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Sofia Santos do BCSD comenta a retirada dos EUA do Acordo de Paris 

 

Transição para a economia de baixo carbono já começou e 
não há forma de a travar  

 

“Ao longo desta semana soubemos que a União Europeia e a China estão alinhadas no combate às alterações 

climáticas. É um facto notável! Em Portugal, com o apoio do ministério do ambiente e do ministério da economia, 

as empresas associadas do BCSD também estão comprometidas com o Acordo de Paris, nomeadamente através 

do projeto Meet 2030”, defende Sofia Santos, secretária geral do BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o 

Desenvolvimento Sustentável, em resposta ao anúncio da retirada dos EUA do Acordo de Paris. 

 

“Ao contrário do que defendeu Donald Trump no discurso de ontem, o Acordo de Paris não bloqueia o 

desenvolvimento das energias limpas e não contribui para a perda de empregos, salários mais baixos ou 

encerramento de fábricas. As oportunidades económicas para os países e para as empresas resultantes do Acordo 

de Paris estão identificadas e são inegáveis. A transição para a economia de baixo carbono já começou e não há 

forma de a travar”, acrescenta Sofia Santos. Segundo a organização We Mean Business, a implementação do Acordo 

de Paris vai permitir atividades económicas de, pelo menos 13,5 biliões, nos próximos 15 anos. Também o recente 

relatório Better Business, Better World da Business & Sustainable Development Commission, evidencia que as 

oportunidades de negócio criadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – que incluem o combate 

às alterações climáticas - estão avaliadas, em pelo menos, 12 biliões de dólares por ano, sendo que os ODS podem 

gerar até 380 milhões de novos empregos até 2030.   

 

“Tendo em conta a limitação do aumento da temperatura do planeta de 1,5 a 2 graus previsto no Acordo de Paris, 

no BCSD estamos a identificar potenciais oportunidades e inovações que possam criar vantagens competitivas para 

as empresas, de forma a promover um crescimento sustentável da economia e, obviamente, a criação de 

emprego”, acrescenta Sofia Santos. Desde o final de 2016 que o BCSD está a trabalhar com o Instituto Superior 

Técnico e com as empresas associadas no Meet 2030. O projeto foi criado tendo em conta as alterações que o Acordo 

de Paris traz às empresas e à economia portuguesa. Por isso o Meet 2030 está a desenvolver cenários prospetivos 

para a economia portuguesa em 2030 num contexto de neutralidade carbónica, tendo como objetivo identificar as 

oportunidades de inovação e de crescimento que podem vir a ser criadas. O relatório final do Meet 2030 vai ser 

apresentado no próximo mês de novembro e as empresas envolvidas neste projeto são: Águas de Portugal, Ageas, 

Ambioesfera, Amorim, ANA Aeroportos e Portugal, Brisa, Celoplás, Cimpor, Cortadoria, CTT, CUF, Delta, EDP, Efacec, 

Eurest, Eurogroup Consulting, EY, Difelidade, GALP, Gestamp, Jerónimo Martins, Lipor, Loyal Advisory, The Navigator 

Company, NOS, PT Portugal, PWC, Santander, Secil, Soja de Portugal, Solvay, Sonae, Sumol+Compal, Tecnoplano e 

Vieira de Almeida & Associados. 

 

http://www.bcsdportugal.org/
http://www.bcsdportugal.org/
https://www.wemeanbusinesscoalition.org/blog/5-reasons-500-companies-have-made-commitments-climate-action
http://report.businesscommission.org/report
http://report.businesscommission.org/report
http://meet2030.pt/


 
 

 

Sobre o BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável  

O BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável agrega e representa empresas que se 

comprometem ativamente com a sustentabilidade e é um dos dinamizadores nacionais da transição para uma 

economia de baixo carbono, que valorize os ecossistemas e que seja geradora de bem-estar na sociedade. Através 

do desenvolvimento de projetos interempresas que estimulam o desenvolvimento sustentável, o BCSD é um ator 

influente e inspirador de novos modelos de negócio, competitivos, inovadores, responsáveis, sustentáveis e 

inclusivos. Ao intervir no desenvolvimento de políticas públicas, o BCSD fomenta a colaboração entre a comunidade 

empresarial, os decisores políticos e a sociedade civil. Com ampla representação setorial, o BCSD conta com mais de 

85 empresas que dão emprego direto a mais de 270 mil pessoas. O volume de vendas dos associados não 

financeiros do BCSD representa 38% do PIB nacional, valor que se traduz em mais de 65 mil milhões de euros de 

volume de negócios e um VAB entre 6 a 8% do PIB.   

 

 
Para mais informações: 
BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 
Meet 2030 
Ana Marreiros | ana.marreiros@bcsdportugal.org | www.bcsdportugal.org  
Tel.: 21 797 3636 | Tlm: 93 246 5253 | Twitter: @AnaMarreiros 
Siga o BCSD no Linkedin 
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