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Enquadramento 
O Grupo novobanco (doravante novobanco) está consciente do importante papel do 

setor financeiro no atual contexto. Este é um momento determinante, que implica a 

adoção de uma abordagem estruturada, para enfrentar os desafios ambientais da 

transição para uma economia sustentável e de baixo carbono.  

Em paralelo, a crescente regulação do setor financeiro relativa a riscos climáticos e 

ambientais constitui não apenas um importante desafio, mas também uma força 

impulsionadora de mudança e geradora de novas oportunidades através da adoção de 

uma estratégia eficaz e ambiciosa. 

Nesse âmbito, o novobanco assumiu, de forma voluntária, importantes compromissos 

de sustentabilidade ambiental, que ultrapassam as suas obrigações legais e 

consubstanciam o seu papel na sociedade e o impacto positivo que almeja na sua 

relação com todos os seus stakeholders: 

• Apoiar os seus clientes, particulares e empresas, a transitar para uma 

economia mais sustentável e de baixo carbono, gerando, contribuindo para um 

crescimento ambientalmente sustentável; 

• Progredir as suas operações e modelo de negócio, alinhando-os, cada vez 

mais, com um menor impacto ambiental e assegurando a conformidade com as 

diretivas decorrentes do Pacto Europeu para o Clima e com os compromissos 

assumidos pela União Europeia no âmbito do Acordo de Paris. 

 

 

Objetivo  
Minimizar o impacto negativo sobre o ambiente 

Queremos ser um banco de referência no apoio à transição para uma economia de 

baixo carbono, sustentada na redução do nosso impacto direto e indireto no meio 

ambiente.  

Focamos a nossa atuação em 4 áreas adotando proactivamente medidas para 

combater as alterações climáticas e seus impactos, como estabelecido no Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 13 – Ação Climática: 

1. Reduzir as emissões das nossas operações; 



2. Apoiar os nossos clientes particulares e de empresas nas suas jornadas de 

transição para uma economia de baixo carbono; 

3. Alinhar progressivamente a nossa carteira de crédito e investimento com os 

Objetivos do Acordo de Paris; 

4. Envolver os nossos stakeholders na nossa jornada da sustentabilidade 

ambiental. 

 

Compromissos  

1. Impacto ambiental direto 

Comprometemo-nos, através da adoção de medidas de gestão ambiental interna, a 

reduzir o impacto direto das nossas atividades, minimizando as emissões de gases 

com efeito de estufa e o consumo de recursos. 

 

Princípios orientadores da nossa atuação 

• Reduzir a utilização de papel, privilegiando o digital e promovendo uma cultura 

“sem papel”; 

• Reduzir o consumo de energia elétrica, dando continuidade à implementação 

de medidas de eficiência energética; 

• Consumir eletricidade renovável, nomeadamente através da instalação de 

painéis fotovoltaicos nas instalações do novobanco ou através da aquisição de 

eletricidade proveniente de fontes renováveis; 

• Definir metas alinhadas com o Business Ambition for 1.5 ºC e as metodologias 

desenvolvidas pela Science Based Target Initiative (SBTi) para emissões de 

âmbito 1 e 2, visando uma redução de emissões de CO2 e, a prazo, o alcance 

da neutralidade carbónica das operações; 

• Aumentar a percentagem de veículos de baixas emissões (elétricos / híbridos) 

na nossa frota automóvel, e disponibilizar aos colaboradores o acesso a postos 

de carregamento; 

• Promover junto dos colaboradores formas de mobilidade com baixas emissões 

de carbono; 

• Sensibilizar os colaboradores para questões ambientais em áreas como a 

mobilidade e utilização de recursos; 



Declaração Ambiental                                                                                    4 

• Integrar princípios de construção ecológica no novo Campus novobanco; 

• Selecionar fornecedores que desenvolvam o seu negócio com base em 

critérios de sustentabilidade, comprovados por certificações ambientais; 

• Medir e controlar as emissões de gases com efeito de estufa, o consumo de 

água e outros consumíveis, e os resíduos produzidos e a sua eliminação. 

 

2. Impacto ambiental indireto 

Comprometemo-nos igualmente a gerir os riscos e as oportunidades de negócio com 

uma visão de longo prazo, com especial enfoque nas alterações climáticas, apoiando 

os nossos clientes na transição para uma economia de baixo carbono e socialmente 

sustentável. 

 

Princípios orientadores da nossa atuação 

• Estabelecer uma política de investimento abrangente que inclui fatores ESG, 

para orientar a inclusão de ativos na carteira do novobanco; 

• Estabelecer políticas de exclusão e condicionalismos ao financiamento para 

setores selecionados, visando reduzir a exposição a setores ou atividades com 

impacto ambiental e social negativo; 

• Reforçar os mecanismos necessários para identificar, monitorizar e gerir os 

riscos ESG relevantes, através da análise e classificação de clientes e projetos 

financiados de acordo com critérios ESG estabelecidos; 

• Apoiar os esforços de transição dos nossos clientes Empresa e Particulares, 

através do reforço da disponibilização de produtos e serviços adequados a 

estas necessidades e do financiamento a projetos de investimento em: 

o Economia Circular, Transição Climática, Energias Renováveis, 

Mobilidade de Baixo Carbono, Capital Natural, Eficiência Energética, 

Edifícios Verdes e Reabilitação;  

o Clientes e projetos cuja atividade está alinhada com a Taxonomia 

Europeia; 

• Definir objetivos alinhados com as metodologias SBTi para as emissões do 

âmbito 3, com o objetivo de reduzir as emissões gases com efeito de estufa do 

portefólio do novobanco; 



• Disponibilizar e promover serviços e produtos de investimento de acordo com 

as preferências ESG dos clientes; 

• Conceder formação aos nossos colaboradores para reforçar os conhecimentos 

dos riscos e oportunidades climáticos e ambientais, permitindo um adequado 

acompanhamento dos clientes; 

• Promover a literacia ambiental e apoiar a jornada de sustentabilidade de 

clientes Empresa e Particulares, disponibilizando informação sobre as 

melhores práticas, com vista a melhorar o seu desempenho, incluindo o 

estabelecimento de parcerias para acelerar a transição climática. 

• Reportar, de forma clara e transparente, a nossa performance e abordagem 

aos riscos climáticos e ambientais. 

     

Os nossos parceiros 
A cooperação entre diferentes entidades que procuram atingir objetivos e modelos de 

gestão que integram a sustentabilidade ambiental é essencial para a eficácia e a 

maximização do impacto da atuação individual e coletiva. Neste âmbito, e para adotar 

as melhores práticas e comunicar externamente os nossos compromissos e 

desempenho, participamos e integramos convenções, iniciativas e protocolos 

nacionais e internacionais, tais como: 

• Carta de Compromisso para o Financiamento Sustentáv el em Portugal  - 

documento subscrito pelo novobanco, que visa promover a incorporação de 

critérios ambientais e de sustentabilidade na atividade do setor financeiro; 

• Business Ambition for 1.5 ºC -  compromisso mundial subscrito pelo 

novobanco que incentiva empresas a definir metas concretas com vista à 

redução da emissão de gases com efeito de estufa; 

• United Nations Global Compact (UNGC) - iniciativa das Nações Unidas 

dedicada à sustentabilidade, que assenta em dez princípios fundamentais nas 

áreas de direitos humanos, práticas laborais, proteção ambiental e 

anticorrupção e que tem, também, como responsabilidade contribuir para o 

alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); 

• BCSD Portugal -  associação que reúne e representa as empresas líderes em 

Portugal que estão ativamente empenhadas na transição para 

sustentabilidade; 
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• GRACE - associação empresarial de utilidade pública, sem fins lucrativos, que 

atua nas áreas da Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Integra a rede 

europeia do CSR Europe, líder em sustentabilidade e responsabilidade 

corporativa, apoiando setores da indústria e empresas a nível global, na 

transformação e busca de soluções práticas para o crescimento sustentável; 

• Associação Portuguesa de Bancos  - Principal entidade que representa o 

sector bancário português para fortalecer o sistema financeiro e contribuir para 

o desenvolvimento de um sector bancário mais sólido. Tem um grupo de 

trabalho especificamente dedicado ao Financiamento Sustentável, do qual 

fazem parte todas as entidades financeiras associadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


