CL. 
Para cada eixo estratégico existe um plano de ação que 
contempla todas as atividades consideradas prioritárias 
para a Companhia das Lezírias, bem como Projetos Âncora.

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

Compromissos para 2022

A Estratégia de Sustentabilidade lista diversas atividades e compromissos que serão 
cumpridos até 2030. De seguida, elencam-se alguns dos compromissos que serão 
trabalhados com maior foco no ano de 2022: 

 → Cálculo do sumidouro – serão atualizados diversos indicadores de sumidouros  
e emissões, bem como atualizadas as metodologias de recolha de dados  
e de amostragem.  

 → Identificação de temas / iniciativas interessantes do ponto de vista da Inovação 
e Investigação – serão identificados temas interessantes para a CL, de modo  
a caracterizar a sua atividade em áreas como a capacidade de sumidouro  
e outros serviços dos ecossistemas através de projetos I&D. 

 → Envolvimento com os stakeholders para a identificação de temas materiais  
e ações a desenvolver futuramente. 

 → Estratégia e Valoração dos Serviços dos Ecossistemas – será desenvolvida  
uma estratégia e respetivo plano de ação, para a gestão dos serviços dos  
ecossistemas, que também vai originar uma primeira valoração económica, 
social e ecológica dos serviços dos Ecossistemas.

Compromissos Assumidos em 2021

Ao tornar-se signatária do Manifesto “Rumo à COP26” da BCSD Portugal em 2021, a 
CL junta-se a 82 empresas para destacar um conjunto de 11 objetivos necessários para 
a aumentar a ambição de descarbonização global. Este manifesto surgiu 3 meses antes 
da 26.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26), que teve 
lugar em Glasgow, em novembro de 2021, tentando-se assim chamar a atenção para  
a importância da COP26 para o cumprimento do Acordo de Paris, nomeadamente para  
a limitação do aquecimento da Terra para no máximo 1,5ºC.

No âmbito do act4nature internacional, foi criado o act4nature Portugal com o  
objetivo de mobilizar as empresas a proteger, promover e restaurar a biodiversidade.  
Em 2021, a Companhia das Lezírias junta-se a 26 empresas para o cumprimento de  
objetivos comuns com impacte positivo na biodiversidade. Para além disso, comprome-
te-se também com 13 objetivos individuais, materiais à sua atividade, sendo que,  
para cada um deles tem associados indicadores de monotorização.

A Carta de Princípios das Empresas pela Sustentabilidade, assinada pela CL, é um  
documento que reúne empresas portuguesas em torno de compromissos comuns  
de desenvolvimento sustentável para Portugal. A Carta é composta por 20 metas  
e 20 indicadores, comuns a todos os signatários, que devem ser incorporados na  
estratégia das empresas, de forma a cumprir os 20 objetivos propostos na Carta.
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Outros Compromissos Assumidos

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

1. Cumprimento da Legalidade
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. 

Entrou em vigor o Plano para a Igualdade de Género, que tem como objetivo consagrar 
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. Neste âmbito, foi constituído um Comité de Igualdade e desenvol-
vido um diagnóstico interno, efetuado através de um questionário aos trabalhadores.

Subscrição da Call to Action para a Anticorrupção adesão à Campanha de Anticorrupção 
da Associação Portuguesa de Ética Empresarial (APEE) e à Global Compact Network 
Portugal (GCNP)

Obtenção do Selo Clean and Safe associado ao Registo Nacional de Animação Turística 
– reconhecimento do cumprimento das recomendações da Direção-Geral da Saúde para 
evitar a contaminação dos espaços com o SARS-CoV-2.

Associado do BCSD Portugal – Associação empresarial que agrega empresas que se 
comprometem ativamente com a transição para a sustentabilidade.

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

O governo societário é composto por um Conselho de Administração e pelo Conselho 
Fiscal. 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 

Cargo Nome Forma Data Mandato

Presidente Prof. Dr. António João Coelho de Sousa Assembleia Geral 17-06-2021 2021-2023

Vogal Dra. Georgete Marques Félix Assembleia Geral 17-06-2021 2021-2023

Vogal Eng.ª Maria Isabel Ramos de Figueiredo Vinagre Assembleia Geral 17-06-2021 2021-2023
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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
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VinhaGestão
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Coudelaria
de Alter e 
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Agrícolas e
Ambientais
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Administrativo
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Administrativo Logística
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Agricultura e 
Manutenção

Atividades
Equestres

Marketing  
e Vendas

Turismo de 
Natureza

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  
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Ambientas

Presidente

Departamento
Administrativo 
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Departamento 
Vitivinícola 
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Departamento 
de Produção 
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Sustentabilidade
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Assembleia 
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Administrativo

EnoturismoEventos
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de Apoio
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Joaquim BarradasFrancisco Beja Pedro Figueiredo

António Sousa

Rui Brito David FerreiraAntónio Farrim

Isabel Vinagre

Rui Alves

Georgete Félix
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Para uma eficiente e eficaz implementação de uma 
Estratégia de Sustentabilidade, é essencial existir um 
modelo de Governação que incorpore de forma explícita 
os eixos estratégicos, identificando responsáveis pela 
implementação da Estratégia, atribuindo competências  
e recursos adequados para esse fim.  

Assim: 

 → A Administração designa um Administrador com o pelouro da Sustentabilidade  
e nomeia um Gestor da Sustentabilidade e um responsável1 por cada Eixo  
Estratégico/ODS.  

 → Os responsáveis por cada eixo estratégico têm várias funções, como, identi-
ficar as ações a desenvolver para a implementação do Eixo Estratégico, propor 
novas ações e acompanhá-las, promover atividades que contribuam para o Eixo, 
reportar indicadores, anualmente apresentar um plano de atividades, para que 
seja incluído no orçamento anual da Companhia das Lezírias. 

 

1   Os Responsáveis/Pontos Focais são, por regra, os Diretores de cada uma das áreas, devendo ser promovido o envolvimento e a parti-
cipação ativa dos colaboradores das respetivas áreas, nomeadamente aqueles que integram a equipa de projeto.

Conselho de Administração

Administrador com o pelouro da Sustentabilidade

Gestor da Sustentabilidade

Ponto Focal: 
Departamento 
Florestal e de 

Sustentabilidade

AçõesAçõesAções AçõesAções

AtividadesAtividadesAtividades AtividadesAtividades

Ponto Focal: 
Departamento 
Vitivinícola e 

Oleicola

Ponto Focal: 
Departamento 

de Produção 
Agro-Pecuária

Ponto Focal: 
Departamento 

Administrativo e 
Financeiro

Ponto Focal: 
Departamento  

de Serviços 
Técnicos
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Uma vez que existem áreas específicas com dinâmicas próprias, foi adotada 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.

 
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 será 
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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A biodiversidade e os serviços dos ecossistemas são fulcrais para o desempenho  
das atividades da Companhia, uma vez que sem os mesmos não seria possível a 
criação de valor, a prestação de serviços públicos, nem a venda dos bens e serviços 
remunerados. A Companhia, ao desempenhar as suas atividades empresariais, gera 
um conjunto de benefícios, diretos e indiretos, e ainda um conjunto de impactes 
económicos indiretos, com repercussões positivas na comunidade.

Capital Natural: 

• 200 km2 de área
• 335 espécies de plantas 
• 15 mil aves contadas
• 2 962 mamíferos monitorizados
• 9 326 hectares de área florestal 
• 3 856 hectares de áreas classificadas 

Capital Financeiro: 

• Investimento de mais de 700 mil euros

Capital Intelectual: 

• 26 projetos de investigação
• 6 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: 

• Valor económico retido: 1 567 680 € 
• Receitas:  9 112 808 € 

Capital Social: 

• 87 colaboradores; mais de 180 fornecedores e a CL é associada 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,  

Eventos, Hospital Veterinário)

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

6 teses de 
mestrado / 
doutoramento 
desenvolvidas

3 817  
visitantes no 
EVOA

6 922 hectares 
de sobreiro 
dedicados à 
produção de 
cortiça 

369 hóspedes

2 120  
toneladas  
de arroz 
produzido em 
301 hectares

94,8% da 
Floresta de 
produção 
certificada

31 estágios 
realizados 

914 visitas 
de estudo na 
Charneca 

414 cavalos

142 hectares 
de vinha, 
com uma 
produção de 
845 toneladas 
de uva 

5 parcerias 
celebradas 
com a 
Academia

1 043 
atividades 
equestres

Mais de  
2 200 bovinos 

563 toneladas 
de azeitona em 
92 hectares de 
olival
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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 2021, as áreas dedicadas à conservação da natureza e áreas classificadas abran-
geram cerca de 13 mil hectares, ou seja, 69% 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). 

As áreas classificadas abrangidas pela Companhia das 
Lezírias promovem a manutenção de diversos serviços dos 
ecossistemas, permitindo também que a biodiversidade 
seja mantida e/ou promovida, 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. Em 2021, foram monitorizados  
2 962 mamíferos e contadas mais de 71 mil aves. 

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

 → proporciona locais de refúgio de maré 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. 

2.1.1 Ecossistemas e seus benefícios para a sociedade

Os serviços dos ecossistemas que as áreas geridas pela CL proporcionam à socie-
dade têm um valor monetário que não é contabilizado. Sabendo disto, a CL está a 
desenvolver uma cartografia de valoração socioecológica e económica dos serviços de 
ecossistemas provisionados na Companhia, com foco particular na provisão de água, 
sequestro de carbono e biodiversidade.
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Os diferentes ecossistemas da Companhia e os benefícios que proporcionam à sociedade

Na Companhia, cerca de 15% do território é composto por zonas 
húmidas. Estas zonas são muito importantes para o equilíbrio 
dos ecossistemas, uma vez que constituem locais de refúgio, 
alimentação ou mesmo de reprodução para muitos animais.

Zonas como os pauis, sapais, linhas de água, barragens e campos 
de arroz prestam à sociedade alguns serviços como a proteção 
contra cheias, manutenção da qualidade da água, sendo, ainda, 
zonas que albergam a base da cadeia alimentar aquática.

De modo a promover os diversos serviços de ecossistemas pres-
tados pelas zonas húmidas, foi iniciado, em 2021, um projeto, 
conjuntamente com o Instituto Politécnico de Coimbra e finan-
ciado pelo Fundo Ambiental, para a elaboração e implementação 
de um plano de ação para controlo de espécies exóticas inva-
soras aquáticas. O projeto está a ser realizado na área das lagoas 
do EVOA, localizadas na Reserva Natural do Estuário do Tejo,  
e na restante Lezíria Sul de Vila Franca de Xira.

As áreas de pastagem, que representam mais de 7 823 hectares, 
encontram-se em modo de produção biológico, potenciando os 
invertebrados, nomeadamente insetos como as abelhas e outros 
polinizadores, que permitem a polinização e manutenção dos 
ecossistemas terrestres. Na Companhia, existem cerca de 293 
colmeias de abelhas, o que potencia ainda mais os serviços de 
polinização. Nestas áreas, podem também encontrar-se gramí-
neas e leguminosas, associadas ao sequestro de carbono e, no 
caso das leguminosas, com a capacidade de armazenamento 
de azoto no solo, fator importante para o enriquecimento do 
próprio solo. 
 

As zonas florestais são compostas por áreas de sobreiro, 
azinheira, pinheiro-bravo, pinheiro-manso e eucalipto.  
São cerca de 9 300 hectares de área florestal, onde cerca de 
78% corresponde a montado e 11% a pinhal bravo e 8% a pinhal 
manso. Atualmente, cerca de 95% das áreas são certificadas  
por uma norma internacional de gestão florestal sustentável. 
Apesar das atividades florestais serem uma parte importante  
do negócio da CL, existe uma grande preocupação para que  
esta floresta tenha a capacidade de fornecer outros serviços, 
como o sequestro de carbono, o aumento da infiltração de  
água no solo, que leva à recarga dos aquíferos e, até mesmo,  
o refúgio e alimento para animais.

Em 2021, foram plantados ou semeados 51 mil sobreiros e 
pinheiros, através da utilização de material genético local.
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Na Companhia das Lezírias, pode encontrar-se uma grande variedade de habitats, 
incluindo habitats com estatuto prioritário, que são uma mais-valia para a sociedade, 
na medida em que prestam serviços dos ecossistemas tão diversos como a provisão 
de bens alimentares, a regulação da qualidade da água, o sequestro de carbono, a 
polinização, entre muitos outros. No entanto, estes serviços estão dependentes 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 aplicar métodos de 
gestão sustentável, formas de melhorar os seus processos e formas de trabalhar a sua 
cadeia de valor.

Foram identificadas 335 espécies  
de plantas, num total de 59 famílias,  
onde se incluem espécies com  
estatuto de conservação preocupante  
e espécies raras.

 
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 – os corredores  
ecológicos constituídos por linhas de água e pela sebe viva têm, no total, 22,6 km;

 → Manutenção das galerias ripícolas;
 → Plano de gestão florestal atualizado, periodicamente, de 5 em 5 anos;
 → Erradicação de espécies invasoras, como as plantas dos géneros Acácia sp., 
Ailanthus sp., Carpobrotus sp. – em 2021, foi intervencionado 1 hectare  
do género Acácia sp.

 → Aumento da densidade florestal, promovendo o sequestro de carbono – 
 em 2021, foram instalados quase 5 mil protetores;

 → Desenvolvimento de uma atividade cinegética sustentável;
 → Monitorização da fauna existente e dos habitats prioritários – foram realizados 
11 estudos sobre fauna e flora, em 2021;

 → Apoio em projetos de investigação na área da ecologia e biodiversidade –  
só no ano de 2021 foram desenvolvidas 5 parcerias com a Academia.
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Outras iniciativas que promovem a gestão sustentável na Companhia das Lezírias:

Existem 8 865 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 Compa-
nhia são certificadas. A certificação florestal foi 
iniciada em 2010.

Em 2021, continuou-se a recuperação ambiental  
e paisagística da extração de inertes de Catapereiro, 
tendo sido retanchada toda a área correspondente. 
Com propágulos obtidos na CL, 296 pinheiros-
-mansos foram semeados e 24 freixos e  
41 lavandas foram plantadas. Para além disso, 
através da colaboração com a Mota Engil, mais  
uma fase de modelação do terreno foi orientada  
e acompanhada, tendo sido nivelada a área onde se 
situava a central de betuminoso, criando condições 
de escoamento. Adicionalmente, ainda no ano  
de 2021, foi reposto o patamar à volta da lagoa.
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Algumas das medidas implementadas pela Companhia que 
contribuem para o eixo estratégico ODS 15 e os respetivos 
resultados de 2021: 

 → Formação a todos os trabalhadores da floresta em  
boas práticas florestais 
Em 2021, 40 trabalhadores da floresta participaram  
em ações de formação/sensibilização sobre temas  
de conservação da vida terrestre; 

 → Monitorização dos mamíferos e aves na Charneca 
Em 2021, foram monitorizados 2 692 mamíferos de 
diversas espécies, contaram-se 71 254 aves e foram 
anilhadas 2 016 aves; 

 → Acolhimento e apoio a estudos sobre a fauna,  
flora e habitats 
Em 2021, foram realizados 2 estudos no EVOA  
e 9 estudos sobre habitats e biodiversidade; 

 → Recuperação do coelho-bravo enquanto espécie presa 
mais importante dos sistemas terrestres mediterrânicos  
e modelador do ecossistema 
Construção de um segundo cercado de reprodução  
de coelhos, na sequência de um primeiro no âmbito  
dos trabalhos de investigação do projeto MAIS COELHO, 
em parceria com a Associação Nacional de Proprietários 
Rurais; 
Construção de 14 comedouros e bebedouros, 2 parques 
de aclimatação de coelho-bravo e distribuição de alimento 
para reforço das populações de presas da Águia de 
Bonelli, no âmbito do Life Lx Aquila; 

 → Uso de material genético local, aproveitamento  
da regeneração natural das espécies florestais 
Em 2021, foram semeadas/plantadas 51 963 árvores 
(Pinheiro-manso, Pinheiro-bravo e Sobreiros); 

 → Criação de condições de habitat para a nidificação da 
perdiz-do-mar na Lezíria Sul, no âmbito de colaboração 
com o ICNF.

E S T R AT É G I A  D E  S U S T E N TA B I L I D A D E  2 0 3 0  –  E I X O  E S T R AT É G I C O



Companhia das Lezírias 40

2.1.2 Sequestro de carbono

Como referido no Relatório de Sustentabilidade anterior, 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 informação 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 
(sequestro bruto);

• apenas foi possível caracterizar este crescimento para as áreas de 
montado de sobro e para o pinhal bravo:

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

• no caso do pinhal bravo foi utilizada a informação de uma tabela de 
produção 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 subava-
liação 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:
• as extrações de cortiça não são calculadas, porque se assume que os 

ganhos com o crescimento anual em cortiça são, em média, da mesma 
ordem de grandeza do que as perdas por extrações;

• as perdas por apanha de pinha de pinheiro-manso não são calculadas, 
porque se assume que os ganhos do crescimento anual de pinha são 
iguais às perdas anuais que resultariam da queda natural de pinha + 
apanha de pinha;

• 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 estas emissões. Dada a prática de remoção de árvores 
mortas, feita com fins sanitários, considera-se que estas emissões estão 
incluídas nos “cortes intencionais de madeira e biomassa”.  

 →  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 ou fogos controlados.
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 → a acumulação (sequestro) ou perda (emissões) de matéria orgânica no solo;
• a informação disponível não permite efetuar este cálculo.

Este exercício conduziu aos resultados apresentados no gráfico abaixo e que eviden-
ciam uma diminuição de sequestro líquido no sobreiro, bem como uma pequena 
redução no pinheiro-bravo. 

Sequestro Líquido de carbono (tCO2e)

7 484
9 013

7 696
5 913

11 988

6 892

-28 748 -28 403-27 475-26 219
-24 847-23 497

-6 090 -5 825
-6 168

-6 168
-6 212

-6 556

2016 20182017 2019 2020 2021

 Cortes de madeira e biomassa     Sobreiro     Pinheiro bravo     Balanço líquido de carbono

-23 161

-19 071

-26 475 -25 947
-27 354

-25 215

Deve notar-se que este cálculo, devido a limitações da informação de base disponível 
expressas acima, constitui uma aproximação e deverá ser refinado em futuras edições. 

A CL iniciou, por isso, uma análise para rever a informação que já é recolhida e iden-
tificar as necessidades de informação adicional. Com isso, visa-se quer melhorar os 
sistemas de informação já existentes (inventário florestal), quer o potencial lança-
mento de novas recolhas de informação. 
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O que a CL irá desenvolver no futuro?

Em 2022, a CL está a estudar as melhores metodologias para proceder  
a essas estimativas e a identificar a respetiva informação de base.  

Está a ser estudado em concreto:

 → o desenho de uma 
rede de amostragem 
que dê uma resposta 
estruturada e repetível 
no tempo às principais 
fontes de sequestro e 
emissões de gases de 
efeito de estufa (árvores, 
matos e solos)

 → a identificação das 
variáveis dendrométricas 
necessárias para adequar 
a informação recolhida 
no Inventário Florestal 
da CL às equações de 
biomassa usadas no 
Inventário Florestal 
Nacional 

 → a identificação de uma 
metodologia custo-
eficaz para avaliar o 
contributo dos matos

 → a expansão do âmbito 
do Inventário Florestal 
do sobreiro e pinheiro-
bravo às restantes 
espécies existentes 
na CL (principalmente 
pinheiro-manso e 
eucalipto)

 → a identificação de uma 
metodologia custo-eficaz 
para monitorização do 
estado dos solos

A recolha de informação decorrente destes processos será incorporada  
em relatórios futuros.
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2.2 Serviços de Ecossistemas 
Remunerados

Como referido no ponto 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, madeiras, 
pinhas mansas, bovinos e cavalos. São, ainda, produzidas uva e azeitona, transfor-
madas, 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 relacionados 
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 compõem a base das receitas da CL,  
que têm vindo a crescer nos últimos anos, tendo atingido, 
em 2021, 9 112 808 euros, constituindo um aumento  
de 15% face ao valor de 2020.

(euros) 2018 2019 2020 2021

Valor económico gerado 11 770 223 12 659 637 10 292 753 11 456 832

Receitas 9 634 991 10 202 991 7 940 048 9 112 808

Ajuda financeira recebida do Estado2 2 135 232 2 456 646 2 352 705 2 344 024

Valor económico distribuído 11 065 657 11 843 022 9 553 791 9 553 791

Salários e benefícios de colaboradores 2 734 725 2 751 205 2 746 457 2 095 409

Custos operacionais 6 413 351 6 513 454 5 666 912 6 125 569

Doações e outros investimentos na comunidade 89 6 000 4 700 5 000

Pagamentos a investidores 1 161 009 1 600 000 644 027 959 757

Pagamentos ao Estado 756 484 972 363 491 695 703 417

Valor económico retido 704 566 816 615 738 962 1 567 680

2  Os valores referentes a esta rúbrica são, na realidade, valores que a CL recebeu no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC), e não 
diretamente do 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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Evolução das Vendas por Produtos + Outros Rendimentos e Ganhos (mil €)
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2.2.1 Produção Agrícola 

Milho. Vinha. Olival. Arrozal.

Devido ao agravamento das alterações climáticas,  
o setor da produção agrícola é um dos setores de 
atividade que se encontra mais em risco, uma vez que 
a produção de bens agrícolas depende diretamente 
das condições climatéricas disponíveis. Isto significa 
que os impactes causados pelas alterações climáticas 
acabam por ser sentidos na atividade agrícola de forma 
precoce. Por esta razão, é fulcral trabalhar na anteci-
pação e mitigação destes impactes. 

O vinho 1836 Grande 
Reserva, Tinto 2016 da 
Companhia das Lezírias 
ganhou a medalha de 
ouro no Concurso de 
Vinhos da Região Tejo, 
na Gala dos Vinhos 
do Tejo, em Tomar, 
evento organizado pela 
Comissão Vitivinícola 
Regional do Tejo.

 Cortiça     

 Outros Produtos Florestais    

 Arroz    

 Outros Produtos Agrícolas

 Pecuária    

 Vinho    

 Caça    

 Prestação Serviços     

 Subsídios     

 Proveitos Suplementares    

 Rendas     

 Milho
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A produção de vinha e olival dá-se em cerca de 234 hectares e teve, em 2021, uma 
produção de cerca de 845 toneladas de uva e 563 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 agro-
químicos. Ademais, no olival da Coudelaria de Alter não é utilizado qualquer adubo 
químico, sendo, raramente, adicionado estrume. 

Em 2021, foi lançado o primeiro vinho do Tejo Biológico Monocasta Alicante Bous-
chet e de Single Vineyard. O Tyto alba Vinhas Protegidas Tinto Biológico é um vinho 
proveniente de uma vinha de 2 hectares, plantada em 2015, onde foram utilizadas 
técnicas ancestrais e tradicionais, erradicando totalmente a aplicação de agroquímicos 
e promovendo métodos de controlo de pragas e infestantes, através de meios mecani-
zados e naturais. 

Produtividade do Olival e Vinha (kg produto / ha)

2021

2018

2019

2020
Olival

1 604
6 589

6 132

3 284

 

2021

2018

2019

2020
Vinha

5 951

6 202
5 209

6 302

 

Produtividade da cultura do Milho (kg produto / ha)

Milho

2021

2018

2019

2020

14 161

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), respetivamente.  
Em 2021, foram cultivados 406 hectares de milho, o que originou 3 866 toneladas  
de grão de milho e 7 500 toneladas de silagem.
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A agricultura depende diretamente do serviço de 
ecossistema de provisão de água. Na Companhia, a água 
retirada de furos tem vindo a ser cada vez menor. A água 
é um recurso fulcral, sendo de extrema importância ser 
utilizada de forma responsável, consciente e eficiente.

Total de água captada de furos (m3)

2018

2019

2021

2020

1 995 359
1 080 633

604 754
854 353

Consumo de água ao longo dos últimos 4 anos (m3)

2018

2019

2021

2020

3 826 711

2 685 045

4 289 082

2 435 537

 

 
A maioria da água consumida na Companhia das Lezírias tem origem em furos e no 
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 área do arroz tem vindo a ser reduzida, tendo levado a uma tendência de uso  
de água menor. Relativamente a 2020, em 2021 foram gastos menos 249 508 m3,  
o que equivale a quase 100 piscinas olímpicas. 

Apesar da tendência de 2018 e 2019 de diminuição da área de produção de arroz,  
em 2021 a área de cultivo manteve-se igual à do ano anterior. Em 2021, foram produ-
zidas 2 120 toneladas de arroz, um aumento face ao ano anterior.
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Evolução da área do Arrozal (ha)

2018

2019

2020

2021

Arrozal
409

456

301
301

Em 2019, 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 e conta com cinco espécies 
de árvores, sendo elas: o sobreiro, o pinheiro-manso, o pinheiro-bravo, o eucalipto 
e a azinheira. Em 2021, 94.8% das áreas de produção florestal têm a certificação de 
Gestão Florestal Sustentável.

O montado é um sistema agroflorestal que tem a 
capacidade de provisionar diversos bens, que não apenas 
a cortiça, mas, também, no caso da Companhia, lenha, 
bolota e pastagem. É, também, composto por uma 
diversidade de espécies de plantas, muito importantes para 
os insetos polinizadores, de que são exemplo as abelhas. 
Na Companhia, em 2021, existiam mais de 293 colmeias.
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Produção do Montado e do Pinhal Manso (t cortiça e t pinhas)

2018

2019

2020

2021

Montado
551
515

929
819

2018

2019

2020
Pinhal

162
80

124
292021

 

Produto Área florestal (ha) Produção

Madeiras 1 582 3 347 toneladas

Cortiça 6 540 34 313 arrobas

Pinhas 714 29 toneladas

Viveiro do Bexiga
O viveiro tem como objetivo apoiar as ações de obtenção, 
manutenção e preparação de propágulos para as futuras 
ações de plantação e sementeira, tais como os pinhões 
de pinheiro-manso, bolotas de sobreiro para sementeira 
nos protetores metálicos, sobreiros, pinheiros-bravos e 
outras espécies para as plantações nos projetos sebe viva, 
recuperação de linhas de água e recuperação da extração de 
inertes da Mota Engil (Catapereiro).

Colocação de protetores da regeneração de sobreiros
Foram implementados 1.960 protetores metálicos  
em 196 ha de montado, com o objetivo de aproveitar a 
regeneração natural de sobreiro e adensamento, através  
do apoio do PDR2020 (medida 8.1.5, operação 65749).  
No total, em 2021 foram colocados 4.920 protetores 
metálicos.
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2.2.3 Produção Animal

Maioritariamente em área classificada, a produção de bovinos é realizada em sistema 
extensivo.  Os bovinos percorrem as áreas de pastoreio durante todo o ano e a sua 
alimentação é complementada com produtos forrageiros, todos originários da Compa-
nhia. Em 2021, existia um efetivo de 2 233 bovinos, provenientes das raças autóctones 
Mertolenga e Preta, bem como das raças Charolesa, Limousine e Angus. 

Evolução do efetivo de bovinos

2018

2019

2020

2021

2 686
2 107

2 318
2 233

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. Na Coudelaria de Alter existem todas as valências ligadas ao cavalo 
Puro-Sangue Lusitano, como por exemplo, uma unidade de neonatologia e repro-
dução, uma unidade clínica, um laboratório de genética molecular e uma unidade de 
desbaste, seleção e testagem. Todos os anos, os melhores efetivos são fornecidos à 
Escola Portuguesa de Arte Equestre. 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 portuguesa 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 2021, o efetivo era de 414 cavalos. 

Evolução do efetivo equestre

2018

2020

2019

2021

295

300

313

317

105

105

97

101

 Coudelaria Companhia das Lezírias     Coudelaria de Alter
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Práticas de melhoria do bem-estar animal

→

 
O sistema extensivo, em comparação com o sistema intensivo, apresenta vários benefí-
cios a nível de bem-estar animal. É um sistema que permite respeitar o comportamento 
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 animais, deslocan-
do-os para zonas onde conseguem aceder a alimentação mais nutritiva.
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De referir que, em 2021, a  
Companhia das Lezírias ganhou  
o prémio de melhor Coudelaria no 
Concurso Nacional de Coudelarias 
na Feira Nacional de Agricultura. 
No mesmo evento, a Companhia 
das Lezírias venceu, ainda, o 
Concurso da Égua Afilhada com 
“Jovita” das Lezírias, o segundo 
lugar foi para  a “Xelica” das 
Lezírias e o terceiro para  
a “Ímpar” das Lezírias.

2.2.4 Compromisso ABC na Área do Vinho

Compromisso ABC 2030 designa o compromisso 
ambiental que a Companhia das Lezírias assumiu  
até 2030 na área do Vinho e que ambiciona atingir  
+ Ambiente + Biodiversidade – Carbono.

Atendendo aos desafios associados ao compromisso 
ABC, e atenta aos desafios à escala global (como a 
Agenda 2030 e a crise climática), à escala europeia 
(como o Pacto Ecológico, a Estratégia Europeia para 
a Biodiversidade e 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 Compro-
misso ABC até 2030, ao invés de 2020, como primeira-
mente estabelecido. 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. 

A Coudelaria de Alter, situada 
na Tapada do Arneiro, em 
Alter do Chão, apresenta  
um programa de visitação,  
que aborda a componente 
histórica e uma forte interação 
com o dia-a-dia na Coudelaria. 
Neste espaço é possível visitar 
o Centro de Interpretação das 
Casas Altas e, ainda, praticar 
atividades equestres, tais 
como passeios a cavalo,  
aulas, batismos e atrelagens.

Em 2021, foram realizadas 
1 403 atividades equestres, 
sendo que 350 foram 
batismos a cavalo. 

Em relação às aulas de 
equitação, em 2021, foram 
prestadas 246 aulas.

No âmbito do  
Seminário “Vine & Wine 
Sustainability – Dão 
Innovation Sessions,  
que se realizou em 
maio de 2021, a 
Companhia marcou 
presença no Painel: 
“Sustentabilidade 
– Casos Nacionais”. 
Foi abordado o 
Compromisso 
ABC 2030 e foram 
partilhadas algumas 
práticas sustentáveis 
implementadas na  
Companhia das Lezírias.
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O compromisso ABC 2030 ambiciona 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, um uso racional de recursos, a mitigação  
da perda de biodiversidade e a otimização dos serviços 
dos ecossistemas.

Este compromisso foi estabelecido inicialmente em 2013, 
e concretiza os princípios básicos de uma economia verde, 
defendendo que é possível fazer melhor, com um menor 
impacte ambiental, menor consumo de energia e materiais, 
menor consumo de água, menos emissões para o ambiente, 
menos produção de resíduos, e mais respeito pelo Planeta. 
Os temas ambientais são compreendidos como fator de 
inovação e eficiência na utilização dos recursos, contribuindo, 
também, para uma maior competitividade. 

+ Ambiente + Biodiversidade - Carbono

Objetivo 
 
Minimizar impactes ambientais  
e otimizar a produtividade  
dos recursos

Objetivo 
 
Proteger a biodiversidade e os serviços 
dos ecossistemas 

Objetivo 
 
Produzir uvas e vinho com impacte nulo 
no clima – Herdade de Catapereiro, 
neutro em carbono.

Vetores de atuação: 

 → Otimizar o consumo de água e 
conservar a disponibilidade deste 
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): Conheci-
mento 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): Vulnerabili-
dade e resiliência da cultura da vinha 
a cenários de alterações climáticas.
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O vinho BIO no âmbito do Compromisso ABC

Foi lançado, em 2021, o vinho Tyto Alba biológico, sendo este mais uma prova do 
Compromisso da Companhia com a sustentabilidade. É proveniente de uma vinha de 
2 hectares plantada em 2015 e foi produzido recorrendo a técnicas de muito baixo 
impacte ambiental na vinha e na adega, com foco na sustentabilidade e preservação 
dos recursos naturais, contribuindo para a mitigação da escassez dos mesmos, através 
de um uso eficiente da água, preservação do solo e conservação da biodiversidade. 
Para além das preocupações com a produção, também o embalamento do mesmo  
foi estudado para diminuir o seu impacte: garrafas mais leves, que consequentemente 
provocam uma menor emissão de GEE, cápsulas e rótulos com opções ecológicas  
e as embalagens exteriores compostas por materiais biodegradáveis, em linha com  
os princípios da economia circular. Estas características irão ser alargadas, em 2022,  
a toda a gama Tyto Alba.

 

 

Compromisso  
para 2022 –  
Estratégia e  
Valoração dos  
Serviços dos 
Ecossistemas

Em 2022, a Companhia das Lezírias vai desenvolver uma 
estratégia, e respetivo plano de ação, para a gestão dos 
serviços dos ecossistemas, que também vai originar uma 
primeira valoração económica, social e ecológica dos 
serviços dos Ecossistemas associados aos fluxos da Água, 
Biodiversidade e Carbono. Esta valoração irá utilizar a 
metodologia do “Natural Capital Protocol” para criar uma 
‘conta de exploração’ em termos de stock e fluxos, bem 
como análises econométricas e financeiras para valoração 
económica e social destes Serviços de Ecossistema. 
Os resultados deste estudo serão divulgados no próximo relatório de sustentabilidade.
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2.3 Impacte ambiental

Todas as atividades económicas implicam a utilização de recursos e, por isso, têm 
um impacte ambiental associado. A produção agrícola, animal e florestal não são 
exceções. Para estas atividades serem realizadas é necessário, pelo menos, água, 
nutrientes, energia e solo, e a sua utilização e/ou transformação acarreta emissões de 
gases com efeito de estufa, como dióxido de carbono, entre outros. Por outras pala-
vras, o rendimento que provém destas atividades, advém também do uso que é feito 
de diversos recursos, existindo, assim, um impacte ambiental associado à atividade da 
Companhia que não é totalmente mitigado. Apesar disso, a Companhia tem vindo a 
trabalhar no sentido de medir o seu impacte, de modo a progressivamente consagrar 
medidas efetivas para o diminuir.

Desde 2020, a Companhia das Lezírias tem publicado a pegada de carbono associada 
à sua atividade. No entanto, existe a compreensão de que existem ainda melhorias 
que podem ser aplicadas para que seja possível refletir todas as especificidades rela-
cionadas com cada área de atividade da Companhia. Ao longo do tempo, foram sendo 
definidos pequenos passos, tendo um destes sido dado em 2016, com o lançamento 
do compromisso 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 do 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. Em 2021, foram melhorados os cálculos relativos 
aos cortes de madeira.  No curto prazo, o objetivo da Companhia será a implemen-
tação de melhorias progressivas, de forma a calcular a pegada de carbono (âmbito 1,  
2 e 3) associada à sua operação como um todo, refletindo as diferentes atividades  
e especificidades existentes.

2.3.1 Emissões de gases com efeito de estufa 

As atividades 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.
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3. Fertilizantes, estrumes e resíduos das culturas aplicados no solo: 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, sendo 
objetivo da CL melhorar a informação de base para o cálculo da sua pegada de 
carbono (emissões vs. sumidouro) associada à sua atividade como um todo.   
  

Balanço de emissões de GEE na Companhia das Lezírias (tCO2e)
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Analisando a série temporal entre 2016 e 2021, verifica-se  
que a absorção de carbono é sempre maior do que a 
emissão de GEE. Em 2021, estima-se que o balanço entre 
emissões e absorção de GEE, tenha sido de 13 388 tCO2e, 
o que equivale às emissões produzidas ao percorrer mais 
de 1 800 vezes o equador, num veículo ligeiro a gasóleo.

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 sumi-
douro 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 devido, fundamen-
talmente, às reduções no efetivo de bovinos nos últimos 6 anos e, também, 
à decisão de eliminar a fase de engorda dos animais antes da venda, sendo 
os animais vendidos ao desmame. Em 2021, os animais foram responsáveis 
pela emissão de cerca de 2,85 mil tCO2e (fermentação entérica e gestão de 
estrumes), menos 23% do que em 2020. Destas emissões, os bovinos são a 
categoria mais representativa, com 83.0% deste total; 

 → As emissões dos solos (associadas à aplicação de fertilizantes inorgânicos, apli-
cação dos estrumes gerados nas instalações animais no solo, deposição direta 
de estrume e urina dos animais em pastoreio e incorporação de resíduos de 
culturas nos solos) representam 2,20 mil tCO2e, uma redução de 7,2% face ao 
ano anterior. O uso de fertilizantes agrícolas sintéticos foi responsável, em 2021, 
por cerca 23% das emissões agrícolas; 

 → Houve uma redução das emissões da cultura do arroz até 2020, motivada por 
reduções na área cultivada com esta cultura, mantendo-se inalterada, em 2021, 
numa emissão de 1 518 tCO2e, 23,1% do total de emissões brutas da exploração 
agrícola;
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 → Uma redução das emissões associadas ao uso de energia (combustíveis e eletri-
cidade) é, 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.

Fermentação entérica (emissões tCO2e)

Fertilizantes nos Solos (emissões tCO2e)

Gestão de estrume (emissões tCO2e)

Cultura do arroz (emissões tCO2e)
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2020 20212019201820172016 2020 20212019201820172016
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Algumas das medidas implementadas pela Companhia que 
contribuem para o eixo estratégico ODS 13 e os respetivos 
resultados de 2021: 

 → Ações de sensibilização para as questões relacionadas 
com as alterações climáticas 
Foram desenvolvidas várias ações de sensibilização em 
2021, particularmente no EVOA, onde são abordadas as 
alterações climáticas, impactes e medidas de mitigação 
que podem ser implementadas, contribuindo para a 
conscientização ambiental. 

 → 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 
Para além das atividades promovidas para o público 
em geral, reforçou-se o conhecimento dos temas de 
sustentabilidade através de formação de 12 guias. 

 → Promoção do sequestro de carbono pelo aumento  
da densidade florestal 
Foram instalados 4 920 protetores em 2021, de um  
total que ultrapassa os 40 mil protetores instalados  
na Companhia. 

 → Instalação de pastagens de sequeiro biodiversas com 
expansão do sumidouro 
Em 2021, existiam 7 892 ha de pastagens de sequeiro 
biodiversas instaladas, tendo sido reinstaladas 114 ha  
na Lezíria;  

 → Controlo da vegetação espontânea com corta-mato 
580 ha de vegetação arbustiva lenhosa foram controlados 
com corta-matos de correntes, não perturbando o solo, 
nem a matéria orgânica na sua constituição; 

 → Redução direta de emissões 
Poupança de 12 fretes de camião pela manutenção  
de uma vacada na Charneca.

E S T R AT É G I A  D E  S U S T E N TA B I L I D A D E  2 0 3 0  –  E I X O  E S T R AT É G I C O



Relatório de Sustentabilidade 2021 59

Como referido anteriormente, outra fonte de emissão de gases com efeito de estufa é 
o consumo de eletricidade3  e o consumo de combustíveis, como gasóleo e a gasolina, 
que é feito para que seja possível desenvolver todas as atividades da Companhia.  
 

Evolução das emissões do consumo de combustíveis e eletricidade (tCO2e)
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Consumo de combustíveis (gasóleo e gasolina)     Consumo de eletricidade

Consumo de eletricidade (kWh)

20212018 2019 2020

1 951 120

2 623 0972 560 305

2 009 543

3 Emissões calculadas utilizando o fator de emissão do fornecedor de eletricidade na CL desde 2016 (o peso das renováveis no mix de 
produção tem vindo a aumentar desde 2016 a 2021).

 
É de realçar o significativo 
decréscimo no consumo de 
eletricidade ocorrido em 2020, 
justificado pelo contexto 
pandémico que a sociedade 
em geral atravessou, sendo 
que em 2021 esse consumo 
manteve-se estável.

É de referir que em 2018, 
foram instalados painéis 
fotovoltaicos na Adega e no 
EVOA, produzindo, por ano, 
pelo menos 3 800  kWh.
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Consumo de combustível (litros de gasolina e gasóleo)

2018 2019 20212020

160 039
176 848 175 570183 096

 
 

No que diz respeito ao 
consumo de combustíveis 
fósseis, utilizado nas máquinas 
agrícolas e nos veículos  
da frota, este tem apresentado 
um tendência de diminuição.

Algumas das medidas implementadas pela Companhia que 
contribuem para o eixo estratégico ODS 7 e os respetivos 
resultados de 2021: 

 → Início da transição para uma frota automóvel ecoeficiente 
Em 2021, foi adquirida para a frota da Companhia uma 
viatura elétrica ligeira de mercadorias; 

 → A gestão florestal canaliza os sobrantes florestais  
para a produção de energia 
Em 2021, foram valorizados para produção de  
energia 4 787 t (1 888 t vendidas pela CL, o restante 
decorrente da atividade de prestadores de serviços)  
de sobrantes florestais foram utilizados para fabrico  
de pellets e 1 993 t de lenha para combustão direta; 

 → Conversão dos sistemas de iluminação para LED 
Em 2021, foram instaladas 295 lâmpadas LED no 
aldeamento turístico; 

 → Instalação de painéis solares em vários pontos da CL 
Alimentação por painéis fotovoltaicos dos pontos de 
abeberamento na Charneca, no Bexiga, Barracão dos  
Porcos e EVOA. Em 2021, foi feita a instalação de painéis 
no Cabeço da Aranha e ampliação do Barracão dos Porcos, 
totalizando 11 m2 e avaliação das necessidades das Cachopas; 

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

 → Nomeação de um Gestor de Energia e Recursos; 

 → Utilização de veículo elétrico para visitas no EVOA.

E S T R AT É G I A  D E  S U S T E N TA B I L I D A D E  2 0 3 0  –  E I X O  E S T R AT É G I C O
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2.3.2 Materiais usados nas embalagens

A Companhia das Lezírias produz diversos bens prontos a entrar no mercado. Quando 
se analisa o ciclo de vida de um produto é importante olhar para a quantidade de 
emissões que é devida ao embalamento do mesmo. Assim, a Companhia tem vindo  
a trabalhar no sentido de diminuir a sua pegada associada à utilização dos materiais 
que compõem o embalamento dos seus produtos.  
 

Quantidade de materiais associados à embalagem dos produtos (t)

 
 
2018

2019

2020

2021

208
236

154
143

 
A quantidade total de materiais utilizados nas embalagens dos produtos tem vindo 
a diminuir desde 2010. Em 2021, foram gastas cerca de 143 toneladas de produtos, 
entre eles, papel, plástico e vidro. Isto significa uma redução de 7%.

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, tal não significa que não 
estejam já a ser tidos em consideração alguns critérios, mesmo que não se apliquem 
transversalmente 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 têm  
as compras e os bens produzidos. Por isso, tem-se optado 
por repensar a forma como os produtos são produzidos, 
nomeadamente através da escolha de produtos  
certificados e de materiais reciclados ou recicláveis.  
Alguns exemplos aplicados à produção vinícola:
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→ Compra de garrafas com vidro reciclado e mais leves;
→ Substituição das cápsulas de PVC (policloreto de vinil) na Gama Tyto Alba para 

cápsulas compostáveis em PLA (polímero de amido);
→ Redução do papel e da tinta do rótulo da Gama Tyto Alba;
→ Compra de Barricas de Carvalho com certificação Produto Carbon Neutral®4 ;
→ Compra de Caixas de Cartão completamente reciclável com selo RESY;
→ Compra de Rolhas com origem em floresta com gestão certificada;
→ Repensar a caixa do Vinho Tyto Alba, de modo a garantir uma “segunda vida”

da mesma, sendo utilizada como caixa ninho para passeriformes.

Em 2021, 100% dos 
engarrafamentos da 
Gama Tyto Alba foram 
efetuados em garrafas 
mais leves – poupando 
cerca de 8,5 toneladas 
de vidro no total.  
Uma poupança superior 
a 30% do peso em  
vidro utilizado nesta 
Gama de vinhos.

2.3.3 Resíduos e sua valorização

Na Companhia das Lezírias, os resíduos como o plástico, o papel e o vidro são enca-
minhados para a reciclagem, recolhidos por empresas especializadas para este fim. 
Outros resíduos frutos das diversas atividades da Companhia são também encami-
nhados por entidades competentes, como o caso de pneus, resíduos metálicos,  
equipamento eletrónico, entre outros.

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

2021

2018

2019

2020

2,76

12,86
16,94

6,92

4 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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Algumas das medidas implementadas pela Companhia que contribuem 
para o eixo estratégico ODS 12 e os respetivos resultados de 2021: 

→ Agricultura biológica na produção da vinha
Em 2021, existiam quase 2 hectares de extensão de vinha em 
modo biológico;

→ Modo de produção biológica da maior parte do montado
e pastagens
Em 2021 existiam cerca 7 768 hectares em modo
de produção biológica;

→ Certificação de gestão florestal sustentável
Mais de 94% da área florestal da Companhia é certificada;

→ Otimização do uso de recursos na embalagem
100% dos vinhos tintos e brancos da gama Tyto Alba produzidos 
a partir de 2019 e 2021, respetivamente, foram
já engarrafados em garrafas mais leves – poupando cerca
de 8,5 t de vidro (poupança superior a 30%); o uso de cápsulas 
compostáveis na gama Tyto Alba e, parcialmente,
no Catapereiro e os sacos de papel, as caixas de 2-3 garrafas
e as rolhas de cortiça natural passaram a ser provenientes
de florestas com a sustentabilidade da gestão certificada;

→ Manter os reencaminhamentos de resíduos para a reciclagem
Em 2021, foram reencaminhados para reciclagem cerca
de 210 litros de óleo e 240 quilos de plástico;

→ Reencaminhamento de água da chuva e dos lavatórios
do EVOA, para utilização nos autoclismos;

→ Inspeções bianuais ao sistema de rega para detetar
fugas e uso eficiente da água, em particular no milho
com planos de rega semanais, desenvolvidos com base
em dados meteorológicos e necessidades da cultura;

→ 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.

E S T R AT É G I A  D E  S U S T E N TA B I L I D A D E  2 0 3 0  –  E I X O  E S T R AT É G I C O
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3
Interação com stakeholders
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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 
importante 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. E contribui ainda 
para a sensibilização e conhecimento da comunidade 
através das atividades de educação ambiental, quer  
dos mais jovens, quer dos adultos.

Exemplos de atividades desenvolvidas no EVOA em 2021:

Férias na Natureza 
realizadas de julho  
a setembro (mais  
de 100 crianças 
participaram), programa 
inspirado na abordagem 
da Escola da Floresta, 
com atividades de 
exploração da natureza, 
promoção da leitura, 
atividades com água, 
entre outras.
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Ao nível das atividades que desenvolve com a comunidade local, a empresa 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, 
algumas interações com stakeholders, como eventos, reuniões ou mesmo, as viagens 
relacionadas com estas interações, podem resultar em emissões de gases com efeito 
de estufa, a consumos de materiais de plástico e embalagens e a produção de resí-
duos 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.

Visita do grupo do projeto Erasmus Biowet 
– focado na monitorização da qualidade da 
água, realizado em toda a Europa – da qual 
faziam parte 10 alunos e duas professoras 
norueguesas, dois técnicos de centros 
homólogos, um localizado na Noruega 
e outro no País Basco. A visita contou 
com a participação de seis alunos e cinco 
professores do Agrupamento de Escolas de 
Benavente. A colaboração da Câmara de 
Vila Franca de Xira facultou a visita guiada 
gratuita pela cidade e pelo Rio Tejo, dando 
a conhecer ao grupo o Estuário do Tejo  
e todo o seu património. 

Face à situação pandémica o EVOA 
desenvolveu ainda sessões online:  

• Sessão online: “Alunos e  
Zonas Húmidas Inseparáveis” 
promovido para assinalar  
o Dia Mundial das Zonas  
Húmidas (243 visualizações);

• Sessões sobre “Ligar Emoções  
à Educação Ambiental”  
(de fevereiro a abril);

• Sessões online das  
“Férias na natureza”  
incluindo, também, sessões  
de apresentação aos pais.
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3.1 Stakeholders Estratégicos

A Companhia das Lezírias interage, desde sempre, com um conjunto vasto de 
stakeholders 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 participadas, associações a que pertence,  
a academia e outras instituições de investigação.

Futuramente, os stakeholders estratégicos irão ser consultados relativamente aos 
temas materiais e ações que devem ser desenvolvidas pela Companhia, estando  
a ser produzido trabalho em 2022, nesse sentido. Também irá ser criado um grupo  
de stakeholders externo e respetiva criação de uma Política de Envolvimento  
com os Stakeholders 

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 Associação 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 
crítica, capacidade de investimento e representatividade, criando sinergias fundamen-
tais para o desenvolvimento das atividades, a gestão de infraestruturas comuns  
e a integração de fileira. 

Organizações das quais a Companhia  
fez parte dos Órgãos Sociais em 2021:

Novas adesões a Associações em 2021

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

 → Orivárzea – Orizicultores do Ribatejo, S.A. 

 → Associação de Criadores de Bovinos da Raça Preta 

 → Associação de Beneficiários da  
Água da Tapada do Arneiro 

 → Tapada Nacional de Mafra 

 → Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo

 → A CL aderiu à Associação Portuguesa de 
Enoturismo (APENO), que apoia o enoturismo 
nacional, ajudando a ultrapassar os desafios  
do setor. 
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3.1.2 Academia e Investigação

A Academia e as Instituições de Investigação constituem um dos stakeholders estra-
tégicos da Companhia, uma vez que o sucesso das atividades e da gestão dos ecos-
sistemas pela empresa está muito associado à investigação de novas abordagens 
e métodos científicos, ao nível da agricultura e floresta. Adicionalmente, a Compa-
nhia 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 e do 
conhecimento.

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

 → Instituto Superior de Agronomia (ISA) – Centro de Estudos Florestais
 → CIBIO – Universidade do Porto
 → CE3C – 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

O Projeto Montado 2050 CoLAB conta com a  
coordenação da Universidade de Évora da participação  
do cE3c e do CENSE entre os demais participantes. 

A ser aprovado, este projeto tem como objetivo: 

i. apoiar os proprietários e gestores de Montado 
melhorando, através de uma base sustentável,  
o seu rendimento; 

ii. dar assessoria sobre políticas públicas para  
a sustentabilidade do montado, e; 

iii. parar ou reverter o declínio do montado, através 
da integração de conhecimento na gestão; uma 
nova abordagem sistémica ao conhecimento; novas 
oportunidades de negócio e facilitar processos como 
a digitalização da explorações e monitorização dos 
impactos e resultados. 

Montado  
2050  
CoLAB
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Alguns exemplos de projetos que têm sido desenvolvidos na Companhia e com o seu apoio

Projetos de Investigação  → Monitorização do carbono e outros GEE em ecossistemas terrestres  
(ISA, Centro de Estudos Florestais): Instalação de uma torre de medição,  
no total de 4 que existem em território nacional, que irá permitir compreender  
o ciclo do carbono e impacte das alterações climáticas. 
 

 → Projeto LIFE LxAquila (LIFE19NAT/PT/000414): Início da execução do projeto  
para a criação de uma rede de custódia da Águia de Bonelli na área metropolitana  
de Lisboa. 

 → +Pinhão (UNAC – União da Floresta Mediterrânea): Gestão integrada dos agentes 
bióticos associados à perda de produção de pinhão, através do desenvolvimento  
de processos de diagnóstico e monitorização de pragas dos pinheiros.

Papers Científicos  → Mexia, T., Lecomte, X., Caldeira, M.C., Bugalho, M. Conservation zones increase 
habitat heterogeneity of certified Mediterranean oak woodlands. Forest Ecology  
and Management 504 (2022) https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119811 

 → Poyatos, R.et al.: Global transpiration data from sap flow measurements:  
the SAPFLUXNET database. Earth Syst. Sci. Data, 13, 2607–2649, 2021  
https://doi.org/10.5194/essd-13-2607-2021  

 → Costa A, Barbosa I, Miguel C, Graça J (2021). Variation of cork porosity along  
the stem in harvested cork oak (Quercus suber L.) trees. Annals of Forest  
Science, 78(2), 52.

Teses de Mestrado  → Câmara J. (2021). Fatores de variabilidade da incidência de cobrilha da cortiça  
em Quercus suber L. Dissertação de Mestrado Bolonha em Engenharia Florestal  
e dos Recursos Naturais. Instituto Superior de Agronomia, Lisboa. 

 → Araujo J. (2021). Roads as a driver of changes in the bird community and disruptors 
of Ecosystem Services provision. Dissertação de Mestrado em Biologia da 
Conservação, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.  

 → Loureiro, J. (2022). “A observação de aves como serviços dos ecossistemas.  
O caso de estudo do Estuário do Tejo”. Universidade Nova de Lisboa

Teses de Doutoramento  → Impact of herbivory on seed fate and early oak performance in declining Iberian 
agroforestry systems, Abdullah Ibne Wadud 
Orientadores: Pedro Vaz; Manuela Branco Simões; Miguel Bugalho, FCT 
Duração: 2019-2023 

 → Biotic interactions as community structuring factors of Mediterranean 
mesocarnivores: implications for management practices in High Nature Value 
Farmlands, Ana Luisa Rodrigues de Barros (FCUL) 
Orientadores: Margarida Santos-Reis (FCUL); Darryl Mackenzie (University of Otago, 
New Zealand) 
Duração: 2019-2023

 

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119811 
https://doi.org/10.5194/essd-13-2607-2021 
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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

26

6

4

1

6

9

13

5

6

20

12

7

12

27

8

1
 2018

 2019

 2020

 2021

 
3.2 Outros Stakeholders

Como referido anteriormente, a Companhia lida com diversos tipos de stakeholders. 
Aqui, irão ser destacados os seguintes: fornecedores, clientes, rendeiros, concessioná-
rios e comunidade.

3.2.1 Fornecedores

Por forma a desempenhar as suas atividades em setores tão diversos como a agricul-
tura, a pecuária, o turismo de natureza e a produção florestal, é necessário ter a seu 
lado um conjunto alargado de parceiros.

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 24 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 no desenvolvimento da comu-
nidade local.
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A percentagem de fornecedores locais é um indicador 
importante para perceber o impacte que é criado na 
comunidade e que se traduz na manutenção de emprego, 
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

2019

2020

2021

28%

48%

53%

51%

 
Formações a Prestadores de Serviços

Em 2021, foi realizada formação a prestadores de serviços na área florestal.  
Constaram de duas sessões de formação para trabalhadores de prestadores de 
serviços da Companhia: “Operações Florestais 2021” e “Tiragem de cortiça”.  
40 trabalhadores de prestadores de serviços diferentes participaram em, pelo menos, 
uma das formações anteriores referidas, 29 participaram em ambas, tendo, também, 
participado 2 colaboradores da Companhia. As formações abordaram temas como  
a saúde e segurança no trabalho, as boas práticas florestais, os impactes ambientais,  
a certificação da gestão florestal, política anti assédio, convenções da OIT  
e aspetos específicos das operações.

Para além disso 12 guias fizeram formação nos temas da sustentabilidade.

Foi, ainda, ministrada uma formação aos operadores de máquinas agrícolas  
“Conduzir e Operar o Trator em Segurança”, formação obrigatória de acordo  
com o Decreto-lei 151/2017, de 7 de dezembro.
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Estas formações, que se juntam a centenas de horas de formação em contexto de 
trabalho, têm como grande objetivo divulgar boas práticas florestais, bem como quais 
as técnicas mais seguras para os trabalhadores e as práticas que melhor respeitam a 
natureza envolvente e evitam danos na mesma. Outro dos temas abordados nestas 
formações foi o combate ao assédio e à discriminação entre géneros, pretendendo-se, 
desta forma, sensibilizar os participantes para a importância destas temáticas.

3.2.2 Clientes

Tendo a Companhia diversas áreas de atividade, são vários os tipos de clientes que 
apresenta – uns clientes adquirem os bens produzidos diretamente pela Companhia, 
outros são, no fundo, visitantes e participantes das várias atividades abertas  
ao público.

Independentemente do tipo de clientes, a Companhia pretende garantir que as suas 
relações com estes são longas e duradoras, agindo em prol desse objetivo. Não é 
possível eleger os clientes mais importantes, uma vez que todos são importantes e 
todos permitem que os produtos e serviços fornecidos sejam valorizados e divulgados 
no mercado. 

Vendas

A diversidade de produtos e serviços prestados pela CL traduz-se, também, em dife-
rentes tipos de clientes. A grande maioria das vendas está relacionada com a cortiça,  
o vinho e o milho.

Vendas por Produtos + Outros Rendimentos e Ganhos

 Cortiça

 Outros Produtos Florestais

 Arroz

 Milho

 Outros Produtos Agrícolas

 Pecuária

 Vinho

 Caça

 Prestação Serviços

 Subsídios 

 Proveitos Suplementares

 Rendas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021

1056 205 762 401 806 1146 29 273 2344 182 32361199
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Exportação

O valor total das exportações tem vindo a alterar-se ao longo dos anos, sendo que, 
em 2021, totalizou os 133 mil euros, o que representa 12% das vendas totais de vinho 
e azeite da Companhia. Os clientes da Companhia são quem permite que os produtos 
tenham como destino países tão diferentes como o Luxemburgo, a Dinamarca,  
a Polónia, os Estados Unidos da América, o Brasil, ou mesmo, a China. 

% das exportaçoes de 2018 % das exportaçoes de 2019 % das exportaçoes de 2020

% das exportaçoes de 2021

 Vinho “Tyto Alba”   

 Vinho “Azul Portugal”     

 Vinho “Samora”    

 Vinho “Herdade do Catapereiro”    

 Vinho de mesa Bag-in-Box (BIB)    

 Azeite CL 

 Vinho “1836”     

Em 2021, cerca de 88% dos visitantes da Charneca eram de nacionalidade portu-
guesa e 4% americana num total de 1 512 visitantes. Foram, ainda, realizadas nove 
visitas gratuitas à área florestal, contando com mais de 170 visitantes. Importa, ainda, 
destacar algumas atividades realizadas, como filmagens para canais de comunicação 
social, eventos de projetos de investigação e visitas escolares.

33,7%

70,5%

72,4%

3,7%

7,3%

12,8%

3,5%

10,5%

11,6%

2,8%

9,1% 3,2%

30,4%
30,4%

21,7%

20,9%

1,8%3,4%
0,1% 0,5%

0,2%

8,0%

6,7%

0,3% 1,6%

0,1%

2,6%
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Visitantes na Charneca

 

2018

6 771 
visitantes 

77
pessoas em  

média por visita

2019

5 821 
visitantes 

53
pessoas em  

média por visita

2020

1 400 
visitantes 

56
pessoas em  

média por visita

2021

1 512 
visitantes 

38
pessoas em  

média por visita

→ → →

 
 

Visitas e Visitantes no EVOA

2021

2018

2019

2020
visitas

788
1424

507

1076

2021

2018

2019

2020
visitantes

3817

8852
7766

3592

São várias as razões que levam os visitantes ao EVOA. 
Grande parte das visitas realizadas correspondem a 
visitas em grupo, visitas de escolas, bem como visitas 
em eventos. A situação pandémica alterou a tendência 
crescente que se assistia no número de visitantes e 
alterou, também, o tipo de visitas realizadas, sendo 
agora mais comuns as visitas privadas. Em 2021, foram 
recebidas 40 visitas escolares. 

Em 2021, o EVOA foi 
distinguido na Gala 
Vinhos do Tejo 2021, na 
categoria “Natureza”, 
categoria que pretende 
distinguir as entidades 
que promovem o 
território e as suas 
valências de lazer.
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Aldeamento turístico

O facto do aldeamento turístico se encontrar rodeado pela natureza, as próprias ativi-
dades que aqui poderão desenvolver e, ainda, a adesão ao selo Clean & Safe, deverão 
estar na base do aumento da procura face ao ano transato. 

O espaço natural onde se encontra o alojamento permite aos hóspedes distancia-
mento social, o que se torna uma mais-valia face às restrições derivadas da pandemia 
Covid-19 sentidas durante o ano de 2021. Os meses com a taxa de ocupação superior 
foram os meses entre maio e setembro.

De forma geral, em 2021 observou-se um aumento das estadias face ao ano homó-
logo e, até mesmo face o ano 2019 (pré-pandemia), com estadias nos meses de 
março, julho e dezembro superiores. Olhando em mais detalhe, face ao ano de 2020, 
o número de dormidas aumentou em 25% (passando de 639 em 2020, para 851 em 
2021) e o número de hóspedes aumentou em 14% (de 319 para 369). 

3.2.3 Rendeiros, concessionários e outras parcerias

Como referido anteriormente, parte do território da 
CL é explorada por rendeiros, constituindo-se como 
uma parte muito importante na fonte de rendimento da 
Companhia. Em 2021, foram atualizados 109 contratos 
de arrendamento com 69 rendeiros. Distribuídos pelos 
núcleos da Lezíria Norte e Sul, Charneca e Catapereiro, 
entre outros, foram arrendados 5 323 hectares para 
culturas de arroz, milho, pastagens e forragens,  
bem como tomate e outras hortícolas. Os rendeiros 
constituem importantes parceiros para a promoção  
do desenvolvimento económico regional.
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Na Charneca do Infantado, a empresa The Navigator Company gere e explora um 
total de 450 ha de eucalipto, sendo uma relação que foi estabelecida com a CL já há 
bastante tempo. Para além disto, no ano de 2020, foi estabelecido um acordo para 
uma plantação de eucalipto regado e iniciada a sua implementação, que se prolongou 
em 2021.

Outras relações que releva salientar são a cooperação desenvolvida com a Vila Galé 
Hotéis e com a Amorim Florestal/Universidade de Évora, pois constituem bons exem-
plos de implementação de parcerias frutíferas que contribuem para o sucesso da 
Companhia.  

Amorim Florestal /  
Universidade de Évora

A Amorim Florestal, S.A. e a 
Universidade de Évora cele-
braram um protocolo com 
a Companhia das Lezírias 
para estabelecer e monito-
rizar um ensaio de 25 ha de 
sobreiros regados na Char-
neca do Infantado. Em 2021, 
foi o quarto ano de desen-
volvimento deste ensaio, 
que tem como objetivo 
prinicipal testar a possibili-
dade de encurtar o período 
até à entrada em produção. 
Para além disto, pretende-se  
adquirir conhecimento sobre 
a qualidade da cortiça, a 
silvicultura, os regimes de 
rega e nutrição, bem como 
a avaliação financeira do 
sistema. Este ensaio permite 
à CL estar na linha da frente 
do conhecimento numa das 
suas principais produções, 
tendo como parceiros dois 
dos principais atores da 
fileira.

Vila Galé 

O Grupo Vila Galé e a 
Companhia estabeleceram 
um contrato de concessão 
por 50 anos, no âmbito do 
Programa REVIVE, relativo 
à Coudelaria de Alter do 
Chão. Esta parceria permitiu 
a recuperação de uma parte 
do edificado da Coudelaria, 
adaptando-o a hotel temá-
tico, com 77 quartos. Alguns 
dos edifícios recuperados 
são: a Casa de Campo, 
antigas pocilgas e cavala-
riças, enoteca e lagar. Estes 
tornaram-se locais onde 
visitantes podem usufruir 
do património cultural da 
Coudelaria de Alter, permi-
tindo potenciar as atividades 
já desenvolvidas, designa-
damente as de visitação e 
de turismo equestre. Esta 
parceria permitiu ainda 
a criação de emprego e 
desenvolvimento local, valo-
rizando o património cultural 
e gastronomia regional.

Município de 
Benavente 

O Município de Benavente 
e a Companhia das Lezí-
rias estabeleceram um 
“Protocolo de Colaboração 
e Acordo de Parceria para 
implementação de um 
Projeto Museológico no 
antigo Celeiro da Compa-
nhia das Lezírias”. O modelo 
acordado para reconversão 
do antigo celeiro em 
Museu responde a desíg-
nios comuns de ambas as 
instituições. A CL tem um 
vasto acervo documental e 
de bens, cuja musealização 
enriquecerá em muito o 
futuro equipamento cultural. 
Este protocolo é uma opor-
tunidade, para a CL, para 
uma maior interação com 
a comunidade, dando mais 
visibilidade ao seu vasto 
Património, promovendo 
os seus produtos, cultura e 
história, tudo enquadrado na 
sua política de responsabili-
dade social.
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3.2.4 Comunidade

A Companhia das Lezírias continua a trabalhar para apoiar 
a comunidade, quer ao nível local quer ao nível nacional, 
e de forma inclusiva. Este apoio não se limita aos bens 
materiais e aos serviços, mas inclui diversas atividades 
promovidas por entidades da zona. Estas atividades 
tornaram-se tradição, uma vez que já são realizadas  
há vários anos.  

O envolvimento com a comunidade por parte da Companhia das Lezírias e pelos seus 
parceiros não olha a idades e envolve dos mais jovens aos mais velhos. Os anos de 
2020 e 2021, tendo em conta a situação pandémica, foram prejudicados no que diz 
respeito tanto ao número de eventos desenvolvidos quanto ao número de partici-
pantes. O ano 2021, marcou um ponto de viragem, a partir do qual é esperado ser 
ultrapassada a pandemia e regressar aos eventos presenciais em número superior  
e com maior adesão. 

De referir que todos os eventos realizados atenderam às normas da Direção-Geral  
da Saúde (DGS).

 

Exemplos de eventos com comunidade

2021  → Visita e almoço dos Ministros da Agricultura da UE, no âmbito do Conselho Informal 
de encerramento da Presidência Portuguesa do Conselho da UE; 

 → Dia de campo “Boas Práticas em Montado” no âmbito dos projetos MIXED 
– Efficient and Resilient Mixed Farming & Agroforestry e Smart Agri Hubs, 
co-organizado pela CL, Consulai e ISA (30 participantes); 

 → Campeonato Nacional de Raides Jogos Santa Casa, realizado no âmbito do 
calendário da Federação Equestre Portuguesa (FEP) o qual pretende preparar  
os cavaleiros para o Campeonato do Mundo; 

 → Raide Internacional da Companhia das Lezírias 

 → Campeonato de Portugal de Atrelagem, organizado pela Associação Portuguesa 
de Atrelagem (APA) e patrocinado pela FEP, CL e outros patrocinadores, contando 
ainda com a colaboração do Clube de Atrelagem do Norte; 

 → Evento Life Terra (50 participantes).
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Raid Internacional da Companhia das Lezírias
Campeonato Nacional Sénior
Jogos Santa Casa

Visita dos Ministros  
da Agricultura da UE

 
Como parte do projeto de revitalização de três áreas estratégicas na Charneca do Infantado, a 
Companhia das Lezírias, a C&A e a LIFE Terra combinaram esforços através da plantação de 1350 
árvores. O evento contou com a participação de mais de 50 voluntários, que plantaram espécies 
como o sobreiros, pinheiros, freixos e salgueiros, em três áreas distintas: áreas de montado, 
pinhal-bravo e linhas de água. Importa mencionar que o LIFE Terra é uma das maiores iniciativas 
para a ação climática da Europa. É liderada pela Fundação Life Terra e reúne 15 organizações 
localizadas em 8 países. Esta define como missão permitir que as pessoas coloquem em prática 
ações climáticas com impacte global. 

Evento LIFE Terra conta com a participação  
de 50 voluntários
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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. 
Sem a sua equipa a Companhia das Lezírias não poderia 
disponibilizar os produtos e serviços da mesma forma, 
devendo o seu sucesso ao esforço conjunto. Tendo 
isto em conta, e reconhecendo os desafios que uma 
empresa pública tem ao nível da manutenção e melhoria 
das expectativas dos seus colaboradores, a Companhia 
ambiciona trabalhar de forma a proporcionar melhores 
condições de trabalho, reforçar a política de formação e 
promover o desenvolvimento profissional e pessoal dos 
seus colaboradores, com o objetivo de um melhor clima 
organizacional. Este é um desafio presente e futuro. 
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4.1 Caracterização

Dados resumo de 2021 

 → O número de colaboradores mantém-se constante há pelo menos 4 anos,  
entre os 87 e os 93 colaboradores. Em 2021, a equipa era composta por  
87 trabalhadores, todos com contrato de trabalho permanente e abrangidos  
por um acordo coletivo de trabalho.

 → A média de idades dos colaboradores é de 46 anos.
 → 66% dos colaboradores são do género masculino e 33 % são do género feminino.
 → Em 2021, sete colaboradores do género masculino usufruíram de licença parental.
 → Foram dadas 824 horas de formação aos colaboradores.
 → 30% dos colaboradores são sindicalizados.

Nº de trabalhadores efetivos

Nº de entradas e saídas de colaboradores
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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 45 anos e de  
47 anos, relativamente ao género feminino.

Tendencialmente, a taxa de absentismo do género masculino tem vindo a ser maior 
do que a do género feminino. Em 2021, a tendência mantém-se, sendo que o género 
masculino teve uma taxa de absentismo 2% maior do que a taxa do género feminino.

Em 2021, manteve-se a tendência de 2020, onde 
se observou uma maior aposta na formação dos 
trabalhadores da Companhia. Foram dadas, no total,  
824 horas de formação. Os trabalhadores do género 
masculino tiveram, em média, 12 horas de formação  
e os trabalhadores do género feminino 4 horas.

Faixa etária, por género

Colaboradores por género, 2021

Evolução da taxa de absentismo, por género
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Em 2021, entrou em vigor o  
Plano para a Igualdade. O plano 
tem como objetivo consagrar 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. Foi constituído um 
Comité de Igualdade que terá como 
uma das suas responsabilidades a 
implementação do próprio Plano.

Foi, ainda, desenvolvido, no âmbito do Plano, um diagnóstico interno, efetuado através 
de um questionário aos trabalhadores. Alguns dos resultados do diagnóstico: 

 → 67% dos trabalhadores considera que não existem situações de desigualdade 
entre homens e mulheres, enquanto 11% considera o contrário;  

 → 65% dos trabalhadores considera que existe representação equilibrada dos dois 
géneros nas profissões existentes na CL, enquanto 18% considera que existe um 
desequilíbrio; 

 → 85% dos trabalhadores considera que a Companhia encara de modo igual  
o exercício dos direitos de assistência à família por parte dos trabalhadores  
e trabalhadoras, e apenas 1% considera que encara de forma desigual. 

O Plano para a Igualdade contém ainda medidas que incluem, por exemplo, ações  
de sensibilização dos responsáveis pelos processos de recrutamento e restantes  
trabalhadores, bem como medidas que permitam a flexibilização do trabalho,  
de forma a garantir mais facilmente a conciliação da vida profissional e pessoal. 
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Medidas implementadas pela Companhia que contribuem 
diretamente para o ODS 8 e os respetivos resultados de 2021: 

 → 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, telemóvel, combustível, zona de caça, etc.); 

 → 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) 
Em 2021, houve um total de 31 estágios profissionais:  
4 em birdwatching; 2 em enoturismo; 22 em agroturismo;  
3 em trabalho com maquinaria agrícola; 

 → Lançado o estudo para o estabelecimento de um sistema  
de gestão e avaliação de desempenho; 

 → Aprovação da Política para Prevenção e Combate  
ao Assédio no Trabalho; 

 → Regulamento de atribuição e gestão das casas e espaços 
comuns, distinguindo casas de função de outras postas  
no mercado; 

 → Atualização periódica das rendas dos contratos de 
arrendamento rural, mantendo o rendimento a preços 
correntes 
Em 2021, foram atualizadas 109 rendas dos contratos  
de arrendamento rural; 

 → Estabelecimento de parcerias com a Academia nas  
áreas de desenvolvimento do processo, do produto  
e da qualificação dos colaboradores 
Foram estabelecidas 5 parcerias neste âmbito, tendo  
sido celebradas com entidades como a Faculdade de  
Ciências da Universidade de Lisboa, com o EVOA,  
com CIBIO e com LABOR; 

 → Elaboração do relatório de sustentabilidade; 

 → Lançamento de novas experiências para famílias  
e pequenos grupos no turismo de natureza.

E S T R AT É G I A  D E  S U S T E N TA B I L I D A D E  2 0 3 0  –  E I X O  E S T R AT É G I C O
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4.3 Formação

Em 2021, o número de horas de formação diminuiu face a 2020. No entanto, o 
número de horas do ano de 2021, ultrapassa em grande margem o número de horas 
de formação anual, anteriores a 2020. Isto porque, em 2020, pretendeu-se apostar  
na formação dos trabalhadores, e como referido no ano anterior, esta é uma medida  
a manter e aumentar ao longo dos próximos anos.  

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, em temas como a Igualdade de género, Contabilidade e 
fiscalidade e Condução de veículos. Com um total de cerca de 270 horas, destaca-se 
a formação em Igualdade de género, tema estratégico que advém da publicação do 
Plano de Igualdade, publicado durante 2021.  

Áreas de formação em 2021

 Agricultura, silvicultura e pescas

 Florestal e Cinegética

 Contabilidade e fiscalidade

 Equitação

 Igualdade de Género

 Marketing

 Condução de veículos

 Segurança Saúde Trabalho

33%
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1%

1%

2%

2%
3%
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5
Anexos
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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; Capítulo 2.2 Serviços de Ecossistemas Remunerados

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

102-4 Localização das atividades Capítulo 1. Enquadramento

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

102-6 Mercados abrangidos Capítulo 1. Enquadramento; Capítulo 3.2.2 Clientes

102-7 Escala da organização

Capítulo 2.2 Serviços de Ecossistemas Remunerados; 

 2020 2021

Número de trabalhadores 89 87

102-8 Informação sobre os Colaboradores e outros trabalhadores

Capítulo 4. A Equipa

 2020 2021

Nº colaboradores efetivos por género M61 F28 M58 F29

Nº colaboradores temporários por género M1 F0 M58 F29

102-9 Cadeia de fornecedores Capítulo 1.2 A cadeia de valor; Capítulo 3.2.1 Fornecedores

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

102-12 Iniciativas externas Capítulo 3.1 Stakeholders Estratégicos

102-13 Principais adesões a associações e/ou organizações nacionais ou internacionais Capítulo 3.1.1 Entidades Participadas e Associações
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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; Capítulo 2.2 Serviços de Ecossistemas Remunerados

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

102-4 Localização das atividades Capítulo 1. Enquadramento

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

102-6 Mercados abrangidos Capítulo 1. Enquadramento; Capítulo 3.2.2 Clientes

102-7 Escala da organização

Capítulo 2.2 Serviços de Ecossistemas Remunerados; 

 2020 2021

Número de trabalhadores 89 87

102-8 Informação sobre os Colaboradores e outros trabalhadores

Capítulo 4. A Equipa

 2020 2021

Nº colaboradores efetivos por género M61 F28 M58 F29

Nº colaboradores temporários por género M1 F0 M58 F29

102-9 Cadeia de fornecedores Capítulo 1.2 A cadeia de valor; Capítulo 3.2.1 Fornecedores

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

102-12 Iniciativas externas Capítulo 3.1 Stakeholders Estratégicos

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

102-14 Comunicado do CEO ou principal decisor Pág. 7

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

Ética e integridade

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

Governance

102-18 Estrutura de governo Capítulo 1.5 Modelo de Governação

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

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

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

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

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

102-38 Rácio da remuneração anual total

 2020 2021

Todos os colaboradores 4,6% 4,6%

Excluindo Administração 2,5% 2,5%

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

 2020 2021

Todos os colaboradores 0 0

Excluindo Administração 32,9 0,0

Envolvimento com stakeholders

102-40 Lista de grupos de stakeholders Capítulo 3.1 Stakeholders Estratégicos e Capítulo 3.2 Outros Stakeholders

102-41 Acordos coletivos de trabalho Capítulo 4.1 Caracterização

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

102-43 Abordagem ao envolvimento de stakeholders Capítulo 1.3 Visão e Missão para 2030

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 

102-14 Comunicado do CEO ou principal decisor Pág. 7

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

Ética e integridade

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

Governance

102-18 Estrutura de governo Capítulo 1.5 Modelo de Governação

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

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

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

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

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

102-38 Rácio da remuneração anual total

 2020 2021

Todos os colaboradores 4,6% 4,6%

Excluindo Administração 2,5% 2,5%

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

 2020 2021

Todos os colaboradores 0 0

Excluindo Administração 32,9 0,0

Envolvimento com stakeholders

102-40 Lista de grupos de stakeholders Capítulo 3.1 Stakeholders Estratégicos e Capítulo 3.2 Outros Stakeholders

102-41 Acordos coletivos de trabalho Capítulo 4.1 Caracterização

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

102-43 Abordagem ao envolvimento de stakeholders Capítulo 1.3 Visão e Missão para 2030

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 Capítulo 1.4 Estratégia de Sustentabilidade, Compromissos e Atividades

102-48 Atualização de informação
Foi atualizada informação relativa ao cálculo de emissões/ sequestro, uma vez que foram obtidos dados mais específicos, 
permitindo dados mais fidedignos.

102-49 Alterações ao relatório Não foram feitas alterações relevantes a reportar.

102-50 Período de reporte
O período de relato está compreendido entre 1 janeiro a 31 de dezembro de 2021, contendo histórico/comparativo desde 
2018, sempre que possível.

102-51 Data do relatório mais recente 2021

102-52 Ciclo de reporte O ciclo de reporte de informação relacionada com a sustentabilidade é 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. 90

103 Abordagem de gestão (2016) Capítulo 1.5 Modelo de Governação, Pág. 25

Temas Materiais /  
Eixos Estratégicos

Indicadores GRI materiais 103-1

302 Energia (2016) Para operar, a CL necessita de energia, quer sobre a forma de combustíveis, quer sobre a forma de eletricidade, para  
o funcionamento das suas instalações, alojamentos, máquinas agrícolas, transformação de produtos, entre muitos outros.  
A emissão de GEE e consumo de recursos energéticos constituem os maiores impactes relacionados com este eixo.

201 Desempenho Económico (2016)
203 Impactos económicos indiretos (2016)
206 Concorrência Desleal (2016)
401 Emprego (2016)
404 Capacitação e Educação (2016)
405 Diversidade e Igualdade de Oportunidades (2016)
407 Liberdade de Associação e Negociação Coletiva (2016)

A CL causa vários impactes em fornecedores, clientes e colaboradores. A maioria dos impactes está descrito no Capítulo 1.2 
Cadeia de Valor. Para garantir toda a sua atividade, a CL impacta diretamente os seus colaboradores e fornecedores, pois sem 
eles não pode operar. Por outro lado, também são causados impactes importantes à CL, caso de alterações de regulamenta-
ções ou leis, como por exemplo as alterações da PAC.

204 Práticas de compra (2016)
301 Materiais (2016)
306 Resíduos (2020)
308 Avaliação Ambiental de Fornecedores (2016)
413 Comunidades Locais (2016)
414 Avaliação social de fornecedores (2016)

A comunidade local é muito importante para a CL, sendo uma das suas preocupações, bem como a sua relação com  
fornecedores e clientes. Uma das formas de impactar diretamente as comunidades locais é através das compras realizadas, 
assegurando que as mesmas são feitas a fornecedores locais.  
Por outro lado, os fornecedores locais causam também importantes impactes na Companhia, sendo também por isso impor-
tante ter uma relação de proximidade estabelecida, de forma a rapidamente resolver problemas e criar impactes positivos  
na sociedade.

305 Emissões (2016)

De qualquer atividade económica advêm diversos impactes ambientais. Estando a CL a desenvolver atividades relacionadas 
com o setor primário e secundário, a maior porção do seu impacte ambiental parte do consumo de recursos e produção dos 
mesmos, bem como os impactes relacionados com a preservação dos ecossistemas e biodiversidade. 303 Água e efluentes (2018)

304 Biodiversidade (2016)
307 Conformidade Ambiental (2016)

103-2 A abordagem de gestão e respetivos componentes
Capítulo 1.5 Modelo de Governação  
A gestão de cada eixo estratégico é feita de acordo com a Estratégia de Sustentabilidade, plano de ação que inclui objetivos  
e metas delineados, calendarização e orçamento para cada atividade no plano.

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A CL tem construído planos de ação para cada eixo estratégico, incluindo calendarização e indicadores que monitoriza  
anualmente, de modo a perceber o seu real impacte. A partir da posterior análise destes dados é possível tomar ações  
que vão de encontro aos objetivos referidos anteriormente, adaptando a forma de gestão, caso necessário.
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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 Capítulo 1.4 Estratégia de Sustentabilidade, Compromissos e Atividades

102-48 Atualização de informação
Foi atualizada informação relativa ao cálculo de emissões/ sequestro, uma vez que foram obtidos dados mais específicos, 
permitindo dados mais fidedignos.

102-49 Alterações ao relatório Não foram feitas alterações relevantes a reportar.

102-50 Período de reporte
O período de relato está compreendido entre 1 janeiro a 31 de dezembro de 2021, contendo histórico/comparativo desde 
2018, sempre que possível.

102-51 Data do relatório mais recente 2021

102-52 Ciclo de reporte O ciclo de reporte de informação relacionada com a sustentabilidade é 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. 90

103 Abordagem de gestão (2016) Capítulo 1.5 Modelo de Governação, Pág. 25

Temas Materiais /  
Eixos Estratégicos

Indicadores GRI materiais 103-1

302 Energia (2016) Para operar, a CL necessita de energia, quer sobre a forma de combustíveis, quer sobre a forma de eletricidade, para  
o funcionamento das suas instalações, alojamentos, máquinas agrícolas, transformação de produtos, entre muitos outros.  
A emissão de GEE e consumo de recursos energéticos constituem os maiores impactes relacionados com este eixo.

201 Desempenho Económico (2016)
203 Impactos económicos indiretos (2016)
206 Concorrência Desleal (2016)
401 Emprego (2016)
404 Capacitação e Educação (2016)
405 Diversidade e Igualdade de Oportunidades (2016)
407 Liberdade de Associação e Negociação Coletiva (2016)

A CL causa vários impactes em fornecedores, clientes e colaboradores. A maioria dos impactes está descrito no Capítulo 1.2 
Cadeia de Valor. Para garantir toda a sua atividade, a CL impacta diretamente os seus colaboradores e fornecedores, pois sem 
eles não pode operar. Por outro lado, também são causados impactes importantes à CL, caso de alterações de regulamenta-
ções ou leis, como por exemplo as alterações da PAC.

204 Práticas de compra (2016)
301 Materiais (2016)
306 Resíduos (2020)
308 Avaliação Ambiental de Fornecedores (2016)
413 Comunidades Locais (2016)
414 Avaliação social de fornecedores (2016)

A comunidade local é muito importante para a CL, sendo uma das suas preocupações, bem como a sua relação com  
fornecedores e clientes. Uma das formas de impactar diretamente as comunidades locais é através das compras realizadas, 
assegurando que as mesmas são feitas a fornecedores locais.  
Por outro lado, os fornecedores locais causam também importantes impactes na Companhia, sendo também por isso impor-
tante ter uma relação de proximidade estabelecida, de forma a rapidamente resolver problemas e criar impactes positivos  
na sociedade.

305 Emissões (2016)

De qualquer atividade económica advêm diversos impactes ambientais. Estando a CL a desenvolver atividades relacionadas 
com o setor primário e secundário, a maior porção do seu impacte ambiental parte do consumo de recursos e produção dos 
mesmos, bem como os impactes relacionados com a preservação dos ecossistemas e biodiversidade. 303 Água e efluentes (2018)

304 Biodiversidade (2016)
307 Conformidade Ambiental (2016)

103-2 A abordagem de gestão e respetivos componentes
Capítulo 1.5 Modelo de Governação  
A gestão de cada eixo estratégico é feita de acordo com a Estratégia de Sustentabilidade, plano de ação que inclui objetivos  
e metas delineados, calendarização e orçamento para cada atividade no plano.

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A CL tem construído planos de ação para cada eixo estratégico, incluindo calendarização e indicadores que monitoriza  
anualmente, de modo a perceber o seu real impacte. A partir da posterior análise destes dados é possível tomar ações  
que vão de encontro aos objetivos referidos anteriormente, adaptando a forma de gestão, caso necessário.
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Indicadores Económicos

201 Desempenho económico (2016) – tema material

201-1 Valor económico direto gerado e distribuído Capítulo 2.2 Serviços de Ecossistemas Remunerados

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

201-3 Planos de benefícios na aposentação, oferecidos pela organização
 2020 2021

 130 929 € 132 116 €

201-4 Ajuda financeira recebida do Estado
 2020 2021

 2 352 705 € 2 344 024 €

202 Presença no mercado (2016) 

202-1 Variação da proporção do salário à entrada, comparado com o salário mínimo nacional
 2020 2021

 1 1

203 Impactes económicos indiretos (2016) – tema material

203-1 Investimentos em infraestruturas e serviços 
 2020 2021

 1 047 000 € 753 000 €

204 Impactes económicos indiretos (2016) – tema material

204-1 Proporção de custos com os fornecedores locais
 2020 2021

 53% 51%

205 Anticorrupção (2016)

205-1 Atividades analisadas quanto aos riscos relacionados com corrupção
 2020 2021

 0 0

205-3 Episódios confirmados de corrupção e ações desenvolvidas
 2020 2021

 0 0

206 Concorrência Desleal (2016) – tema material

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

 2020 2021

 0 0

Indicadores Ambientais

301 Materiais (2016) – tema material

301-1 Materiais usados em peso ou volume

 2020 2021

Quantidade de materiais associados  
à embalagem dos produtos (t) 154,0 143,4

302 Energia (2016) – tema material

302-1 Consumo de energia dentro da organização

 2020 2021

Quantidade de combustível – gasóleo (GJ) 6 019,3 6 455,0

Quantidade de combustível – gasolina (GJ) 95,1 234,3

Total de consumo de eletricidade (GJ) 7 024,0 7 234,4

Total de energia produzida (GJ) 96,6 13,7

Total de energia consumida (GJ) 13 138,4 13 923,6

Descrever metodologias utilizadas e ferramentas de cálculo GHG Protocol

Fonte utilizada para os fatores de conversão  Despacho n.º 17313/2008 e                         Despacho n.º 17313/2008 e 
 National Inventory Report (NIR) 2020        National Inventory Report (NIR) 2021
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201-1 Valor económico direto gerado e distribuído Capítulo 2.2 Serviços de Ecossistemas Remunerados
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302-3 Intensidade energética

 2020 2021

Rácio de energia para a organização:

Número de colaboradores (GJ/Nº colab.) 147,6 160,0

Lucro obtido (GJ/€) 0,0 0,0

Formas de energia incluídas no rácio Gasóleo, gasolina e eletricidade

Rácio inclui:  Consumo de energia total dentro da organização

302-4 Redução do consumo de energia

 2020 2021

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

Quantidade de energia poupada 5 828 5 043 
resultante de medidas diretas de  
eficiência energética ou poupança (GJ) 

% redução (face a 2016) -31% -27%

Formas de energia utilizadas  Gasóleo, gasolina e eletricidade

Explicação do método de cálculo de redução Reduções calculadas com base no consumo relativo ao ano de 2016.

303 Água e efluentes (2018) – tema material

303-1 Interações com a água como um recurso compartilhado

A Companhia das Lezírias utiliza diversas fontes de água: utiliza a água da rede municipal, que é utilizada pelos seus colabora-
dores nos edifícios e nas atividades de agropecuária; utiliza água de furos, também esta utilizada nas atividades agropecuárias; 
utiliza a água do rio, para os alagamentos dos campos de arroz. Existem diversos impactes negativos da utilização de água, 
particularmente por ser um bem escasso em Portugal, sendo que é esperado que as alterações climáticas agravem a disponi-
bilidade e quantidade de água doce. Tendo esta noção, a Companhia tem implementado diversas medidas de forma a diminuir 
o seu impacte, medidas como o reaproveitamento da água dos lavatórios do EVOA para enchimento dos autoclismos; aprovei-
tamento da água da chuva, diminuição da área de cultura de arroz, entre outras medidas. Não existe indicação de que as zonas 
onde ocorrem as captações de água da Companhia das Lezírias se encontrem em stress hídrico. 

303-2 Gestão de impactes relacionados com o descarte de água

Face à natureza das atividades desempenhadas nas instalações da Companhia, a parte do descarte de água é realizado  
através da rede municipal, sendo a qualidade do tratamento das águas residuais da responsabilidade dos serviços municipais. 
Em algumas instalações da CL, existem ETAR que garantem o tratamento das águas residuais conforme estabelecido na lei 
portuguesa. Este é o caso do Aldeamento turístico, da Coudelaria e ainda da Adega do Catapereiro. Adicionalmente, nesta 
última instalação está em curso um processo de instalação de uma nova ETAR, já com princípios de circularidade no trata-
mento destes resíduos.

303-3 Captação de água

 2020 2021

Proveniente de furos (m3) 854 353 604 754

Proveniente da rede municipal (m3) 1 232 1 323

Proveniente do sistema de rega (m3) 1 829 460 1 829 460

303-5 Consumo total de água (m3)
 2020 2021

Quantidade de água consumida (m3) 2 685 045 2 435 537

304 Biodiversidade (2016) – tema material

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

304-3 Habitats protegidos ou restaurados

 2020 2021

Extensão das áreas protegidas (ha) 3 856 3 856

Áreas de conservação (ha) 3 005 3 005

Áreas de proteção (ha) 1 714 1 714

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

Áreas para recuperação do solo (ha) 839 839

Área total reservada para a preservação 
de recursos hídricos (ha) 146 146
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302-3 Intensidade energética

 2020 2021

Rácio de energia para a organização:

Número de colaboradores (GJ/Nº colab.) 147,6 160,0

Lucro obtido (GJ/€) 0,0 0,0

Formas de energia incluídas no rácio Gasóleo, gasolina e eletricidade

Rácio inclui:  Consumo de energia total dentro da organização

302-4 Redução do consumo de energia

 2020 2021

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

Quantidade de energia poupada 5 828 5 043 
resultante de medidas diretas de  
eficiência energética ou poupança (GJ) 

% redução (face a 2016) -31% -27%

Formas de energia utilizadas  Gasóleo, gasolina e eletricidade

Explicação do método de cálculo de redução Reduções calculadas com base no consumo relativo ao ano de 2016.

303 Água e efluentes (2018) – tema material

303-1 Interações com a água como um recurso compartilhado

A Companhia das Lezírias utiliza diversas fontes de água: utiliza a água da rede municipal, que é utilizada pelos seus colabora-
dores nos edifícios e nas atividades de agropecuária; utiliza água de furos, também esta utilizada nas atividades agropecuárias; 
utiliza a água do rio, para os alagamentos dos campos de arroz. Existem diversos impactes negativos da utilização de água, 
particularmente por ser um bem escasso em Portugal, sendo que é esperado que as alterações climáticas agravem a disponi-
bilidade e quantidade de água doce. Tendo esta noção, a Companhia tem implementado diversas medidas de forma a diminuir 
o seu impacte, medidas como o reaproveitamento da água dos lavatórios do EVOA para enchimento dos autoclismos; aprovei-
tamento da água da chuva, diminuição da área de cultura de arroz, entre outras medidas. Não existe indicação de que as zonas 
onde ocorrem as captações de água da Companhia das Lezírias se encontrem em stress hídrico. 

303-2 Gestão de impactes relacionados com o descarte de água

Face à natureza das atividades desempenhadas nas instalações da Companhia, a parte do descarte de água é realizado  
através da rede municipal, sendo a qualidade do tratamento das águas residuais da responsabilidade dos serviços municipais. 
Em algumas instalações da CL, existem ETAR que garantem o tratamento das águas residuais conforme estabelecido na lei 
portuguesa. Este é o caso do Aldeamento turístico, da Coudelaria e ainda da Adega do Catapereiro. Adicionalmente, nesta 
última instalação está em curso um processo de instalação de uma nova ETAR, já com princípios de circularidade no trata-
mento destes resíduos.

303-3 Captação de água

 2020 2021

Proveniente de furos (m3) 854 353 604 754

Proveniente da rede municipal (m3) 1 232 1 323

Proveniente do sistema de rega (m3) 1 829 460 1 829 460

303-5 Consumo total de água (m3)
 2020 2021

Quantidade de água consumida (m3) 2 685 045 2 435 537

304 Biodiversidade (2016) – tema material

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

304-3 Habitats protegidos ou restaurados

 2020 2021

Extensão das áreas protegidas (ha) 3 856 3 856

Áreas de conservação (ha) 3 005 3 005

Áreas de proteção (ha) 1 714 1 714

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

Áreas para recuperação do solo (ha) 839 839

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



Companhia das Lezírias 100

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

 2020 2021

Espécies com estatuto de conservação 
preocupante existentes 50 50

305 Emissões (2016) – tema material

305-1 Total de emissões diretas de gases com efeito de estufa (âmbito 1) (tCO2e )

 2020 2021

Total  -19 382,2 -18 179,3

Emissões de Fermentação Entérica 3 263 2 464

Emissões de Gestão de Estrume 413 384

Emissões do Cultivo de Arroz 1 518 1 518

Emissões dos Solos 2 370 2 199

Emissões (+) e Sequestro (-)  
de Uso de Solo e Florestas -27 354 -25 215

Emissões associadas ao consumo de  
combustíveis (gasolina e gasóleo) 406,6 471,9

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

Fonte utilizada para os fatores 
de emissão e GWP National Inventory Report (NIR) 2020/2021; 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) (tCO2e )

 2020 2021

Valor baseado no mercado 556,0 577,7

Valor baseado na localização 281,0 269,3

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; Despacho n.º 15793-D/2013 (2020); APREN (2021)

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

 2020 2021

Rácio de intensidade de emissões:

Número de funcionários  
(tCO2e /Nº colab.) 10,8 12,1

Lucro obtido (tCO2e /€) 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

 2020 2021

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

Redução em tCO2e 589,1 502,0

% de redução relativo ao ano anterior -38,0 % -32,4 %

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 de 2016.

Tipos de emissões incluídas Âmbito 1 (gasolina, gasóleo) e Âmbito 2

Metodologias e ferramentas  
de cálculo utilizadas       GHG Protocol

306 Resíduos (2020) – tema material

306-1 Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos

Uma parte das atividades desenvolvidas na CL são atividades de agricultura, pecuária e produção florestal, o que significa que 
os maiores impactes em relação a resíduos geram-se durante as atividades realizadas e no fim da cadeia de vida dos produtos 
produzidos. De referir ainda os resíduos relacionados com a compra de bens e alimentos, utilizados na produção equestre, 
turismo e transporte dos bens produzidos do setor primário. Existem ainda os resíduos relacionados com a transformação  
e produção do azeite e vinho, bem como do seu embalamento. 

306-2 Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos

Existem algumas medidas de circularidade implementadas na Companhia das Lezírias, de modo a gerar um menor impacte. 
Algumas das medidas são: a incorporação dos resíduos das culturas no solo, venda de sobrantes florestais para a produção 
de energia e fabrico de pellets, alteração do embalamento do vinho (de modo a ser necessário menos matéria-prima e utili-
zados materiais biodegradáveis ou recicláveis), entre outras. Os resíduos como metais, pneus, vidro, papel, plástico e resíduos 
urbanos são coletados separadamente e encaminhados para reciclagem através de um prestador de serviços. 

306-3 Resíduos gerados

 2020 2021

Resíduos urbanos e equiparados,  
sem outras especificações (t) 14,4 12,2

Total de resíduos de papel, cartão,  
plástico e vidro reencaminhados  
para reciclagem (t) 6,9 2,8

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

Embalagens de plástico (t) 0,6 0,2

Embalagens compósitas (t) 1,5 0

Papel e cartão (t) 1,8 0

Vidro (t) 0 0

Plástico (t) 1,0 0

307 Conformidade ambiental (2016) – tema material

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 consultadas no Capítulo 2.3.2 Materiais usados 
nas embalagens, página 61. Não existe uma política de fornecedores transversal a toda a Companhia, mas a empresa encon-
tra-se a dar os primeiros passos na criação de uma política de fornecedores que reflitam as preocupações ambientais e sociais 
da Companhia.

GRI G4 Food Processing Sector Disclosures

GRI G4 Número de animais criados por tipo

 2020 2021

Bovinos 2 318 2 233

Cavalos 396 414

Suínos 601 05 

5 No ano de 2021 não houve uma boa campanha de bolota (alimento dos suínos),  
 pelo que não houve lugar à venda de pastagem, não tendo entrado nenhum suíno na CL.
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305-5 Redução das emissões de GEE

 2020 2021

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

Redução em tCO2e 589,1 502,0

% de redução relativo ao ano anterior -38,0 % -32,4 %

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 de 2016.

Tipos de emissões incluídas Âmbito 1 (gasolina, gasóleo) e Âmbito 2

Metodologias e ferramentas  
de cálculo utilizadas       GHG Protocol

306 Resíduos (2020) – tema material

306-1 Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos

Uma parte das atividades desenvolvidas na CL são atividades de agricultura, pecuária e produção florestal, o que significa que 
os maiores impactes em relação a resíduos geram-se durante as atividades realizadas e no fim da cadeia de vida dos produtos 
produzidos. De referir ainda os resíduos relacionados com a compra de bens e alimentos, utilizados na produção equestre, 
turismo e transporte dos bens produzidos do setor primário. Existem ainda os resíduos relacionados com a transformação  
e produção do azeite e vinho, bem como do seu embalamento. 

306-2 Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos

Existem algumas medidas de circularidade implementadas na Companhia das Lezírias, de modo a gerar um menor impacte. 
Algumas das medidas são: a incorporação dos resíduos das culturas no solo, venda de sobrantes florestais para a produção 
de energia e fabrico de pellets, alteração do embalamento do vinho (de modo a ser necessário menos matéria-prima e utili-
zados materiais biodegradáveis ou recicláveis), entre outras. Os resíduos como metais, pneus, vidro, papel, plástico e resíduos 
urbanos são coletados separadamente e encaminhados para reciclagem através de um prestador de serviços. 

306-3 Resíduos gerados

 2020 2021

Resíduos urbanos e equiparados,  
sem outras especificações (t) 14,4 12,2

Total de resíduos de papel, cartão,  
plástico e vidro reencaminhados  
para reciclagem (t) 6,9 2,8

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

Embalagens de plástico (t) 0,6 0,2

Embalagens compósitas (t) 1,5 0

Papel e cartão (t) 1,8 0

Vidro (t) 0 0

Plástico (t) 1,0 0

307 Conformidade ambiental (2016) – tema material

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 consultadas no Capítulo 2.3.2 Materiais usados 
nas embalagens, página 61. Não existe uma política de fornecedores transversal a toda a Companhia, mas a empresa encon-
tra-se a dar os primeiros passos na criação de uma política de fornecedores que reflitam as preocupações ambientais e sociais 
da Companhia.

GRI G4 Food Processing Sector Disclosures

GRI G4 Número de animais criados por tipo

 2020 2021

Bovinos 2 318 2 233

Cavalos 396 414

Suínos 601 05 

5 No ano de 2021 não houve uma boa campanha de bolota (alimento dos suínos),  
 pelo que não houve lugar à venda de pastagem, não tendo entrado nenhum suíno na CL.
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Indicadores Sociais

401 Emprego (2016) – tema material

401-1 Colaboradores contractados e rotatividade dos colaboradores

 2020 2021

Entradas de trabalhadores  
(repartido por Mulheres e Homens) H5 M4 H4 M6

Saídas de Trabalhadores  
(repartido por Mulheres e Homens) H6 M7 H8 M6

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

Capítulo 4.1 Caracterização e caixa de texto ODS 8

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

 2020 2021

Mulheres 1 0

Homens 4 7

402 Relações Laborais (2016) 

402-1 Prazo mínimo para notificação sobre mudanças operacionais A Companhia das Lezírias cumpre com os prazos previstos na lei.

404 Relações Laborais (2016) 

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

 2020 2021

Homens 954 716

Mulheres 506 108

Administradores 90 2

Trabalhadores 1 460 824

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 2022 e seguintes.

405 Diversidade e igualdade de oportunidades (2016) – tema material

405-1 Diversidade nos órgãos de governo e nos colaboradores

 2020 2021

Nº de Administradores - Mulheres 2 2

Nº de Administradores - Homens 1 1

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

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

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

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

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

Informação sobre colaboradores Consultar Capítulo 4.2 Diversidade

405-2 Rácio da retribuição total mensal média 

 2020 2021

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

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

Rácio da retribuição base mensal  
média – Trabalhadores 0,8 0,8
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406 Não discriminação (2016)

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

407 Liberdade de Associação e Negociação Coletiva (2016) – tema material

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

Capítulo 4.1 Caracterização

412 Avaliação de Direitos Humanos (2016)

412-1 Número total e percentagem de operações com avaliação dos impactos em direitos humanos
 2020 2021

Número de operações avaliadas 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 reporte.

413 Comunidades locais (2016) – tema material

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 Avaliação Social de Fornecedores (2016) – tema material

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 a empresa encontra-se a dar os primeiros 
passos na criação de uma política de fornecedores que reflitam as preocupações ambientais e sociais da Companhia.
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5.2 Lista completa de organizações  
das quais a CL fez parte em 2021

Organizações das quais a Companhia fez parte em 2021: 

 → ABATA – Associação de Beneficiários da Água da Tapada do Arneiro  
 → 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  
 → Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo Ribatejo  
 → 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  
 → APENO – Associação Portuguesa de Enoturismo   
 → APFC  – Associação dos Produtores Florestais de Coruche e Concelhos Limítrofes  
 → APSL – Associação Portuguesa Criadores Cavalo Puro-Sangue Lusitano/ ACRS  
 → Associação da Rota dos Vinhos do Tejo  
 → ATL – Associação de Turismo de Lisboa  
 → Centro de Competências do Pinheiro Bravo  
 → Centro de Competências do Sobreiro  
 → Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo  
 → 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  
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