
 



Informação complementar ao Ponto 2.4 do Relatório & Contas de 2021 – 
Demonstração de Informação não Financeira 

 

Taxonomia Europeia 

 

Enquadramento 

 

A sustentabilidade do Planeta é um dos temas da atualidade e para o qual urge a tomada de medidas de 
todos os setores da sociedade. 

A Comissão Europeia, através do Regulamento (UE) 2020/852, criou a Taxonomia UE de atividades 
económicamente sustentáveis do ponto de vista ambiental. Trata-se de um sistema de classificação de 
atividades económicas que pretende identificar aquelas que contribuem para os objetivos ambientais 
Europeus, criando assim um quadro facilitador do investimento sustentável. 

Em 2021, foi publicado o Regulamento Delegado (UE) 2021/2139 da Comissão, o qual vem estabelecer a 
primeira lista de atividades passíveis de enquadramento na Taxonomia UE, bem como os crtérios para 
avaliação do respetivo contributo para dois dos objetivos ambientais: mitigação e adaptação às alterações 
climáticas. 

Foram assim, introduzidas novas obrigações de divulgação para as empresas, nomeadamente a 
obrigatoriedade de reporte da forma e extensão do enquadramento das atividades na Taxonomia UE em 
termos de Volume de Negócios, despesas de capital (CAPEX) e despesas operacionais (OPEX), estando 
esta obrigação limitada às atividades identificadas no Regulamento Delegado (atividades elegíveis). 

 

Atividades Elegíveis 

Avaliadas as atividades económicas do Grupo Glintt, consideram-se como passíveis de serem elegíveis 
para a Taxonomia, as enquadráveis na lista constante dos anexos I e II do Regulamento Delegado (UE): 

 7.2 – Renovação de edificios existentes, englobando as obras de remodelação de farmácias 
(código NACE 43) 

 8.1 – Tratamento de dados, alojamento de informação e atividades conexas (código NACE 
63.11) 

 8.2 – Soluções Tecnológicas orientadas para a redução de GEE (código NACE 62) 

 

 

 



Indicadores 

 

 Volume de negócios 

O volume de negócios corresponde às vendas e prestações de serviços totais cuja proveniência vem de 
atividades económicas alinhadas pela Taxonomia. Desta forma, o numerador elegível corresponde à parte 
do volume de negócios proveniente das atividades elegíveis. Para 2021, o valor do numerador 
corresponde à atividade 7.2 – Renovação de edificios existentes (Obras de remodelação de farmácias) 
refletindo os montantes inerentes à implementação de soluções energéticamente mais eficientes e 
substituição de sistemas AVAC. O denominador corresponde ao volume de negócios total do Grupo 
registado em 2021. 

 

 CAPEX (Despesas de Capital) 

As despesas de capital elegíveis referem-se a ativos e atividades económicas previstas na Taxonomia, que 
estejam relacionadas com medidas que conduzam a uma transformação das atividades em causa em 
atividades económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental. 

 O valor utilizado para o cálculo do numerador corresponde ao valor investido pelo Grupo em viaturas 
híbridas durante o ano de 2021. O denominador considerado foi o investimento total bruto em Ativos 
Fixos Tangíveis e Ativos Intangíveis do Grupo em 2021, conforme apresentado nas demonstrações 
financeiras consolidadas. 

 

 OPEX (Despesas Operacionais) 

As despesas operacionais elegíveis referem-se a ativos e atividades económicas previstas na Taxonomia, 
englobando os custos dispendidos em atividades que sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental e 
que permitam a redução das emissões de gases com efeito de estufa. 

O valor considerado no numerador corresponde aos custos dispendidos em manutenção de edificios, 
nomeadamente na substituição de sitemas AVAC, relacionados com melhorias para a mitigação ou 
adaptação às alterações climáticas. No denominador, foram consideradas a totalidade das despesas de 
conservação e manutenção. 

 

Sintra, 2 de setembro de 2022 

TOTAL Eur (%) Eur (%)
Volume de Negócios 102 573 865 887 835 1% 101 686 030 99%
CAPEX 8 251 482 72 342 1% 8 179 140 99%
OPEX 1 357 036 64 755 5% 1 292 281 95%

Elegível Não elegível 



 


