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O projeto

Visão 

Acrescentar valor ao tecido empresarial português, de 
forma sustentável e inovadora, assegurando a melhoria na 
gestão e utilização dos ativos e recursos marinhos. 

Missão

Promover e facilitar a adoção da contabilidade do capital 
natural azul pelas empresas portuguesas que usufruem do 
mar e da costa portuguesa. 
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Conceitos-chave

Capital Natural

Stock de ativos naturais (florestas, rios, praias, mares, oceanos, 
solo, ar, água, entre outros) de onde fluem, direta ou 
indiretamente, uma série de benefícios para a sociedade e 
economia, a que chamamos serviços dos ecossistemas. 

Capital Natural Azul

Do capital natural azul fluem uma série de benefícios, tais como: 
água; peixe; marisco; recursos farmacológicos; vento e ondas 
para a produção de energia elétrica; espaço para realização de 
atividades desportivas e turísticas; capacidade de sequestro de 
dióxido de carbono da atmosfera; produção de oxigénio, entre 
outros. 
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Conceitos-chave (cont…) 

Gestão empresarial sustentável do capital natural azul

Gestão dos recursos naturais e de outros serviços dos 
ecossistemas marinhos consumidos e/ou utilizados por uma 
empresa, assim como a gestão dos impactos que as 
diferentes atividades da sua cadeia de valor têm sobre a 
oferta futura dos mesmos.
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O capital natural azul e as atividades
económicas
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Contabilidade do capital natural 

Problema: invisibilidade económica dos ativos e recursos 
naturais marinhos, o que leva a um desconhecimento geral 
sobre a sua estratégia de gestão. 

Solução: Identificação, quantificação e/ou valoração do 
capital natural utilizado por uma empresa, das 
dependências dessa empresa em relação a esses ativos, e 
dos impactos que a mesma têm sobre o capital natural, de 
forma a melhor informar os seus processos internos de 
tomada de decisão. 
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Os benefícios da contabilidade do 
capital natural 
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Aumento de receitas
Gestão de risco 

(operacional, legislativo, 
financeiro e de mercado)  

Melhoria de 
imagem/reputação 

Redução e mitigação de 
custos 

Valor 
acrescentado



Os benefícios da contabilidade do 
capital natural 
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Aumento de 
receitas 

Através da criação de novas 

oportunidades de negócio que integre 

produtos e serviços inovadores e 

sustentáveis do ponto de vista 

ambiental. 

Respondendo à pressão/procura de 

consumidores por produtos/serviços 

inovadores e sustentáveis do ponto de 

vista ambiental. 

Atraindo investidores e credores que 

têm cada vez mais em consideração 

a responsabilidade ambiental das 

empresas. 



Os benefícios da contabilidade do 
capital natural 
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Gestão de 
risco 

Através da redução de ameaças que 

ponham em risco o bom 

funcionamento da cadeia de 

fornecimento. 

Cumprindo e estando à frente de 

eventuais alterações na legislação 

que podem limitar as opções de 

produção. 

Evitando multas, suspensões, ações 

judiciais, entre outros, devidos à sobre-

exploração e contaminação dos 

ecossistemas marinhos e costeiros. 



Os benefícios da contabilidade do 
capital natural 
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Melhoria de 
imagem 

Através da adoção de uma postura 

transparente, o que reforça a 

confiança e a fidelização dos 

consumidores e o bem-estar dos 

funcionários. 

Diferenciando a marca em relação 

aos competidores através da 

comunicação de práticas ambientais 

adequadas. 

Atraindo investidores e credores que 

têm cada vez mais em consideração 

a responsabilidade ambiental das 

empresas. 



Os benefícios da contabilidade do 
capital natural 
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Redução e 
mitigação de 

custos 

Através de um aumento de 

produtividade e eficiência na 

utilização dos recursos marinhos, 

reduzindo os custos associados a uma 

escassez de recursos. 

Minimizando ou evitando o impacto 

financeiro de eventuais taxas 

ambientais 



Rumo à contabilidade do capital 
natural: os 4 passos
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Conhecer Analisar Adotar Liderar 

Março –
Dez. 2015

Jan – Junho 
2016

Julho 2016 
– Março 

2017

Médio e  
Longo prazo 



Rumo à contabilidade do capital 
natural: os 4 passos

13

Conhecer Analisar Adotar Liderar 

Objetivos gerais: Conhecer os conceitos-chave, a relação 

entre o capital natural azul e a atividade empresarial e os 

benefícios económicos da contabilidade do capital natural 

Ferramentas de conhecimento: 

• Publicação “Capital Natural Azul – e uma gestão 
empresarial sustentável”, disponível em pt aqui

• Esta apresentação 

http://www.gulbenkian.pt/mediaRep/gulbenkian/files/institucional/FTP_files/pdfs/CapitalNaturalAzul2015_web/index.html


Rumo à contabilidade do capital 
natural: os 4 passos
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Conhecer Analisar Adotar Liderar 

Objetivos gerais: 
• Analisar o que o capital natural azul significa para a sua empresa; 

• Identificar os objetivos da contabilidade do capital natural azul 
para a sua empresa; 

• Identificar e valorar as dependências e impactos entre o capital 
natural azul e a atividade da sua empresa; 

• Identificar os riscos e oportunidades associados a estas 
interdependências. 



Rumo à contabilidade do capital 
natural: os 4 passos
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Conhecer Analisar Adotar Liderar 

Objetivos gerais: 
• Desenvolver estratégias e um plano de ação de como pode 

interpretar e utilizar a avaliação de resultados no passo anterior 

de forma a minimizar riscos e maximizar oportunidades de 

negócio; 

• Integrar os resultados da contabilidade do capital natural na 

estratégia da sua empresa.



Rumo à contabilidade do capital 
natural: os 4 passos
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Conhecer Analisar Adotar Liderar 

Objetivos gerais: 

• Integrar o conhecimento adquirido nos passos anteriores 

nos vários processos de tomada de decisão da empresa; 

• Ser líder na gestão do capital natural azul, tornando-o um 

aspeto fundamental da estratégia da empresa.



Rumo à contabilidade do capital 
natural: os 4 passos
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Conhecer Analisar Adotar Liderar 

Ferramenta proposta:

NATURAL CAPITAL PROTOCOL (o Protocolo), uma ferramenta-

padrão de contabilidade do capital natural que apoia 

empresas de diferentes setores a contabilizar e valorar as 

interdependências entre a atividade empresarial e o capital 
natural ao longo de toda a sua cadeia de valor.

Clique para abrir 

http://www.naturalcapitalcoalition.org/js/plugins/filemanager/files/NCC_Draft_Protocol_v0__consultation_final.pdf
http://www.naturalcapitalcoalition.org/js/plugins/filemanager/files/NCC_Draft_Protocol_v0__consultation_final.pdf


Rumo à contabilidade do capital 
natural: os 4 passos
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Conhecer Analisar Adotar Liderar 

Plano de ação: 

1. Leia o draft do Protocolo (disponível em inglês aqui) 

2. Participe na consulta pública do Protocolo até 26 de fevereiro de 

2016 (saiba mais aqui ) 

3. Inicie o processo de adoção a partir de 13 de julho de 2016 

(data em que o Protocolo oficial será publicado) 
Clique para abrir 

http://www.naturalcapitalcoalition.org/js/plugins/filemanager/files/NCC_Draft_Protocol_v0__consultation_final.pdf
http://www.naturalcapitalcoalition.org/consultation
http://www.naturalcapitalcoalition.org/js/plugins/filemanager/files/NCC_Draft_Protocol_v0__consultation_final.pdf
http://www.naturalcapitalcoalition.org/js/plugins/filemanager/files/NCC_Draft_Protocol_v0__consultation_final.pdf


Rumo à contabilidade do capital 
natural: os 4 passos

Nota informativa 

De forma a facilitar e acelerar o processo de análise e adoção da 
contabilidade do capital natural, a equipa da Iniciativa 
Gulbenkian Oceanos está disponível para apoiar as empresas 
selecionadas durante todo este processo (i.e. até 31 de março de 
2017). 

No final de 2017 a Fundação Calouste Gulbenkian espera publicar 
um relatório com os casos de estudo das empresas portuguesas 
que adotaram, com sucesso, uma estratégia de gestão 
sustentável do capital natural azul.
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Links úteis

Natural Capital Coalition - www.naturalcapitalcoalition.org

Natural Capital Business Hub - www.naturalcapitalhub.org

Corporate Ecosystems Services Review - www.wri.org

Ecosystem Service Review – www.wri.org/ecosystems/esr

Pitch for Nature - www.pitchfornature.com

What has Nature Ever Done for Us?  - www.tonyjuniper.com

Natural Capital at Risk: the Top 100 Externalities of Business –

www.naturalcapitalcoalition.com

World Business Council for Sustainable - www.wbcsd.org

EU B@B Platform -
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.ht
ml

Natural Capital Declaration (UNEP FI) -
www.naturalcapitaldeclaration.Org

The True Price Foundation - www.thetrueprice.org

B-TEAM - www.bteam.org 20
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