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Comunicado Interno 
 

CEPSA ocupa 2º lugar no Índice sectorial de Alterações Climáticas e 
Gestão de Empresas (ACGE) 2010 

 

 

A 6ª edição do Índice de Alterações Climáticas e Gestão de Empresa s (ACGE)  distinguiu a 

CEPSA Portuguesa  com o segundo lugar no sector de Energia, ao lado de empresas como a EDP 

(que ocupa o primeiro lugar), Galp Energia, REN e Repsol. Esta posição alcançada neste ranking 

sectorial traduz a real preocupação e crescente tendência para que o fenómeno das Alterações 

Climáticas, seja entendido como uma matéria de impacte material na Companhia, fazendo parte 

integrante dos seus processos de decisão e gestão. 

 

Avaliada com base em critérios associados à estrutura administrativa e supervisão das questões 

ambientais, à gestão e auditorias relacionados com o Ambiente, à divulgação e comunicação das 

questões tocantes às Alterações Climáticas e ao inventário de Gases com Efeito de Estufa, a CEPSA 

Portuguesa  reuniu uma avaliação superior a 50%, ocupando paralelamente o 17º lugar no ranking 

global composto por 59 empresas. 

 

Desde 2008 que a CEPSA integra o Índice ACGE – um lugar apenas reservado ao tecido empresarial 

que apresente um maior volume de vendas e tenha registado participações em edições anteriores 

deste Índice. 

 

A melhor pontuação do ranking global foi obtida em ex aequo pelos CTT, EDP e Sonae Sierra, com a 

2ª classificação mais elevada a ser atribuída ao BES e a 3ª à CGD e LIPOR, em ex aequo. 

 

Da responsabilidade da Euronatura, Centro para o Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentado, 

e constituído por 14 sectores de análise, o Índice ACGE 2010 estabelece um ranking anual para 

avaliar de forma transversal a performance do tecido económico e empresarial em Portugal, tendo 

como base indicadores demonstrativos do empenho das Empresas no combate às Alterações 

Climáticas. Constitui uma ferramenta para os gestores de empresas, consumidores, investidores, 

fornecedores e público em geral, possibilitando comparações e incorporando a performance das 

empresas, perante as Alterações Climáticas, na tomada de decisões. 

 

Consulte o Índice ACGE 2010 completo clicando aqui .  
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