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O porquê do CA se associar a esta iniciativa?

Qual o papel do Crédito Agrícola?
O papel do CA, assim como da restante Banca, é financiar, mas pretende-se que que este financiamento obedeça a
certas regras e critérios que permitam influenciar e contribuir para os objectivos do desenvolvimento sustentável e para
um saldo carbónico positivo.
Dando forma a este posicionamento, o CA lançou no início de 2020 a sua Politica de Sustentabilidade
Princípios de sustentabilidade:
•

Alinhamento com o Acordo de Paris, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e
as políticas nacionais e europeias

•

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no processo de inovação e nos produtos
financeiros existentes

•

Transparência nas informações sobre o destino e impacto dos empréstimos e
investimentos

•

Informação e aconselhamento aos clientes e outros parceiros sobre a importância de
proteger os recursos naturais e uma necessidade urgente de combater as alterações
climáticas

19 compromissos que assumimos

Que acções estão a ser desenvolvidas?
Taxonomia da EU

Oferta de produtos
financeiros verdes

Taxonomia

Conhecer as
práticas ESG dos
nossos clientes

Incluir os critérios
de ESG nos flows
internos de
informação sobre
os nossos clientes

Balcões
sustentáveis

Produtos
financeiros

Grupos
de
trabalho
do CA

Tecnologia e
informação

Imagem e
comunicação

Capital Humano

Pegada Carbónica
Neutralidade
carbónica

Formação e
alinhamento da
equipa com a
sustentabilidade

Uma actividade é ambientalmente
sustentável se contribui para objectivos
ambientais e não causa danos significativos
em nenhum dos outros objectivos

Actividade Sustentável
Objectivos ambientais
FINALIDADE
CRÉDITO

MITIGAÇÃO

AQUISIÇÃO

CE (Classe
energética e
emissões CO2)

CONSTRUÇÃO

RENOVAÇÃO

Pré - CE (Classe
energética e
emissões CO2)

ADAPTAÇÃO

DNSH*

RATING
Exemplo inputs
para atribuição
rating:

Certificação Ambiental de referência
•

Energia: A+

•

Emissões:
5,0 Ton./ ano

•

BREEAM:
Muito Bom

BONIFICAÇÕES

A desenvolver
pela área de
produtos
(ex. redução
spreads;
desconto
comissões)

Próximos passos: Relacionar CE e CA com os critérios previstos na Taxonomia, incluindo as suas metas/ benchmarks
(*) DNSH: Do No Significant Harm Assessment; Nota: Certificação BREEAM é um sistema de avaliação da sustentabilidade de projectos de construção cuja classificação se baseia em 9 categorias: gestão, saúde e bem-estar, energia,
transporte, materiais, resíduos, água, utilização do solo e ecologia e poluição. Os resultados traduzem-se numa pontuação global do seguinte modo: Aprovado, Bom, Muito Bom, Óptimo e Excelente

https://www.creditoagricola.pt/

