
Comunicado

A Companhia das Lezírias, S.A. (CL) divulgou o seu Relatório de Sustentabilidade referente a 
2020, inaugurando assim um novo ciclo de reporte anual de sustentabilidade e dando mais um 
importante passo no seu compromisso neste âmbito e em todas as dimensões: ambiental, 
económica e social.

O relatório, de produção voluntária,  identi�ca, de forma clara, os riscos e as oportunidades 
decorrentes das alterações climáticas, bem como os seus potenciais impactes �nanceiros; o seu 
desempenho ambiental e social; as práticas de governação, em particular para o tema da 
sustentabilidade, bem como os objetivos, a forma como está incorporada na gestão diária e 
estratégica e a sua efetiva concretização ao longo do tempo.

Não menos importante, evidencia alguns dos enormes contributos do modelo de gestão da CL 
para a salvaguarda do património natural, da compensação das emissões, do correto 
ordenamento do território e do bem-estar das populações da Área Metropolitana de Lisboa e, 
de forma menos direta, do País.

Em 2020, a CL de�niu, igualmente, a sua estratégia de sustentabilidade para o horizonte 
temporal 2030, identi�cando os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
prioritários para o seu negócio com base na cadeia de valor, e que traduzem os seus eixos 
estratégicos de atuação.

Sendo a Companhia das Lezirias uma empresa cujo valor gerado resulta essencialmente da 
remuneração dos serviços de ecossistemas, a manutenção da qualidade destes serviços é 
fundamental para a continuidade do bom desempenho da organização.

Com grande parte da sua atividade agrícola, �orestal e pecuária enquadrada em produção 
integrada e agricultura biológica há mais de vinte anos, a gestão �orestal certi�cada como 
sustentável há mais de dez e a adoção, mais recentemente, de práticas de agricultura de 
precisão, a CL, que conta com quase 200 anos de existência, tem demonstrado na sua 
operação quão longe leva a consciência da sua dependência da manutenção dos ecossistemas 
e de como a criação de valor e dos inúmeros serviços de ecossistemas não remunerados, 
decorrem, essencialmente, de uma boa gestão do capital natural e do capital humano.

Link para relatório: https://www.cl.pt/storage/pdfs/cl-relatorio-de-sustentabilidade-2020.pdf

Samora Correia, 2 de setembro de 2021
A Admimistraçãoda CL

lezirias@cl.pt+351 263 650 600


