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1. Enquadramento

Metodologia do Workshop do Observatório Automóvel
Lógica Design Thinking
1

Empatia

FASE

KPMG

RESPONSÁVEL
DURAÇÃO

NA TEORIA…

Discurso de
abertura
Mobinov
10 minutos

15 minutos
Começar por ouvir testemunhos
de experiências relacionadas com
o tema, em vez de começar pelo
problema:
•
•
•

Dar abertura a outras opiniões
Fazer perguntas abertas
Estabelecer uma ligação
emocional

2

Definição

3

Conceção

KPMG: Liderar
Membros do observatório automóvel: Participação
60 minutos
Sessão de brainstorming
Refletir sobre o que foi relatado,
considerando aspetos relevantes
e imprevistas

•
•

Explorar as soluções mais
inesperadas
Criar apoios visuais às
soluções, de modo a torná-las
mais atrativas

5 minutos
NA PRÁTICA…

Parte 1: Testemunhos de
stakeholders (dentro e fora do sector
automóvel)
Parte 2: Enquadramento do problema
e challenge KPMG

Realização de uma discussão em que todos os participantes são chamados a dar a
sua visão um conjunto de questões indutoras de acção
Questões-chave detalhadas na página seguinte:
• Enquadramento: 5m
• Foco As-Is: Q1, Q2, Q3: 15m
• Foco To-Be: Q4, Q5, Q6: 40m

Protótipo

Intervalo

Discurso do

Challenger –
Dr. Manuel
Talhinhas,
Corporate
Affairs e
Project
Manager na
ADIFA –
Associação de
Distribuidores
Farmacêuticos
15 minutos e
antes de iniciar
a fase 4

5

Teste

KPMG: Liderar
Membros do observatório automóvel: Participação
30 minutos

15 minutos
para
organização
dos conteúdos

Gerar o maior número de
soluções para o problema sem
julgamentos a priori:

Objetivos da
Sessão
KPMG

4

Desenvolver um protótipo de
forma a que seja facilmente
entendido pelos restantes, tendo
em conta que:

Apresentar aos restantes
membros para recolha de
feedback, sendo que o locutor
deverá:

•

•

•

Para os membros do
Workshop, é mais fácil
entender a solução estando
ela prototipada
É um desenho inacabado e,
por isso, aberto a melhoria

•

Apresentar de forma rápida e
contextualizada
Procurar ter aprovação
durante a apresentação

Face às participações recolhidas na fase anterior, estas serão sistematizadas num
template único que será a base para a sistematização dos principais gaps e
projectos/ caminhos futuros
Para potenciar a participação, cada participante comentará pelo menos um tema
em alinhamento com uma matriz matriz de análise do tema (principais vetores: 1.
Dificuldade de Implementação, 2. Investimento Necessário, 3. Celeridade
necessária/ urgência, 4. Potencial Retorno)
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Descarbonização da
Indústria Automóvel
Empatia: Relevância do tema para stakeholders

Conteúdos de Suporte ao Tema Chave

Tema: Descarbonização da Indústria Automóvel | 1. Empatia
“Reafirmamos o Green Deal Europeu como a

nova estratégia de crescimento da UE e como um projeto para uma economia próspera e resiliente no caminho para a neutralidade

climática até 2050.”
Emmanuel Macron, Presidente Francês

“A descarbonização da supply chain será o ‘game changer' para o impacto da acão climática das empresas. Abordar as emissões indiretas (de Scope 3 - conceito mais abrangente,
incluindo, p.e, emissões de commute de colaboradores, viagens empresariais,…) fundamental para que as empresas”

Nigel Topping, Responsável pelo combate às alterações climatéricas da UNFCCC (Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima)
“As emissões de cada cliente que recebe dinheiro, financiamento, ou

investimento do Bank of America são importantes para mim.”

Karen Fang, Head of Global Sustainable Finance do Bank of America
(…) estabelecemos um objetivo claramente definido de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 55% até 2030.
(…) reduzimos para metade as emissões de gases com efeito de estufa desde 2010 e passámos para 100% de eletricidade renovável
Fixámos um objetivo líquido de emissão de carbono zero no CCEP até 2040, o que exigirá o apoio de todos os nossos fornecedores, uma vez que abrangerá os Scopes 1, 2 e 3.
Nos últimos 10 anos, o CCEP reduziu a nossa pegada de carbono em 30%, mas sabemos que não é suficiente e sabemos que temos de ir mais depressa. Por isso, estou muito feliz por a nossa direção ter
assinado um compromisso de

mais de 250 milhões de euros para que isto aconteça.”

Damian Gammell, CEO, Coca-Cola European Partners

Fonte: BCG | University of Cambridge – Corporate Leaders Group | Energy Transition | The Education Magazine | World Economic Forum | CNBC
© 2021 KPMG Advisory – Consultores de Gestão, S.A., sociedade anónima portuguesa e membro da rede global KPMG, composta por firmas membro independentes associadas com a KPMG International Limited, uma sociedade inglesa de responsabilidade limitada por garantia. Todos os
direitos reservados.

6

Conteúdos de Suporte ao Tema Chave

The European Green Deal
A transição não será opcional: existe regulação europeia mandatória, o European Green Deal, que tem como objectivo
transformar a economia dos estados membros, com o impacto ambiental no centro do processo de desenvolvimento
PRINCIPAIS PRIORIDADES DE ACÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA (INCLUINDO PORTUGAL):

Mobilizar a investigação e
promover a inovação

Aumentar a ambição
climática da UE para 2030
e 2050

Transformar a economia
da UE numa perspectiva
sustentável

Financiar projetos para tornar a economia mais ecológica
(Exemplo: investir em novos produtos tecnológicos amigos do ambiente)
Uma ambição com zero
poluição para um ambiente
livre de tóxicos

Preservar e restaurar
ecossistemas e a
biodiversidade

Fornecimento de energia
limpa, acessível e segura

THE EUROPEAN
GREEN DEAL

Mobilizar a indústria para
uma economia circular

Construir e renovar de uma
forma eficiente recursos
energéticos

Farm to Fork' um sistema
alimentar justo, saudável e
amigo do ambiente

Acelerar a mudança para
uma mobilidade
sustentável e inteligente

Suporte financeiro para a
transição

UE como líder global

Leave no one behind
(Apenas na transição)

Promover um plano de ação de Economia Circular para garantir produtos
sustentáveis durante todo o ciclo de vida
Promover a restauração da natureza como elemento central do plano de recuperação
da pandemia, proporcionando oportunidades de negócio e investimento imediatas
para a restauração da economia da UE
Investir 25% do orçamento da UE em ações climáticas, sendo que parte significativa
será investida na biodiversidade e em soluções baseadas na natureza
Integrar energias renováveis e incentivar a monitorização do consumo real de
energia
Impulsionar o investimento e a capacidade inovadora para a produção e utilização de
produtos químicos que sejam seguros e sustentáveis por conceção, e ao longo do
seu ciclo de vida
Apoiar a produção de produtos químicos essenciais em sectores-chave, assim como
promover a investigação e desenvolvimento para a transformação sustentável da
indústria química

© 2021 KPMG Advisory – Consultores de Gestão, S.A., sociedade anónima portuguesa e membro da rede global KPMG, composta por firmas membro independentes associadas com a KPMG International Limited, uma sociedade inglesa de responsabilidade limitada por garantia. Todos os
direitos reservados.
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Conteúdos de Suporte ao Tema Chave

Emissões de CO2 e Restantes Impactos Ambientais
As actividades operacionais das empresas têm impactos ambientais, e o referido Green Deal vai definir directivas para
as várias dimensões (destacam-se, no âmbito desta sessão, as emissões de CO2)
Impactos ambientais resultantes da operação

Operação dos equipamentos na
linha de montagem

CO2

<<

Emissões de CO2

Recursos Florestais

Consumo de eletricidade
e/ou gás natural

Consumo de Materiais

Consumo de plástico,
madeira, papel e cartão

Produção de resíduos

Tratamento de fim de vida
dos materiais

Recursos Hídricos

O consumo de recursos fósseis (finitos) para a produção de
energia é considerado em âmbito de emissões de CO2, uma
vez que é o impacto mais relevante no actual contexto político

Consumo de madeira, papel e
cartão

Utilização de água

Resíduos

NÃO EXAUSTIVO

Outras Emissões

Reutilização da materiais (ex. plástico): Existem actualmente,
para o sector das embalagens, objectivos a nível Europeu,
que se deverão alargar para abranger restantes industrias

Resíduos (plástico, madeira,
papel e cartão)
Consumo de água e Efluentes

(uso humano, lavagem)

Distribuição e crossdocking

Consumo de combustível

(transporte de produtos para o cliente)

Commuting
(deslocações casa-trabalho, viagens negócios)

Consumo de combustível
Responsabilidade
limitada

Recuperação de resíduos

…

Foco do Workshop
1) Os GEE diferentes do CO2, incluídos no Protocolo de Quioto, convertem-se em CO2 equivalente através do Potencial de Aquecimento Global para um período de 100 anos.
© 2021 KPMG Advisory – Consultores de Gestão, S.A., sociedade anónima portuguesa e membro da rede global KPMG, composta por firmas membro independentes associadas com a KPMG International Limited, uma sociedade inglesa de responsabilidade limitada por garantia. Todos os
direitos reservados.
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Conteúdos de Suporte ao Tema Chave

Contexto Regulatório
Existem timings concretos para a dimensão do CO2, ao nível da União Europeia, com duas principais metas:

Green Deal

2020

2026
Alargamento do CELE ao sector dos
transportes rodoviário e marítimo

Meta 2: Neutralidade
carbónica até 2050

Meta 1: Redução em 55%
emissões até 2030
2030

Reduzir emissões GEE em 45-55% e em
40% no setor dos transportes (vs. 2005)

2023
Tributação dos produtos energéticos
(combustíveis)

Green Deal

Fit for 55

2050

2035

47% energias renováveis no consumo bruto de
energia e 20% no transporte e mobilidade

-- 40% geração energia renovável

-- Phase-out venda de veículos a

-- 36% redução consumo energia final -- Restrição

diesel. Ambição de novos veículos
com 0 emissões

normas de desempenho CO2 : novos veículos ligeiros

Potencial aumento do custo dos combustíveis e
eletricidade

Tendência zero emissões
para a mobilidade

-- 90% redução de emissões no
sector dos transportes
- Restantes 10% serão compensados

Renovation wave do parque de edifícios, incluindo
armazéns

Fonte: Comissão Europeia, 2021; Pacote “Fit for 55”, 2021; GIRP, 2021; Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, 2019.
© 2021 KPMG Advisory – Consultores de Gestão, S.A., sociedade anónima portuguesa e membro da rede global KPMG, composta por firmas membro independentes associadas com a KPMG International Limited, uma sociedade inglesa de responsabilidade limitada por garantia. Todos os
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Conteúdos de Suporte ao Tema Chave

Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050
Portugal criou o RNC2050 que define o compromisso e a estratégia do Governo Português para ir ao encontro do
European Green Deal e às suas 2 metas chave
ROTEIRO PARA A NEUTRALIDADE CARBÓNICA (LONGO-PRAZO):


Estabelece a visão de longo prazo, mas com acção imediata, em torno de três eixos
interconectados: a valorização do território e do habitat, a economia circular e a descarbonização
da sociedade e a transição energética



O RNC2050, estabelece, de forma sustentada, a trajectória para atingir a neutralidade carbónica
em 2050



Atingir a neutralidade carbónica em Portugal implica reduzir as emissões de gases com efeito de
estufa em mais de 85%, em relação a 2005, e garantir uma capacidade de sequestro agrícola e
florestal de carbono na ordem dos 13 milhões de toneladas



Em linha com os resultados do Relatório IPCC sobre 1,5 ºC1, é até 2030 que será colocado o maior
esforço de redução de emissões (55% de redução das emissões de CO2) e esta ambição já se
traduziu no Plano Nacional Energia e Clima 2030, com uma clara aposta na transição energética e
na mobilidade sustentável.

1) O Painel intergovernamental das Nações Unidas refere que para mitigar os riscos das alterações climáticas, é necessário reduzir o aumento de
temperatura a nível global em 1,5 ºC até 2030

© 2021 KPMG Advisory – Consultores de Gestão, S.A., sociedade anónima portuguesa e membro da rede global KPMG, composta por firmas membro independentes associadas com a KPMG International Limited, uma sociedade inglesa de responsabilidade limitada por garantia. Todos os
direitos reservados.
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Conteúdos de Suporte ao Tema Chave

Tema: Descarbonização da Indústria Automóvel | 1. Empatia
Este contexto cria pressão dos stakeholders sobre a indústria automóvel, gerando ameaças e impactos relevantes:
REGULADORES

CLIENTES

• Estão a ser impostas medidas mais
rigorosas para reduzir o impacto ambiental
dos veículos.
o Exemplo: um número crescente de
cidades está a restringir a entrada
de veículos com emissões
elevadas (Hong Kong, Bruxelas,
Amsterdão).

• A elevada quota do sector dos transportes
no total das emissões (29%), aumentou o
escrutínio por parte dos clientes….

• Os fabricantes de automóveis deparam-se
com custos crescentes para cumprir os
regulamentos de emissões relativamente
aos motores a combustão, que deverão
triplicar até 2025 e atingir perto de 2.000 €
por veículo.

• Resultado prático: Procura crescente de
veículos elétricos:
• Apesar da quebra nas vendas de
automóveis de 16% em 2020…
• …o registo de automóveis
elétricos aumentou 41%

Fonte: BBC | UNFCC

Fonte: EPA| The Guardian | IEA – Global EV Outlook 2021

• …agravado pelo aumento da
consciencialização pública sobre o impacto
nocivo de atividades humanas sobre o
ambiente

INVESTIDORES E INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
• Os fundos de investimento começam a
utilizar critérios como a sustentabilidade e
a preocupação com as alterações
climáticas para avaliar as empresas alvo
• Financiamento sustentável: Existe um risco
de menor acesso a crédito caso não as
empresas não cumpram com directrizes de
sustentabilidade

Fonte: BCG

CONCORRENTES
• Conscientes da relevância do fenómeno,
algumas empresas do sector estão a
aumentar a sua aposta na
descarbonização, o que, tendo em conta a
sensibilidade do mercado, pode garantirlhes uma diferenciação relevante face a
concorrentes que não fizeram esta
movimentação de forma antecipada
• Previsão de afastamento, por parte dos
OEM, de fabricantes de componentes não
compliant com exigências de
descarbonização

Fonte: UNFCC

© 2022 KPMG Advisory - Consultores de Gestão, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.
Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal.
.

11

Conteúdos de Suporte ao Tema Chave

Instrumentos de Financiamento
Para ajudar nesta transição, Portugal terá acesso a ~€ 50 mil milhões em subvenções, a executar até 2029
UM PLANO DE RECUPERAÇÃO PARA A EUROPA

Convergência
Uma recuperação justa e inclusiva para todos

Objectivos:
 Reparar os danos económicos e sociais causados pela Covid-19

Resiliência

 Tornar as economias Europeias mais resilientes

Reforço da autonomia estratégica da UE

 Transformar a Sociedade Europeia

Transformação

Transição Climática
e
Transição Digital

Integração da era digital no mercado único
€1.835 mil
Milhões

Orçamento da EU para 2021-2017
O Next Generation EU (€ 750 mil milhões), associado ao quadro financeiro plurianual reforçado (€ 1.085 mil milhões)
elevam o total do orçamento da UE para € 1.835 mil milhões.

€960 mil
Milhões

 O valor do orçamento Europeu para 2021-2027 é substancialmente superior ao atribuído no período que antecede a
crise causada pela Covid-19.
 O objectivo é transformar a crise causada pela Covid-19 numa oportunidade para construir o futuro do União Europeia.
 Portugal terá acesso a c. € 50 mil milhões em subvenções, a executar até 2029

2014-2020

2021- 2027

© 2021 KPMG Advisory – Consultores de Gestão, S.A., sociedade anónima portuguesa e membro da rede global KPMG, composta por firmas membro independentes associadas com a KPMG International Limited, uma sociedade inglesa de responsabilidade limitada por garantia. Todos os
direitos reservados.
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Como encara o sector automóvel este
desafio?
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Conteúdos de Suporte ao Tema Chave

Tema: Descarbonização da Indústria Automóvel | 1. Empatia
Apesar de um espaço a percorrer, os principais fabricantes têm o objetivo de atingirem a neutralidade climática em 2050
OBJETIVO TEMPORAL
FABRICANTE

2022

2025

2030

2035

2050

20% - Redução de emissões de
CO2 na supply chain
80% - Redução de emissões de
CO2 nos processos de produção
30% - Redução de emissões de

NEUTRALIDADE
CLIMÁTICA

CO2 na supply chain

20% - Redução de emissões de

CO2 na supply chain

80% - Redução de emissões de
CO2 nos processos de produção
25% - Redução da pegada de
carbono

50% - Redução de emissões de
CO2 nos novos veículos na Europa

Fonte: BMW Newsletter | Volskwagen Group | Ford Media Center | Renault Group
© 2021 KPMG Advisory – Consultores de Gestão, S.A., sociedade anónima portuguesa e membro da rede global KPMG, composta por firmas membro independentes associadas com a KPMG International Limited, uma sociedade inglesa de responsabilidade limitada por garantia. Todos os
direitos reservados.
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Conteúdos de Suporte ao Tema Chave

Tema: Descarbonização da Indústria Automóvel | 1. Empatia
Os fabricantes de automóveis têm tido níveis de maturidade distintos no combate às alterações climáticas, como o demonstra
a análise da Greenpeace aos 10 maiores grupos do Sector a nível mundial, que representam 80% do mercado

1

Progresso para a eliminação progressiva
dos veículos a combustível fóssil

2

Progresso no sentido da descarbonização
da Supply Chain

3

Progresso na utilização sustentável dos
recursos

AVALIAÇÃO DO
DESEMPENHO

3 PILARES DE AVALIAÇÃO
ALIADA À
RESPONSABILIDADE
INERENTE, É DE
DESTACAR O
DESEMPENHO DA
GENERAL MOTOR,
APESAR DE TODOS OS
FABRICANTES TEREM
AINDA UM LONGO
CAMINHO A
PERCORRER NESTA
TEMÁTICA.

Fonte: Greenpeace
© 2021 KPMG Advisory – Consultores de Gestão, S.A., sociedade anónima portuguesa e membro da rede global KPMG, composta por firmas membro independentes associadas com a KPMG International Limited, uma sociedade inglesa de responsabilidade limitada por garantia. Todos os
direitos reservados.
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Emissões ao longo do ciclo de vida do automóvel – Caso Real

6%

13%

INFLUÊNCIA DA INDÚSTRIA
AUTOMÓVEL NACIONAL

• 2/3 concentram-se no consumo de energia ao longo
da vida do automóvel

2%

13%

Supply Chain
Produção do veículo
Geração de combustível fóssil
ou electricidade

66%

Segundo as estimativas da VW relativamente a
emissões de gases poluentes:

Consumo de energia ao longo
da vida
Reciclagem do veículo

• Cerca de 15% concentram-se na Supply Chain e
Produção
• À medida que se efectua o shift de veículos com
motores a combustão para veículos eléctricos/
hidrogénio, aumenta a representatividade das
emissões associadas ao Processo Produtivo e Supply

Chain (estima-se que atinja os 60% em 2040)

Fonte: McKinsey, Automotive Logistics
© 2021 KPMG Advisory – Consultores de Gestão, S.A., sociedade anónima portuguesa e membro da rede global KPMG, composta por firmas membro independentes associadas com a KPMG International Limited, uma sociedade inglesa de responsabilidade limitada por garantia. Todos os
direitos reservados.
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Tema: Descarbonização da Indústria Automóvel | 1. Empatia
REDUÇÃO DE EMISSÕES NA SUPPLY CHAIN

REDUÇÃO DE EMISSÕES NO PROCESSO PRODUTIVO

60%

das abordagens de descarbonização com reduzido
impacto envolvem alumínio e plásticos

Na América do Norte, a Volkswagen focou-se em reduzir as emissões de CO2,
através de:
• Utilização de camiões movidos a gás natural para trajetos curtos

• Emissões da produção de alumínio podem ser
reduzidas em cerca de 73% pela maior utilização de

alumínio reciclado, novas tecnologias de fundição e
eletricidade verde (para além de reduzir os custos de produção)

• Emissões da produção de plásticos podem ser
reduzidas em 34% através da substituição de plásticos de

componentes não visíveis por materiais reciclados (polipropileno ou
polietileno)

• Incremento do transporte ferroviário entre o México e os EUA
o Implicou o aumento da capacidade ferroviária com o “Lighting Project” envolvendo
a instalação de postos de iluminação para transporte noturno

• Utilização de navios movidos a gás natural liquefeito (estimativa de redução de
emissões de CO2 de 10 a 20%)
o Implicou a modificação de parte dos navios afetos ao transporte

Fonte: McKinsey, Automotive Logistics
© 2021 KPMG Advisory – Consultores de Gestão, S.A., sociedade anónima portuguesa e membro da rede global KPMG, composta por firmas membro independentes associadas com a KPMG International Limited, uma sociedade inglesa de responsabilidade limitada por garantia. Todos os
direitos reservados.
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Tema: Descarbonização da Indústria Automóvel | 1. Empatia
EXISTE UMA PARCELA SIGNIFICATIVA DA REDUÇÃO DE EMISSÕES DE SC DAS EMPRESAS DO SECTOR QUE PODE SER FEITA COM CUSTOS REDUZIDOS

>100€/ ton CO2

12%

<10€/ ton CO2
31%

Entre 10-100€/ ton CO2

57%

O custo da redução de emissões ao longo de toda a Supply Chain do Sector Automóvel tem custos reduzidos para ~57%:
• Inferior a 10€ por Ton. de CO2 para 57% das Emissões
• Entre a 10€ a 100€ por Ton. de CO2 para: 31% das Emissões
• Superior a 100€ por Ton. de CO2 para: 12% das Emissões
© 2021 KPMG Advisory – Consultores de Gestão, S.A., sociedade anónima portuguesa e membro da rede global KPMG, composta por firmas membro independentes associadas com a KPMG International Limited, uma sociedade inglesa de responsabilidade limitada por garantia. Todos os
direitos reservados.
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Descarbonização da Indústria Automóvel
FOI DESENVOLVIDA UMA DISCUSSÃO EM CONTEXTO DE GRUPO DE
TRABALHO, EM ALINHAMENTO COM AS QUESTÕES EXPLICITADAS DE
SEGUIDA
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2. Tema: Descarbonização da Indústria Automóvel

Questões Chave - Tema: Descarbonização da Indústria Automóvel | 2. Definição e 3. Conceção
Q1: Qual o impacto do foco actual na descarbonização sobre a sua empresa/ indústria?
Q2: Que tipo de pressões sentem actualmente para reduzir o nível de carbono emitido?
Q3: Qual o nível de conhecimento sobre as emissões geradas pela empresa ao longo da cadeia de valor (actividades
desenvolvidas directamente pela empresa ou por prestadores de serviço)?
Q4: Qual a ambição da 1. empresa que representa neste capítulo? Qual a ambição que percecionamos relativamente ao
sector em que nos inserimos?
Q5: Quais as acções que estão previstas ou a ser desenvolvidas no sentido da Descarbonização ao nível da empresa que
representa? Quais as acções realizadas a nível do sector?
Q6: Que soluções podem ser acionadas a nível 1. empresarial, e do 2. sector/ associativo (nomeadamente face ao
alinhamento com o sector público)?
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2. Tema: Descarbonização da Indústria Automóvel

Discussão de Potenciais Próximos Passos
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2. Tema: Descarbonização da Indústria Automóvel

Principais Ações Identificadas – Tema: Descarbonização da Indústria Automóvel | 4. Protótipo e 5. Teste
VETORES DE ANÁLISE
1. Dificuldade de
Implementação

2. Investimento
Necessário

3. Celeridade necessária/
urgência

4. Potencial Retorno

A. Negociação conjunta de Commodities: (nomeadamente energia, transportes – com
optimização dos percursos logísticos, etc.)

MÉDIO

MÉDIO

ALTO

ALTO

B. Foco de cluster com foco na descarbonização do sector automóvel (incluindo
Universidades, Associações, Empresas, Gabinetes técnicos de suporte)

MÉDIO

MÉDIO

ALTO

ALTO

C. Avaliação da pegada ao nível da Empresa e do sector para identificação da distância às
metas e pain-points

MÉDIO

BAIXO

ALTO

ALTO

D. Lobbying conjunto para o direccionamento de apoios públicos para as áreas
estratégicas do sector (Ex: capacitação da rede hidrogénio nacional)

MÉDIO

ALTO

ALTO

ALTO

E. Digitalização do processo produtivo para aumento da eficiência e redução de
desperdícios com impacto directo nas emissões

MÉDIO/ ALTO

MÉDIO/ ALTO

ALTO

ALTO

F. Substituição de equipamentos ou Matérias Primas por alternativas com emissões mais
reduzidas (ex. proposta conjunta de materiais reciclados junto dos OEM quando for
possível a substituição)

MÉDIO/ ALTO

MÉDIO/ ALTO

ALTO

MÉDIO/ ALTO

A classificação efectuada segundo os 4 vectores de análise foi realizada em conjunto com os membros do grupo de trabalho, resultando de um consenso global
© 2021 KPMG Advisory – Consultores de Gestão, S.A., sociedade anónima portuguesa e membro da rede global KPMG, composta por firmas membro independentes associadas com a KPMG International Limited, uma sociedade inglesa de responsabilidade limitada por garantia. Todos os
direitos reservados.

22

2. Tema: Descarbonização da Indústria Automóvel

Visão KPMG para os próximos passos
Para endereçar os desafios existentes, propõe-se uma abordagem com 4 objectivos complementares

1
1

2

4

3

4

Identificar os impactos ambientais relevantes que influenciam a pegada ecológica das empresas
do Sector Automóvel e que contribuem para a ambição estabelecida a nível Europeu

2

Quantificar os impactos ambientais, calculando o baseline do sector a nível
ecológico

3

Definir os objectivos estratégicos, alinhados com a ambição expressa no Green

Deal

Desenvolver e propor a Agenda para o sector e associados, com acções concretas a
executar (pela Associação e Associados) na transição para uma economia verde

PRR – As associações e outras entidades relevantes poderão submeter as suas candidaturas para o apoio à elaboração de roteiros de descarbonização da indústria e capacitação das Empresas (N.º 01/C11-i01/2021),

até 31/03/2022, especificamente orientado a Associações Empresariais e Centros Tecnológicos dos diversos sectores industriais
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4. Métricas de Sucesso

Métricas de Sucesso – KPIs (1/2)
ADESÃO
Os WS estão a obter o buy-in desejado e a corresponder às expectativas dos participantes?

1

Número de participantes nos WS
Por subsector, por tema, medido pós sessão e com cruzamento
de inscrições vs attendance

2

Feedback dos participantes
Por tema, através de votação dos participantes, via inquérito
digital partilhado após a sessão, avaliando 3 temas chave:
1. Satisfação com conteúdo (Pontuação: 1-5)
2. Satisfação com formato (Pontuação: 1-5)
3. Sugestão de temas a abordar e/ ou alterações ao formato
(open-ended)

•

Advisory Board: 8 elementos

•

Participantes: 42 elementos

1. Satisfação com conteúdo | Resposta Média: 4,25 (8 respondentes)
2. Satisfação com formato | Resposta Média: 4,5 (8 respondentes)
3. Sugestão de temas a abordar e/ ou alterações ao formato:
•
•
•
•
•
•

Políticas socioeconómicas no sentido de aumentar a competitividade do sector e
da economia portuguesa no contexto europeu e mundial
Desafios associados à encurtação das Supply Chains
Digitalização/desmaterialização e o impacto nos custos e no time to market
Cooperação Supply Chain - como criar parcerias entre empresas Portuguesas
para concorrerem a plataformas mundiais
Competitividade – condições para tornar as nossas empresas mais competitivas
Escassez de mão de obra, capacitação das pessoas e formação
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4. Métricas de Sucesso

Métricas de Sucesso – KPIs (2/2)
EFETIVIDADE
Os WS estão a gerar soluções/ iniciativas acionáveis pelos participantes, e qual o sucesso das mesmas?

1

Número de ações
identificadas por
WS GROA
Por subsector, por tema,
sistematizadas e
partilhadas pós sessão

Tema: Descarbonização da Indústria Automóvel | Número de Acções: 6
1.

Negociação conjunta de Commodities: (nomeadamente energia, transportes – com optimização dos percursos
logísticos, etc.)

2.

Foco de cluster com foco na descarbonização do sector automóvel (incluindo Universidades, Associações,
Empresas, Gabinetes técnicos de suporte)

3.

Avaliação da pegada ao nível da Empresa e do sector para identificação da distância às metas e pain-points

4.

Lobbying conjunto para o direccionamento de apoios públicos para as áreas estratégicas do sector (Ex:
capacitação da rede hidrogénio nacional)

5.

Digitalização do processo produtivo para aumento da eficiência e redução de desperdícios com impacto directo
nas emissões

6.

Substituição de equipamentos ou Matérias Primas por alternativas com emissões mais reduzidas (ex. proposta
conjunta de materiais reciclados junto dos OEM quando for possível a substituição)
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