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Introdução

+ A LEROY MERLIN Portugal realizou entre os dias 22 e 29 de novembro de 2021 uma Green Week (GW), uma 

semana na qual deu destaque à Ecológica, uma gama de produtos que ajudam a cuidar do planeta, e que contou 

igualmente com a realização de iniciativas paralelas como workshops, palestras e eventos online dedicados a 

vários temas ligados à Sustentabilidade.

+ Na sequência do apoio da 3drivers à LEROY MERLIN Portugal  no cálculo da sua Pegada de Carbono, com 

conhecimento detalhado da atividade da empresa e das suas fontes de emissão de Gases com Efeito de Estufa 

(GEE), a LEROY MERLIN Portugal  contratou a 3drivers para apoiar o cálculo das emissões de GEE associadas à 

realização da Green Week 2021. 

+ O presente documento apresenta o âmbito, abordagem metodológica e resultados deste trabalho que serviram 

de base para a verificação de emissões realizada por uma entidade independente e para a aquisição de créditos 

de carbono para compensação de emissões.

+ A informação apresentada neste relatório síntese deve ser complementada com os dados apresentados no 

ficheiro de monitorização de emissões previamente entregue à LEROY MERLIN Portugal .



Timeframe Geografia GEE contabilizados

• Green Week 2021 que 
pretendeu dar destaque à 
gama ecológica da LEROY 
MERLIN Portugal 

• Durante a Green Week 2021 
realizaram-se diversas 
iniciativas paralelas 

22 a 29 de novembro de 2021 49 lojas (47 lojas no Continente 
e 2 lojas nos Açores e Madeira) 

+ 
Entreposto

+
Plataformas

+ 
Sede

Âmbito 1
Âmbito 2 
Âmbito 3

Emissões de GEE da Green Week 2021
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Âmbito do inventário

Âmbito 1
> Consumo de diesel - lojas
> Consumo de gás – lojas
> Emissões fugitivas diretas - lojas
> Deslocações profissionais – viatura frota

Âmbito 2
> Consumo de eletricidade - sede e lojas
> Produção fotovoltaica - lojas
> Consumo de energia verde -  sede e lojas

Âmbito 3
> Deslocações casa-trabalho - sede, lojas e entrepostos
> Resíduos - sede, entrepostos e lojas
> Transporte B2C Fornecedor & Plataformas - clientes
> Transporte B2B Entre plataformas/entreposto
> Transporte B2B Plataforma/entreposto - lojas – lojas
> Transporte B2B Fornecedores - entreposto
> Transporte Circuito Marítimo mercadoria Ilhas- Funchal
> Transporte Circuito Marítimo mercadoria ilhas-Ponta Delgada
> Emissões especificas da Green Week 2021 – workshops online

O âmbito do inventário integrou parcialmente as rubricas da atividade da LEROY MERLIN Portugal  (contabilizadas na 

sua Pegada de Carbono) e aquelas que se encontram relacionadas com a realização da Green Week 2021

NOTA: não foram contabilizadas as rubricas com pouca materialidade e/ou aquelas para as quais seria difícil recolher dados reais em tempo útil
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Âmbito do inventário

Categorias de 
emissão ISO 14064

Definição GHG Protocol Fontes de emissão Green Week 2021

ÂMBITO 1

Emissões 
diretas

Emissões diretas de fontes fixas de combustão
Consumo de gás; consumo de diesel nas centrais de bombagem + 
geradores

Emissões diretas provenientes de fontes móveis 
(motores térmicos móveis)

Deslocações no decorrer do trabalho em viatura frota; 
empilhadores

Emissões diretas de processos não-energéticos n.a.

Emissões diretas fugitivas
recarregamento de climatização (R410A); recarregamento de 
climatização (R407C)

Emissões de biomassa (solo e floresta) n.a.

ÂMBITO 2

Emissões 
indiretas

Emissões indiretas associadas ao consumo de 
eletricidade

Consumo eletricidade lojas Funchal e Ponta Delgada (incluindo 
armazém)

Emissões indiretas associadas ao consumo de vapor, 
calor ou frio

n.a.

● A abordagem de contabilização de emissões de GEE baseou-se no referencial da norma ISO 14064 e das 

guidelines do GHG Protocol.

● Na tabela abaixo apresentam-se as rubricas incluídas no inventário de emissões de GEE da Green Week 2021, 

segundo os três âmbitos de contabilização deste referencial.



Emissões de GEE da Green Week 2021

8

Âmbito do inventário

Categorias de emissão 
ISO 14064

Definição GHG Protocol Fontes de emissão Green Week 2021

ÂMBITO 3

Emissões 
indiretas

Compras de produtos ou serviços não consideradas porque os dados de base não poderiam ser obtidos em tempo útil

Ativos fixos
não consideradas por serem imateriais e porque os dados de base não poderiam ser 
obtidos em tempo útil

Resíduos Tratamento de resíduos

Transporte de mercadoria a montante Logística B2B*; circuitos marítimos nacionais*

Deslocações profissionais
não consideradas por serem imateriais e porque os dados de base não poderiam ser 
obtidos em tempo útil

Franquia a montante n.a.

Leasing a montante n.a.

Investimentos n.a.

Deslocações clientes não consideradas por não estarem diretamente relacionadas com a Green Week 2021

Transporte de mercadoria a jusante Logística B2C

Utilização de produtos vendidos n.a.

Fim de vida de produtos vendidos n.a.

Franquia a jusante n.a.

Leasing a jusante n.a.

Deslocações casa-trabalho Deslocações casa-trabalho dos colaboradores

Outras emissões indiretas
Emissões decorrentes dos eventos específicos realizados no âmbito da Green Week 
2021: workshops online

*emissões da rubrica ‘diretas’ excluídas do âmbito das emissões da GW por não ser possível 
em tempo útil o cálculo dos seus dados de atividade



+ Os dados de base utilizados na quantificação de emissões de GEE da Green Week 2021 foram obtidos simultaneamente a 
partir da Pegada de Carbono da LEROY MERLIN Portugal  2020 e das direções da LEROY MERLIN Portugal  envolvidas na 
Green Week 2021

+ A metodologia de cálculo das emissões de GEE associadas à atividade regular da LEROY MERLIN Portugal , para cada 
âmbito, em função da sua materialidade e da capacidade de obter informação em tempo útil, consistiu na aplicação dos 
seguintes dois métodos:

1) Extrapolação direta dos dados de atividade da Pegada de Carbono de 2020 da LEROY MERLIN Portugal , para 8 
dias e posterior multiplicação pelos fatores de emissão aplicáveis a cada uma destas

2) Multiplicação dos dados reais de atividade relacionados com a atividade da LEROY MERLIN Portugal , entre os 
dias 22 a 29 de novembro de 2021 (ou período de tempo aproximado) pelos fatores de emissão aplicáveis a cada 
uma destas

+ No caso das emissões das rubricas “Fornecedor & Plataformas – clientes” e “Fornecedores – entreposto”, em que as 
emissões foram calculadas com base nos dados de atividade da Pegada de Carbono 2020,  foi utilizado posteriormente um 
fator de majoração baseado no aumento de vendas entre os dois anos. Este fator de majoração foi apenas usado nestas 
rubricas por se entender que as emissões a estas associadas podem apresentar uma alteração relevante com o aumento de 
vendas

+ Na tabela do slide seguinte referem-se as rubricas consideradas na quantificação de emissões de GEE da Green Week 2021 
e a metodologia de cálculo utilizada para cada uma destas 

Emissões de GEE da Green Week 2021
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Dados de base, Metodologia de cálculo e Fatores de Emissão
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Dados de base, Metodologia de cálculo e Fatores de Emissão

Rubrica Sub-rubrica Fontes de emissão
Metodologia 

cálculo

Energia

Consumo de eletricidade Consumo de eletricidade Lojas Funchal / Ponta  Delgada 2

Consumo de eletricidade Produção fotovoltaico 1

Consumo de eletricidade Consumo de energia verde 1

Consumo de gás Consumo de gás 1

Consumo de diesel Centrais de bombagem / Geradores /  Empilhadores 1

Climatização Emissões fugitivas diretas Recarregamento de climatização: R410A / R32 / R407C 1

Transporte de 
mercadoria

B2C Fornecedor&Plataformas - clientes 1

B2B Entre plataformas/entreposto 2

B2B Plataforma/entreposto - lojas 2

B2B Fornecedores - entreposto 1

Transporte Ilhas
Circuito Marítimo mercadoria Ilhas -  Funchal / Ponta 
Delgada

2

Deslocações
Casa-trabalho Automóvel, mota, transportes públicos 1*

Profissionais Viatura frota 1

Resíduos Produção de resíduos Produção de todos os tipos de resíduos 2

Específicas Emissões específicas GW Realização de workshops online 2

* Dados da Pegada de Carbono 2020 mas atualizados com o número de trabalhadores 2021



● No cálculo das emissões de GEE usaram-se fatores de emissão (FE) de fontes reconhecidas e suportadas 

cientificamente

o os FE associados aos consumos de eletricidade foram baseados nos dados dos fornecedores 

(market based), tendo sido considerado que o consumo de  energia verde e a produção de energia 

fotovoltaica não têm emissões associadas

o os restantes FE utilizados são de duas fontes distintas ADEME e DEFRA, segundo o que melhor se 

aplica à rubrica em particular

Emissões de GEE da Green Week 2021
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Dados de base, Metodologia de cálculo e Fatores de Emissão
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Resultados | Por rubrica

Âmbito Rúbrica Sub-rubrica
ESTIMATIVA GREEN WEEK 2021

Resultado
(kg CO

2
e )

% do peso no âmbito 
da medição

% peso na 
pegada

âmbito 1

Energia Consumo de gás               1 327,99 9,25% 0,45%

Energia Consumo de diesel               1 820,07 12,67% 0,62%

Climatização Emissões fugitivas diretas               6 764,15 47,09% 2,30%

Deslocações profissionais Viatura frota               4 451,99 30,99% 1,51%

âmbito 2 Consumo eletricidade Consumo de eletricidade             13 255,68 100,00% 4,50%

âmbito 3

Resíduos Produção de resíduos             38 705,10 14,49% 13,13%

Deslocações trabalhadores Casa-trabalho          169 589,99 63,50% 57,55%

Transporte de mercadoria Circuitos terrestres e circuitos marítimos             58 442,13 21,88% 19,83%

Emissões específicas do evento Workshops online                  344,66 0,13% 0,12%

Os resultados da quantificação de emissões de GEE da Green Week 2021 apresentam-se na tabela seguinte
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Resultados | Contribuição das várias rubricas para as emissões GEE  

Resíduos
Deslocações 

casa-trabalho

20%
13%

Transporte 
mercadoria

58%

Emissões 
fugitivas

Consumo 
eletricidade

4%

Viaturas 
frota

Consumo 
diesel

1%

Consumo 
gás

0,5%

Workshops 
online

0,1%2% 2%
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Resultados | Valores globais por âmbito

Emissões
Green Week 2021

295
ton CO

2
e

Scope 1
14
ton CO

2
e

Scope 2
13
ton CO

2
e

Scope 3
267
ton CO

2
e



+ As emissões de GEE de âmbito 1 

corresponderam a 14 toneladas de 
CO

2 
equivalente

+ As emissões de GEE associadas ao 
âmbito 1 representam 4,9% das 
emissões globais de carbono da 
Green Week 2021

+ A rubrica com maior expressão são as 

emissões fugitivas diretas dado que 
representam cerca de 47% das 
emissões de GEE

Emissões de GEE da Green Week 2021
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Resultados | Dados âmbito 1
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Resultados | Dados âmbito 2

+ As emissões de GEE de âmbito 2 associadas ao consumo de 

eletricidade nas lojas LEROY MERLIN Portugal representam 
aproximadamente 13 toneladas de CO

2 
equivalente

+ Estas emissões de GEE representam cerca de 4% das emissões 

globais de carbono da Green Week 202113 256 kg CO
2 

e
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Resultados | Dados âmbito 3

+ As emissões de GEE de âmbito 3 representam 91% das emissões globais de carbono da Green Week 2021

+ A rubrica de âmbito 3 com maior peso corresponde às deslocações casa-trabalho (64%), seguida dos  circuitos 

terrestres e circuitos marítimos (22%) e resíduos (15%)

+ A organização dos eventos durante a Green Week correspondeu a 0,1% das emissões globais de carbono da 

Green Week 2021
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Designação: Envira

Volume a compensar: 295 ton

Certificação: Climate, Community and Biodiversity Standard (CCBS), triple gold distinction and Verified Carbon Standard 
(VCS e VCU)

Descrição: o projeto Envira Amazónia protege 39.000 ha de floresta tropical junto ao rio Jurupari, perto da cidade de 
Feijó, no estado do Acre, Brasil. A construção de uma estrada nos anos 80 facilitou o aumento consistente da desflorestação 
e a pressão na área, especialmente para a criação de gado. O projeto Envira surgiu como resposta a estas pressões, 
ajudando a preservar esta floresta tropical em perigo de se tornar um rancho de gado.

O Envira Amazónia Impede a emissão de mais de 12,6 milhões de toneladas de carbono, preserva a biodiversidade – em 
particular a avifauna e beneficia diretamente as comunidades locais.

Os proprietários rurais estão a implementar um conjunto de atividades para apoiar as comunidades e mitigar as pressões de 
desflorestação, tais como apoio agrícola, patrulhas de desflorestação, e alternativas económicas sustentáveis.

https://standfortrees.org/pt/protect-a-forest/envira/

Emissões de GEE da Green Week 2021
Compensação de emissões | Caraterização do projeto de compensação



+ O exercício de contabilização das emissões de GEE permitiu calcular as emissões associadas à 

realização da Green Week 2021 da LEROY MERLIN Portugal , baseadas em dados reais e estimados, 

e com esse valor assim compensar emissões produzidas através da aquisição de créditos de 

carbono de base florestal

+ Foi possível comprovar, desta forma, o esforço da LEROY MERLIN Portugal  para assegurar o seu 

compromisso de reduzir a sua pegada de carbono em 50% até 2035, como passo intermédio para 

alcançar a neutralidade carbónica, previsto no Pacto Climático de Glasgow, através da adopção de 

diversas medidas que visam a mitigação e integração de medidas mais sustentáveis nas suas várias 

áreas de operação 

+ Porque o cálculo das emissões de GEE da Green Week 2021 foi sujeito a verificação externa 

independente o processo de aquisição de dados de base e a abordagem metodológica do cálculo da 

Pegada de Carbono da LEROY MERLIN Portugal  pode desta forma ser aperfeiçoado

Emissões de GEE da Green Week 2021
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Conclusões
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Certificado de compra dos créditos de carbono e registo
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Anexo | Certificado de compra dos créditos de carbono
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Anexo | Registo de compra dos créditos de carbono

https://mer.markit.com/br-reg/public/index.jsp?name=Leroy%20Merlin%20Portugal%20Green%20W
eek%202021&entity=apiRetirement&entity_domain=Markit&srd=false&additionalCertificationId=&a

cronym=&standardId=&categoryId=&unitClass=

Disponível em:

https://mer.markit.com/br-reg/public/index.jsp?name=Leroy%20Merlin%20Portugal%20Green%20Week%202021&entity=apiRetirement&entity_domain=Markit&srd=false&additionalCertificationId=&acronym=&standardId=&categoryId=&unitClass=
https://mer.markit.com/br-reg/public/index.jsp?name=Leroy%20Merlin%20Portugal%20Green%20Week%202021&entity=apiRetirement&entity_domain=Markit&srd=false&additionalCertificationId=&acronym=&standardId=&categoryId=&unitClass=
https://mer.markit.com/br-reg/public/index.jsp?name=Leroy%20Merlin%20Portugal%20Green%20Week%202021&entity=apiRetirement&entity_domain=Markit&srd=false&additionalCertificationId=&acronym=&standardId=&categoryId=&unitClass=
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Verificação



 

 
PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
Sede: Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 - 3º, 1069-316 Lisboa, Portugal 
Receção: Palácio Sottomayor, Avenida Fontes Pereira de Melo, nº16, 1050-121 Lisboa, Portugal 
Tel: +351 213 599 000, Fax: +351 213 599 999, www.pwc.pt  
Matriculada na CRC sob o NIPC 506 628 752, Capital Social Euros 314.000 
Inscrita na lista das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas sob o nº 183 e na CMVM sob o nº 20161485 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. pertence à rede de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited,  
cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.   

Relatório Independente de Garantia de Fiabilidade 
 
Exmo. Conselho de Administração Executivo 
Da BCM - Bricolage S.A. 
 
Introdução 
 
Fomos contratados pelo Conselho de Administração Executivo da BCM - Bricolage S.A. (“LEROY 
MERLIN” ou “Empresa”) para a realização de um trabalho de garantia limitada de fiabilidade sobre a 
informação do cálculo de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e processo de 
compensação identificados abaixo na secção “Responsabilidades do auditor” que integram a 
informação incluída no Sumário Executivo - Inventário de emissões de GEE da Green Week e 
processo de compensação associado (“Relatório”) relativo à realização da Green Week 2021, que 
decorreu entre os dias 22 e 29 de novembro 2021 (adiante designada de “semana”), preparado pela 
Empresa para efeitos de divulgação desse Relatório. 
 
Responsabilidades do Conselho de Administração Executivo 
 
É da responsabilidade do Conselho de Administração Executivo a preparação da informação de 
emissões de GEE identificados abaixo na secção “Responsabilidades do auditor” incluídos no 
Relatório, de acordo com as diretrizes para reporte do GHG Protocol, incluindo as directrizes do 
suplemento para o âmbito 3 do WBCSD/WRI, e com as instruções e critérios divulgados no Relatório, 
bem como a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado, que permita uma adequada 
preparação da informação mencionada. 
 
Responsabilidades do auditor 
 
A nossa responsabilidade consiste em emitir um relatório de garantia limitada de fiabilidade, 
profissional e independente, baseado nos procedimentos realizados e especificados no parágrafo 
abaixo. 
 
O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional sobre Trabalhos de Garantia de 
Fiabilidade que Não Sejam Auditorias ou Revisões de Informação Financeira Histórica, (ISAE) 3000 
(Revista), emitida pelo International Auditing and Assurance Standards Board da International 
Federation of Accountants e cumprimos as demais normas e orientações técnicas da Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas (OROC), as quais exigem que o nosso trabalho seja planeado e 
executado com o objetivo de obter garantia limitada de fiabilidade sobre se o cálculo de emissões de 
GEE considerando os âmbitos 1, 2 e 3, bem como o respetivo processo de compensação das 
emissões de GEE apuradas estão isentos de distorções materialmente relevantes. 
 
O nosso trabalho de garantia de fiabilidade limitada consistiu ainda na realização de procedimentos 
com o objetivo de obter um grau de segurança limitado sobre se a Empresa aplicou, na informação 
das emissões de GEE e respetiva compensação incluída no Relatório, as diretrizes GHG Protocol. 
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Para tanto o referido trabalho consistiu em: 
 
i) Indagar a gestão e principais responsáveis das áreas em análise para compreender o modo 

como está estruturado o sistema de informação e a sensibilidade dos intervenientes às matérias 
incluídas no relato; 

ii) Verificar que a metodologia considerada no cálculo da informação relativa ao inventário de 
emissões da Green Week está alinhada com os requisitos das diretrizes do GHG Protocol; 

iii) Verificar, numa base de amostragem, a eficácia dos sistemas e processos de recolha, 
agregação, validação e relato que suportam a informação de desempenho supracitada, através 
de cálculos e validação de dados reportados; 

iv) Confirmar a observância de determinadas unidades operacionais às instruções de recolha, 
agregação, validação e relato de informação de desempenho; 

v) Executar, numa base de amostragem, alguns procedimentos de consubstanciação da 
informação, através de obtenção de evidência sobre informação reportada; 

vi) Analisar o processo de compensação, incluindo a verificação da existência de certificações e 
outros reconhecimentos associados aos projetos de compensação considerados. 

 
Os procedimentos efetuados foram mais limitados do que seriam num trabalho de garantia razoável 
de fiabilidade, por conseguinte, foi obtida menos segurança do que num trabalho de garantia razoável 
de fiabilidade. 
 
Entendemos que os procedimentos efetuados proporcionam uma base aceitável para a expressão da 
nossa conclusão 
 
Qualidade e independência 
 
Aplicamos a Norma Internacional de Controlo de Qualidade 1 (ISQC1) e, consequentemente, 
mantemos um sistema de controlo de qualidade, abrangente, que inclui políticas e procedimentos 
documentados sobre o cumprimento de requisitos éticos, normas profissionais e requisitos legais e 
regulamentares aplicáveis. 
 
Cumprimos com os requisitos de independência e ética do código de ética (incluindo as Nomas 
Internacionais de Independência) emitido pelo International Ethics Standards Board for Accountants 
(IESBA) e do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC). 
 
Conclusão  
 
Com base no trabalho efetuado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que as 
informações de emissões de GEE identificadas acima na secção “Responsabilidades do auditor”, 
incluídas no Sumário Executivo - Inventário de emissões de GEE da Green Week e processo de 
compensação associado, não tenham sido preparados, em todos os aspetos materialmente 
relevantes, de acordo com os requisitos das diretrizes do GHG Protocol, e respetivo suplemento para 
o âmbito 3 e com as instruções e critérios divulgados no mesmo e que a LEROY MERLIN não tenha 
aplicado, na informação das emissões de GEE no mesmo Relatório, as diretrizes GHG Protocol 
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Outras matérias 
 
Restrições de uso 
 
Este relatório é emitido unicamente para informação e uso do Conselho de Administração Executivo 
da Empresa, para efeitos de divulgação da informação da pegada de carbono da Green Week 2021, 
pelo que não deverá ser utilizado para quaisquer outras finalidades. Não assumiremos quaisquer 
responsabilidades perante terceiros, para além da LEROY MERLIN, pelo nosso trabalho e pelas 
conclusões expressas neste relatório, o qual será anexado Sumário Executivo - Inventário de 
emissões de GEE da Green Week e processo de compensação associado da Empresa. 
 
 
31 de janeiro de 2022 
 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados  
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
representada por: 
 
 
 
António Brochado Correia R.O.C. nº 1076 
Registado na CMVM com o nº 20160688 
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Declaração Leroy Merlin

Carnaxide, 31 de janeiro de 2022

João Cardoso Lavos

Líder do Desafio Marca, Impacto Positivo e Serviços

DECLARAÇÃO

Declara-se para os devidos efeitos que o conteúdo e conclusões deste relatório  - Inventário de emissões de 

GEE da Green Week 2021 e processo de compensação associado - Sumário Executivo” emitido em 31 de 

janeiro de 2022 pela 3drivers, é aceite e reconhecido como correto  pela BCM- Bricolage, S.A.
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