Sustentabilidade e relatórios de informação não financeira
8 horas
Webinar via plataforma digital
Contexto:
A sustentabilidade tornou-se uma prioridade máxima entre os gestores e decisores no nosso atual ambiente
económico, político e empresarial global, pois afeta tudo, desde o ambiente, à nossa saúde e até o
crescimento económico.
Alcançar a sustentabilidade requer a passagem de uma economia tradicional para uma economia sustentável,
assegurando uma mudança fundamental na forma como concebemos não só o desenvolvimento de produtos,
mas também os próprios modelos de negócio que impulsionam as nossas empresas e, por fim, como
relatamos o progresso, os compromissos e a ambição corporativa.
Este programa foi concebido para ajudar os profissionais de negócios e os empresários a compreenderem a
crescente motivação empresarial para soluções sustentáveis, capacitando-os para a preparação e elaboração
dos seus relatórios de sustentabilidade, compreendendo a relevância que os seus comportamentos
ambientais, sociais e de corporate governance assumem no sucesso dos seus negócios e no contributo para
o desenvolvimento sustentável global.

Conteúdo Parte I – 4 horas:
▪ O conceito de sustentabilidade corporativa e os fatores ESG
▪ Relato sobre o desempenho em matérias de sustentabilidade
▪ Vantagens do relatório de sustentabilidade na estratégia de gestão da empresa, na identificação de
riscos e de oportunidades, na melhoria da comunicação interna e externa, no impacte positivo social
e ambiental, na cultura organizacional e na relação com os stakeholders.
▪ O framework da GRI – Global Reporting Initiative e os GRI standards, e outros referenciais.

Conteúdo Parte II – 4 horas:
▪ O relatório de sustentabilidade:
▪ Drivers em hard laws e soft laws - enquadramento regulatório, principais standards e normas;
▪ Drivers de mercado – relação com as partes interessadas (stakeholders), índices
internacionais, o impacte da sustentabilidade financeira no financiamento e no investimento;
▪ Drivers reputacionais – a perceção sobre o desempenho social e ambientalmente
responsável das empresas
▪ Relatório integrado de sustentabilidade.
▪ Como assegurar a qualidade do relatório de sustentabilidade.
▪ Elaborar o relatório de sustentabilidade.

Datas:
18 e 19 de outubro de 2021

Nº máximo de Participantes:
10 (a formação realiza-se com o mínimo de 5 participantes inscritos/as)
Investimento:
300 euros - Inscrição individual
240 euros – Até 5 inscrições por empresa/organização
200 euros – A partir de 6 inscrições por empresa/organização
Associados (individuais e coletivos) beneficiam de um desconto de 20%.
Ao abrigo de protocolo com o IPAMEI, as empresas PME Líder e PME Excelência têm acesso a um
desconto de 10%.

