
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

A Accenture está consciente de que todas as atividades humanas são
geradoras de impactes ambientais e por isso a sua estratégia global
tornou-se mais ambiciosa, definindo três grandes objetivos ambientais
para 2025 - atingir a neutralidade carbónica, gerir o risco hídrico e
alcançar o desperdício zero – tentanto alcançar metas cada vez mais
ambiciosos para 2030 e mais além. Desta forma, podemos afirmar que 
o respeito e proteção da natureza e biodiversidade, a redução de 
consumo de recursos naturais e a gestão eficiente desses recursos, 
a luta por uma economia de baixo carbono e o contributo para o 
desenvolvimento de uma gestão circular de recursos e matérias-primas 
estão integrados na nossa atividade, promovendo uma gestão 
ambiental e desempenho energético eficaz, garantindo o ciclo de 
melhoria contínua que nos caracteriza na forma como implementamos 
e mantemos o sistema de gestão de ambiente e energia.

A Accenture Portugal tem implementado um Sistema de Gestão 
Ambiental que cumpre os requisitos da norma ISO 14001:2015, e 
apostou ainda na implementação de um Sistema de Gestão de Energia
de acordo com os requisitos da ISO 50001:2018, efetuando uma gestão 

integrada dos dois sistemas, assegurando o cumprimento da 
legislação e regulamentação aplicável, e reforçando a nossa ambição 
e comprometimento com o alcance dos seguintes objetivos
ambientais e energéticos:

• Aumentar a consciencialização dos colaboradores da Accenture;

• Fomentar a criação de soluções inovadoras para resolução de 
problemas ambientais e energéticos tanto internamente como   
para o nosso ecossistema de parceiros e clientes;

• Selecionar fornecedores locais sob controle operacional para 
melhorar a visibilidade e o desempenho ambiental e energético;

• Manter ou aumentar a eficiência energética e melhorar o 
desempenho energético de forma contínua, no sentido de alcançar 
as metas energéticas definidas para cada FY (fiscal year);

• Apoiar localmente iniciativas de sensibilização para continuar a 
reduzir o impacto associado a viagens;

• Alinharmo-nos ao compromisso de resiliência de risco hídrico;

• Reduzir os impactes sobre os recursos naturais através de práticas 
de conservação relacionadas a consumíveis/produtos;

• Ampliar os âmbitos das certificações ISO;

• Promover uma mobilidade sustentável e inteligente para reduzir     
as emissões de CO2.

Assumimos ainda o compromisso de cumprir os nossos acordos 
e o acompanhamento dos planos estratégicos para alcançar as 
metas assumidas, sendo um passo crucial no contributo para os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), no pilar ambiental 
e energético, promovidos pelas Nações Unidas, respeitando os objetivos 
do Acordo de Paris de forma a manter o aumento da temperatura 
global abaixo dos 1.5°C, reafirmando ainda o nosso caminho local para 
apoiar a transformação da economia de acordo com o roteiro para 
a Neutralidade Carbónica 2050 de Portugal.

Estamos perante um momento marcante para a sustentabilidade do 
nosso planeta, sendo premente a responsabilidade de atuação imediata 
de pessoas e organizações, e é com este intuito que a Accenture se 
mantém atenta e ativa nos demais acordos de colaboração e parcerias 
locais e internacionais, no que concerne aos temas da sustentabilidade. 

Destacamos a assinatura, a nível global, do compromisso “Business 
Ambition 1.5º”, liderado pelo Pacto Mundial das Nações Unidas e a adesão 
à SBTi (Science Based Target Initiative) com o objetivo global baseado na 
ciência para reduzir as emissões em 11%, até 2025, em comparação com a 
nossa linha base de 2016. Estes compromissos globais traduzem-se em 
objetivos locais específicos contemplados no nosso sistema integrado de 
gestão de ambiente e energia.

Destacamos ainda a parceria com a United Nations Global Compact, 
onde a Accenture está a dinamizar a iniciativa global SDG Ambition para 
promover junto de todas as empresas o aumento do seu nível de 
compromisso, a integração dos ODS na sua estratégia e a medição do 
respetivo progresso, nomeadamente nas componentes ambientais e 
energéticas. 

O Presidente da Accenture em Portugal apoia e aprova esta Política 
e o Sistema de Gestão de Ambiente e Energia, atribuindo os recursos 
e acesso a informação necessários para a sua correta execução 
e seguimento, por forma a alcançar os objetivos e as metas de ambiente 
e energia.
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Na Accenture estamos fortemente comprometidos 
com uma estratégia de negócio responsável que 
promove o pleno desenvolvimento sustentável. É nesse 
sentido que todas as políticas e modelos de gestão da 
nossa organização assentam na visão de gerar valor 
360º para todos os stakeholders, incorporando os mais 
exigentes requisitos ESG (Environmental, Social & 
Governance), para servir os quatro grandes desígnios 
mundiais: People, Planet, Profit & Purpose. 
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