
Assembleia Geral
A ZERO em 2022



agenda.

o que fizemos em 2022.

_ números da nossa atividade

_ em destaque

_ marcos importantes

_ por influência da ZERO

_ projetos em destaque

_ parcerias que fazem a diferença

as nossas contas de 2022.

_ grandes números

_ receitas por rubricas

_ origem das receitas

_ despesas por rubricas

pegada carbónica.



o que fizemos em 2022.



o que fizemos em 2022 _ números da nossa atividade



o que fizemos em 2022 _ números da nossa atividade

comunicados emitidos

newsletters enviadas
(inscritos _ 5 088) queixas à CADA

(comissão de acesso aos 

documentos administrativos)voluntários ativos
(extra órgãos sociais)

161

3740

11



o que fizemos em 2022 _ números da nossa atividade
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em destaque.

ø Em abril, a ZERO estreou-se noutra

plataforma de comunicação com o podcast

“ZONA ZERO”, um programa quinzenal

que tem por objetivo “descomplicar” o falar

sobre ambiente, ajudando a desconstruir os

mitos e a compreender os factos.

ø Para tal, nesta primeira temporada, conta

com convidados especialistas da ZERO,

servindo como plataforma para explorar

alguns dos dossiês que acompanhamos.

Em 2022, foram emitidos 18 programas.

ø Em parceria com a TSF, estreámos a

participação no programa semanal no

programa e podcast “Verdes Hábitos”, com

Francisco Ferreira e Susana Fonseca.

zona zero

o que fizemos em 2022 _ em destaque



marcos importantes.
o que fizemos em 2022.



JULHO

contratação de um serviço 

de consultoria em 

Regulamento Geral de 

Proteção de Dados 

Pessoais (RGPD) e de 

DPO – Data Protection

Officer. Desta forma, 

iniciou-se regularização da 

ZERO em termos de 

conformidade do RGPD.

o que fizemos em 2022 _ marcos importantes

marcos importantes.

plano 
acolhimento 
voluntários

conformidade 
RGPD

1.º plano
de formação

ABRIL
criação de um processo
para dar resposta às 
necessidades internas (de 
apoio técnico ou não) e 
externas de participação
na associação.
74 candidatos, 4 sessões de 
acolhimento e 34 voluntários 
validados.

AGOSTO
realização de três 
formações a todos os 
funcionários em áreas de 
conhecimento transversal 
que foram apontadas pelos 
próprios como necessárias 
de complementar.



o que fizemos em 2022 _ marcos importantes

marcos importantes.

construção 
política de RH

política
viagens aéreas

NOVEMBRO
criação de uma política que 
define os valores pelas quais a 
ZERO se rege, os critérios de 
recrutamento, as diferentes 
posições em termos de carreia 
e referência da tabela salarial.

DEZEMBRO
documento evolutivo que estabelece, 
para os colaboradores, os critérios nos 
procedimentos de viagens aéreas em 
representação ou em interesse da 
ZERO, com a finalidade de fazer 
diminuir as emissões de gases com 
efeitos de estufa associados.



o que fizemos em 2022 _ por influência da zero.

por influência da zero.

aprovação do 
Regulamento para 
Produtos Livres de 
Desflorestação pelo 
Parlamento Europeu, 
após campanha intensa 
junto dos nossos MEP.



ø Em 2022, as iniciativas do projeto levaram

exposições, workshops sobre alterações

climáticas e documentários a diferentes

comunidades, assim como escolas e

associações. Capacitámos e sensibilizámos

mais de 3.500 jovens. E, através das

atividades de mobilização, como as

marchas, alcançámos cerca de 1.500

jovens ao longo do ano.

AtivaCLIMA
projetos em destaque.

o que fizemos em 2022 _ projetos em destaque



o que fizemos em 2022 _ projetos em destaque

ø Em parceria com o Centro PINUS,

continuámos a implementação do projeto

que conta com o apoio do Programa

Cidadãos Ativ@s, destacando-se várias

ações de terreno, bem como vários

webinars com centenas de participantes e

uma ação viral de envio de postal de Boas-

Festas para o Primeiro Ministro que contou

com a adesão de mais de 700 pessoas.

ForestWatch
projetos em destaque.



ø Deu-se continuidade ao projeto do

Identificador inteligente de integração e

eficiência logística, com várias ações locais

e desenvolvimento da base de dados e da

plataforma.

o que fizemos em 2022 _ projetos em destaque

I4efficiency
projetos em destaque.



ø Construção da nova identidade visual da

ZERO, num projeto colaborativo com a Etic

– Escola Técnica de Comunicação, que

culminou com o desenvolvimento do novo

website da ZERO, através do “Gulbenkian

Digital Shift” – um projeto financiado pela

Fundação Calouste Gulbenkian que

viabilizou o desenvolvimento do novo portal,

bem como a nova ferramenta para gestão

de Associados.

o que fizemos em 2022 _ projetos em destaque

Rebrand e novo website
projetos em destaque.



ø A parceria com a BiofuelWatch
acontece no âmbito do 
acompanhamento das políticas 
europeias e nacionais na área da 
biomassa, nomeadamente na 
caracterização da situação de 
utilização de biomassa no setor 
energético.

parcerias que
fazem a diferença.

o que fizemos em 2022 _ parcerias que fazem a diferença

ø Dando continuidade ao debate mais 
profundo sobre a forma como medimos o 
desenvolvimento, o progresso e o bem-
estar de uma sociedade, a ZERO lançou o 
primeiro relatório, numa sessão pública a 5 
de dezembro que contou ainda com um 
painel de debate com os grupos com 
assento parlamentar. 

ø Pretende sensibilizar sobre a problemática 
das emissões de gases com efeitos de 
estufa decorrentes das viagens aéreas 
corporativas e de como estas empresas 
podem dar o seu importante contributo para 
diminuir estas emissões. Além da 
construção do ranking, o projeto incluiu um  
workshop com empresas nacionais.

1.º Relatório Economia 
do Bem-Estar:

Campanha Viajar Responsavelmente: 



as nossas contas de 2022.



grandes números.
(valores em euros)

as nossas contas de 2022 _ grandes números

custos
832 532

proveitos
872 096 

resultado
39 564 
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+14%

+37%



1%1%

29%

61%

7%

1%

receitas por rubricas.

as nossas contas de 2022 _ receitas por rubricas

1% 1%

10%

85%

2% 1%

(valores em euros)

2021 2022

Quotas

Donativos associados

Donativos outras entidades

Subsídios

Prestação Serviços

IEFP



2%

8%
3%

36%

4%

47%

origem das receitas.

as nossas contas de 2022 _ origem das receitas

(valores em euros)

2022

Quotização e donativos

Mecenato

Prestações de serviços

Financiamento público (União Europeia e EEA Grants)

Financiamento público (Administração Central)

Projetos com Associações e Fundações 

Internacionais



despesas por rubricas.

as nossas contas de 2022 _ despesas por rubricas

24%

3%

4%

2%

2%

3%

2%

59%

15%
3%

7%

1%

12%

2%

58%

1%

1%1%

(valores em euros)

(ver lista dos financiadores no site _ www.zero.ong)

20212022

Trabalhos especializados

Publicidade e propaganda

Honorários

Material escritório

Outros materiais

Deslocações

Rendas e alugueres

Outros serviços

Gastos com pessoal

Outros gastos e perdas



2021

colaboradores remunerados.

as nossas contas de 2022 _ despesas por rubricas

20 
colaboradores 

remunerados

2022

20 
colaboradores 

remunerados



pegada carbónica.
viagens aéreas zero.



pegada carbónica _ viagens aéreas

avaliação da pegada carbónica
nas viagens aéreas.

2022

18 
trabalhadores

da ZERO

52
viagens

aéreas

86
trajetos e 

escalas

==

Nota: inclui os efeitos não-CO2

Bruxelas 
destino com maior 

n.º de viagens



pegada carbónica _ viagens aéreas

avaliação da pegada carbónica
nas viagens aéreas.

Nota: inclui os efeitos não-CO2

48 733 kg CO2-

equivalente
total de viagens

1 108 kg CO2-equivalente
(todos os trabalhadores

e voluntários da ZERO)

2 707 kg CO2-equivalente
(apenas os que fizeram

viagens de avião)

(CO2-equivalente 
por pessoa)




