Santander lança primeira solução de Confirming
Sustentável em Portugal
•

Banco estabeleceu uma parceria com a SONAE para oferecer aos seus fornecedores
condições especiais em função da sua classificação ESG, obtida através da EcoVadis

•

Esta solução inovadora de Confirming indexada à sustentabilidade pretende levar a
melhorias no desempenho sustentável, dirigindo-se aos fornecedores da Sonae em
Portugal e Espanha

Lisboa, 11 de maio de 2022. NOTA DE IMPRENSA
O Santander lançou uma solução de Confirming sustentável em Portugal, estabelecendo uma
parceria com a SONAE e com a EcoVadis, plataforma global de rating sustentável, para
incentivar a um melhor desempenho sustentável dos fornecedores da SONAE em Portugal e
Espanha.
É o primeiro programa do género celebrado entre a banca e uma empresa com atividade no
retalho em Portugal.
Esta solução irá beneficiar inicialmente os fornecedores do Continente, da Worten, da MO e
da Zippy e será um passo importante para consciencializar e encorajar os seus fornecedores
para as suas práticas de sustentabilidade e o seu impacto em toda a cadeia de valor.
As classificações ESG independentes da EcoVadis constituem uma forma padronizada de
avaliação para fornecedores de qualquer dimensão e promovem a melhoria contínua ano
após ano. O Santander tem sido um parceiro chave da SONAE na emissão de vários produtos
ligados à sustentabilidade e demonstra o forte empenho do banco em apoiar a transição dos
clientes para um modelo de negócio mais sustentável.
O financiamento sustentável é fundamental para alcançar uma economia mais responsável
com as pessoas e o planeta, e o Santander procura ser um agente de mudança neste
contexto. O Banco é membro fundador da Net Zero Banking Alliance e definiu importantes
metas para atingir em todo o Grupo zero emissões líquidas de carbono até 2050 e mobilizar
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220.000 M€ em green finance até 2030. Recentemente, o Santander foi eleito o Banco Mais
Responsável – ESG em Portugal, ao ocupar o primeiro lugar do setor bancário no ranking da
Merco ESG 2021.
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