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Nota Introdutória 

Qualquer organização tem, no desenvolvimento das suas atividades, algum tipo de impacte do ponto 

de vista da sustentabilidade, seja na sua atuação junto de clientes/fornecedores seja na sua relação 

com a comunidade envolvente, tanto nas imediações das suas instalações como nas proximidades dos 

locais onde atua. Este impacte poderá ser negativo ou positivo dependendo muitas vezes da natureza 

da organização ou dos projetos que desenvolve e implementa. 

As atividades de um organismo de prestação de serviços, onde se insere a Secretaria-Geral da 

Presidência do Conselho de Ministros (SGPCM), não é exceção à regra. Como qualquer organismo a 

SGPCM está sediada num edifício com uma sociedade envolvente, consome recursos, produz resíduos 

e gasta recursos económicos. Qualquer destas necessidades apresenta um impacte negativo ou 

positivo para a sustentabilidade. A magnitude ou natureza do impacte dependerá sempre das decisões 

tomadas, da sensibilidade dos funcionários que planeiam e executam as atividades que lhes são 

atribuídas e da forma como a estrutura organizacional se relaciona com a sua envolvente. 

A Sustentabilidade é uma filosofia de atuação, ou uma forma de estar na vida, que tem uma 

complexidade acrescida devido ao largo espectro de atuação e à rede de fios condutores que ligam 

todos os aspetos de uma organização. Por esta razão, e para que uma organização possa atuar de 

forma sustentável, é importante que esta filosofia esteja enraizada na sua cultura. É, portanto, o 

grande desafio da atualidade conseguir transformar organizações, com aspetos culturais antigos e 

sólidos, a definir um novo estilo de atuação com preocupações acrescidas e em áreas que não estão 

habituadas a lidar ou preocupar-se. 

Num plano mais específico de cada organização, a preocupação com o seu desenvolvimento 

sustentável acarreta alguns riscos, muito em parte devido às mudanças necessárias, mas também um 

retorno positivo, a médio prazo, que pode assumir a forma de ganhos económicos, valorização de 

imagem e apoio da sociedade envolvente. Quanto mais aprofundada for a relação da organização com 

a sustentabilidade mais visível será o retorno que se conseguirá atingir. 

Por outro lado, e particularizando para o caso da SGPCM, devido à natureza da sua área de intervenção 

(apoio à área governativa), a implementação de medidas de sustentabilidade pode inclusivamente 

representar uma forte influência na orientação de outras Secretarias-Gerais ou até mesmo nas 

decisões legislativas do Governo. O comprometimento desta organização na implementação de um 

modelo de desenvolvimento sustentável assume uma responsabilidade acrescida, podendo 

apresentar-se como modelo para outras organizações similares da Administração Central do Estado, 

ou até mesmo como modelo para a restante administração pública. 

Os objetivos estratégicos definidos para a SGPCM estão perfeitamente enquadrados na visão de 

Desenvolvimento Sustentável que se pretende implementar, da mesma forma que a própria orientação 

para a Sustentabilidade segue em linha com os objetivos. Os desafios que se apresentam à organização 

no caminho da sustentabilidade irão certamente afirmar o papel do Centro do Governo, potenciar a 

coordenação nos eixos de intervenção da SGPCM, promover a inovação, a simplificação e a 

transparência e proporcionar prestígio profissional e realização pessoal. O desafio de atingir a 

sustentabilidade coloca qualquer organização na linha da frente da inovação, da transparência e do 

prestígio profissional, considerando a tipologia e variedade de projetos que são necessários 

implementar para serem atingidos os objetivos. Por outro lado, o caminho a ser percorrido pela SGPCM 
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no sentido da Sustentabilidade irá traduzir-se na afirmação da sua visão de ser a Secretaria-Geral do 

Centro do Governo, com incremento na responsabilidade e no reconhecimento desta visão nos valores 

intrínsecos da organização. 

É neste sentido que se cria a Política de Sustentabilidade definida no presente documento, 

apresentando um conjunto de orientações gerais que, ao serem adotadas, irão redefinir a forma de 

trabalhar e atuar da SGPCM. O comprometimento ao mais alto nível da organização é fundamental 

para que sejam implementadas medidas, iniciativas e projetos com o maior rigor e de forma que o 

enraizamento da sustentabilidade na SGPCM consiga atingir-se com os resultados expectáveis. 
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Política de Sustentabilidade da SGPCM 

Na SGPCM a Sustentabilidade é assumida como responsabilidade maior no cumprimento das suas 

funções. As preocupações com a sustentabilidade ambiental, social e económica estão no centro das 

atividades desenvolvidas e são encaradas como prioridade para garantir o desenvolvimento 

sustentável e um futuro digno para as gerações vindouras.   

Na busca da promoção de práticas que estejam alinhadas com as definições de desenvolvimento 

sustentável, com políticas e programas nacionais e internacionais e na procura de partilha de 

conhecimento, de forma a promover a mudança de comportamentos na sociedade e centro do 

Governo, a SGPCM orienta a sua atuação com base nos seguintes eixos estratégicos (EE), que 

constituem esta Política de Sustentabilidade: 

1. Adotar, no desenvolvimento das suas atividades, medidas que contribuam ativamente para 

preservar, proteger e melhorar a qualidade ambiental, nomeadamente ao nível de recursos 

hídricos, recursos energéticos e da produção de resíduos; 

2. Garantir e promover a adoção de medidas que promovam a utilização racional de recursos 

naturais, através da implementação de modelos de compras públicas ambientalmente 

conscientes; 

3. Adotar medidas internas que contribuam ativamente para a mitigação dos impactes nas 

alterações climáticas e perda de biodiversidade decorrentes das atividades desenvolvidas na 

organização; 

4. Promover a disseminação das boas práticas ambientais desenvolvidas na organização, alargando 

a sua influência à sociedade civil e apoiando a mudança de comportamentos dentro e fora da 

organização; 

5. Implementar medidas que promovam a proteção e melhoria da saúde dos seus funcionários, 

incluindo a prevenção de doenças profissionais decorrentes do tipo de trabalho desenvolvido na 

organização; 

6. Desenvolver atividades que promovam o apoio às comunidades envolventes, gerando valor social 

positivo e impacte na qualidade de vida da sociedade, respeitando os princípios da 

responsabilidade social de organizações; 

7. Desenvolver um ambiente de trabalho que assegure a igualdade de género na distribuição de 

postos de trabalho e o respeito pela diversidade e direitos individuais, garantindo oportunidades 

na contratação e promovendo a equidade e a inclusão; 
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8. Estimular a formação e educação formativa dos colaboradores, procurando maximizar o seu 

potencial ao nível de competências pessoais e profissionais, possibilitando o desenvolvimento 

de novas aptidões; 

9. Contribuir para o desenvolvimento de atividades geradoras de valor económico interno e nas 

comunidades envolventes; 

10. Desenvolver metodologias que sejam mitigadoras de impactes económicos negativos junto dos 

seus fornecedores; 

11. Privilegiar a contratação de serviços e fornecimento de bens a entidades empresariais que se 

enquadrem na definição de micro, pequenas e médias empresas, garantindo igualdade de 

oportunidade de concorrência com grupos económicos de maior dimensão; 

12. Combater o desperdício de recursos materiais e económicos através da implementação de 

mecanismos que garantam uma orientação para o funcionamento da organização baseado em 

conceitos de economia circular; 

13. Estimular e garantir a participação dos colaboradores em processos de melhoria contínua do 

desempenho e da imagem exterior da organização, desenvolvendo ferramentas de comunicação 

interna que possibilitem e dinamizem a sua participação ativa; 

14. Garantir o cumprimento de requisitos legais e princípios de natureza ética e deontológica ao 

nível de contratação pública e formação de contratos, aplicando regras de contratação que 

façam cumprir parâmetros ambientais, sociais e económicos, em particular os assumidos pela 

organização como pedra basilar do seu funcionamento e atividade. 
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Objetivos, Iniciativas e Metas 

Para o cumprimento do estipulado nos Eixos Estratégicos da Política de Sustentabilidade (doravante 

Política) é necessário definir um conjunto de objetivos, iniciativas e metas a curto e médio prazo. 

Tanto a Política como os objetivos, iniciativas e metas deverão ser encarados como elementos 

dinâmicos passíveis de regular atualização. É ainda imprescindível garantir o acompanhamento dos 

objetivos após a sua implementação, através da criação de indicadores adequados e mensuráveis ao 

longo do tempo, no sentido de assegurar que as modificações provocadas no organismo se mantêm e 

que são atualizados sempre que necessário, numa perspetiva de melhoria contínua. 

É importante clarificar que os objetivos serão tão bem implementados quanto maior o envolvimento 

dos funcionários. É um facto que muitas das metas definidas estão dependentes de mudanças de 

comportamento por parte dos intervenientes da SGPCM, o que muitas vezes obriga a alterações no 

seu relacionamento com terceiros. Devido à principal atividade da SGPCM, é necessário garantir que 

também os gabinetes e entidades a quem é dado apoio, assim como as restantes unidades orgânicas, 

estejam de acordo com as mudanças a introduzir e sejam elementos facilitadores da sua 

implementação. É por esta razão que se torna essencial que a tutela da SGPCM, ao seu mais alto nível, 

se comprometa com esta Política de Sustentabilidade. 

Face ao exposto, são seguidamente apresentados um conjunto de objetivos estratégicos, que se 

pretendem gerais e amplos, de modo a contribuírem para a estratégia de implementação da Política: 

 Objetivos estratégicos (OE) 

OE1. 

Promover a sustentabilidade ambiental na SGPCM, através da implementação de medidas 

para a gestão eficiente dos recursos naturais, dos resíduos produzidos e para a redução de 

fontes de emissão de poluentes, optando pela adoção de soluções ambientalmente 

sustentáveis e baseadas em conceitos de economia circular. 

OE2. 

Fomentar a sustentabilidade social na SGPCM, influenciando positivamente o bem-estar dos 

funcionários, a relação entre a organização e as comunidades envolventes, e desenvolvendo 

ações que apostem na saúde e segurança no trabalho, na formação e desenvolvimento 

profissional e pessoal dos funcionários. 

OE3. 

Garantir a sustentabilidade económica na SGPCM, através da implementação de medidas 

que conduzam a uma melhoria dos indicadores financeiros e económicos da SGPCM, 

conduzindo paralelamente a uma melhoria das relações financeiras com os fornecedores e 

prestadores de serviços. 

De modo a operacionalizar os eixos estratégicos da Política, e consequentemente os objetivos 

estratégicos, encontram-se definidos, no Anexo I um conjunto de objetivos operacionais, que se 

desenvolvem através de projetos, iniciativas e metas. Estes objetivos devem ser vistos como 

concretos, dinâmicos e a implementar em prazos racionais, considerando sempre o desenvolvimento 

de indicadores que permitam uma análise no tempo da implementação e sucesso dos mesmos. Desta 
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forma, pretende-se que a implementação da Política seja efetuada de um modo planeado, consistente 

e avaliável. 

A listagem que figura no Anexo I não pretende ser exaustiva nem pormenorizada, sendo que permite 

dar a conhecer num horizonte alargado (2019 – 2024) um conjunto de objetivos que certamente terão 

o impacto na visão de Sustentabilidade pretendida para a SGPCM. Muitos dos objetivos descritos serão 

implementados recorrendo a iniciativas e projetos que não estão elencados na listagem, por um lado 

porque em certos casos só na altura de desenvolvimento do objetivo é que identificarão os projetos 

e iniciativas que garantirão o seu sucesso, e por outro lado porque a listagem se tronaria demasiado 

extensa. 

Neste sentido, a metodologia que se pretende seguir para a implementação dos objetivos definidos 

compreenderá a elaboração de uma ficha de projeto (ou iniciativa) previamente ao início dos 

trabalhos, a qual incluirá uma explicação do projeto com enquadramento teórico e organizacional, as 

metas que se pretendem atingidas com a sua implementação, bem como os indicadores que 

suportarão a análise da implementação e o impacto na organização ao longo do tempo. 

 

No sentido de enquadrar o estabelecido nos eixos estratégicos, e objetivos definidos, foi criado um 

documento com alguma informação sobre o tema da Sustentabilidade, incluindo a explicação de 

algumas das ferramentas necessárias para implementação da Política. Pretende-se com este curto 

documento que pessoas sem conhecimento específico na área possam enquadrar os projetos definidos 

num contexto teórico e num enquadramento temporal definido. 

Assim, o Anexo II, não sendo um documento estratégico que acompanha a Política, é um documento 

auxiliar para melhor entendimento dos objetivos definidos e para maior compreensão de um tema tão 

vasto como o da Sustentabilidade. 


