










No âmbito da COP 21 é colocado o desafio das economias 

caminharem para uma economia que seja neutra (net zero) em 

carbono na segunda metade do século.



Como pode Portugal antecipar e posicionar-se para esta realidade? 

Quais os fatores competitivos para Portugal num contexto de 

neutralidade carbónica? Como criar emprego e crescer numa 

economia neutra em carbono?





OBJETIVO:

POSICIONAR PORTUGAL NO CONTEXTO DE UMA QUARTA 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL, CONSIDERANDO O 

COMPROMISSO NACIONAL PARA ALCANÇAR A 

NEUTRALIDADE CARBÓNICA

• Criar e estudar os cenários para Portugal em 2030, no contexto de

uma quarta revolução industrial e considerando o compromisso

nacional para alcançar a neutralidade carbónica bem como os

estádios atuais de cada setor económico nacional.

• Pensar em 2030, nas empresas portuguesas e identificar potenciais: 

• novos setores de atividade económica

• novos produtos, novos processos

• novas vantagens competitivas

• novas oportunidades de novos negócios

• novas áreas de exportação
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• Ao BCSD:

• Propor um conjunto de políticas públicas 

• Posicionar-se de forma robusta como um parceiro para as 

alterações climáticas

• A cada uma das empresas do BCSD 

• Adquirir um conjunto de informação que poderá ser usada 

individualmente por cada empresa na definição da sua estratégia 

de negócio para 2030

• Desenvolver inovação nos processos, no produto, no marketing 

e a nível organizacional atendendo aos desafios para 2030

• Ter a oportunidade de incluir as especificidades do seu negócio na 

elaboração dos cenários que servirão de base as propostas de 

política pública por parte do BCSD

ESTE PROJETO PERMITE
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"(…) o “Scenario planning” é uma ferramenta usados por gestores para os 

ajudar a definir uma estratégia para a sua empresa, ou para resolver um 

problema específico. 

A principal diferença baseia-se no facto do método de “Scenario planning” 

incluir no processo de análise várias incertezas ao mesmo tempo, em vez 

de ter uma abordagem mais limitada, baseada na análise de potenciais 

consequências causadas por uma só variável, assumindo-se todas as 

restantes variáveis  como constantes. 

Os exercícios de “Scenario Planning” geralmente incorporam elementos 

difíceis de incluir noutras abordagens mais lineares, tais como novos 

regulamentos, mudanças ou inovações de valor". 

Paul Schoemaker especialista em Scenario Planning

O Método: scenario planning + scientific method



O Método: scenario planning + scientific method
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Este é um projeto aberto à comunidade do 

BCSD Portugal. 

Todos os associados estão convidados a

fazer parte neste projeto como líder,

patrocinador ou participando ativamente, e de

forma livre, nos workshops.

LEADER SPONSOR SILVER SPONSOR

PROMOTOR PARCEIRO
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A participação ativa das empresas associadas

do BCSD é fundamental para o sucesso do

projeto “Meet 2030”.

Partilha de informação

visões sobre o futuro

incertezas
riscos

tecnologias

novos modelos de negócio novos  produtos novos  processos …





meet@bcsdportugal.org

LEADER SPONSOR SILVER SPONSORPROMOTOR PARCEIRO

mailto:meet@bcsdportugal.org


sofia.santos@bcsdportugal.org

www.bcsdportugal.org

Obrigada.

mailto:sofia.santos@bcsdportugal.org
http://www.bcsdportugal.org/


Direitos de autor

A utilização da informação que consta neste documento é livre mas a 
sua distribuição ou reprodução deve referir como fonte o BCSD Portugal.


