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Resumo 
 
A informação de carácter ambiental tem motivado o crescente interesse, das 

empresas, da comunidade académica, dos organismos de regulamentação 

contabilística entre outros, sobre a área da Contabilidade Social e Ambiental 

(Mathews, 1997, 2003 e 2004; Gray, 2002; Deegan, 2002; Parker, 2005; 2011). 

Este estudo tem como objetivo geral avaliar o nível de relato ambiental, pós adoção 

das International Accounting Standard (IAS), nas empresas cotadas no PSI20. Deste 

objetivo geral, derivam três objetivos específicos: 

 - Analisar a informação ambiental obrigatória relatada no Relatório e Contas;   

 - Analisar a informação ambiental voluntária relatada no Relatório e Contas;   

 - Identificar os fatores determinantes do relato de informação ambiental. 

Para alcançar os dois primeiros objetivos específicos, foram elaboradas duas grelhas: 

Grelha 1 – Informação Obrigatória, de acordo com o preconizado pelas IAS que 

abordam a temática ambiental; e Grelha 2 – Informação Voluntária, de acordo com a 

literatura existente.  

Para alcançar o terceiro objetivo específico, formulámos um conjunto de hipóteses de 

investigação que relacionam o nível de relato ambiental com algumas das 

caraterísticas das empresas e variáveis mencionadas na literatura.   

Para o estudo empírico, selecionou-se uma amostra constituída por 10 empresas 

cotadas no PSI20, tendo por base a sua dimensão medida através do Ativo total (ano 

de 2010). A metodologia utilizada foi a análise de conteúdo dos relatórios e contas 

consolidados durante o período de 2005 a 2010. 
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