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This year has been a watershed for sustainability issues. They have

attracted huge interest from all sectors of society; and there is

growing awareness that action is urgently needed.

Today, progressive business has become a leading advocate for

change. This increasing engagement is placing added responsibility

at the feet of business leaders to act and deliver on sustainability

commitments. Efforts need to shift up a gear now but also into

the future. The onus will be very much on tomorrow’s corporate

leaders to carry the torch and ensure the long-term success of

efforts to achieve a global sustainable future.

The WBCSD’s Future Leaders Team program seeks to encourage

and nurture the efforts of young managers to help them become

sustainability torch-bearers. The program brings together dynamic

professionals from member companies to discuss and share their

ideas on sustainable development. It allows them to take away

messages and learning that can be applied and communicated

to their peers within their companies and in their daily lives.

The scale of the global issues confronting us means there is a

growing urgency to take lessons learned and spread them to a

wider audience. The Future Leaders Team and its sister program

within the Portuguese Business Council for Sustainable

Development, are helping to ensure the widespread dissemination

of crucial messages. This is an important step towards ensuring

these messages reach the largest number of companies and the

broadest network possible.

Once again, the initiatives of the Portuguese Young Managers

Team, now in its fourth year, are to be commended.

I should like to personally congratulate members who are

demonstrating that it is possible to combine rewarding and

fulfilling careers with a dedication to influencing and making a

difference to issues of global concern.

Björn Stigson, WBCSD President

Existe hoje nas empresas uma consciência crescente dos desafios

e das oportunidades associados ao tema da Sustentabilidade e

muitos empresários e gestores procuram entender os respectivos

impactes nos próprios modelos de negócio. As certezas são ainda

poucas sobre as melhores soluções para muitos dos problemas

que se colocam. Mas é clara a necessidade de avaliar os riscos,

da mais variada ordem, que surgem associados a temas como as

alterações climáticas, a eficiência energética, a preservação dos

ecossistemas ou o desenvolvimento social.

A integração dos factores ambientais e sociais, a par dos económicos,

nos processos de decisão e nos modelos de gestão, afirma-se como

uma condição necessária para poder continuar a criar valor e

garantir a viabilidade das empresas e da sociedade de que estas

fazem parte. O tema do Desenvolvimento Sustentável está em

todas as agendas, e o desafio que as empresas aceitaram confirma-

-se - dia após dia - ser da maior importância. É, por isso, indispensável

desenvolver competências, mobilizar pessoas e promover a

incorporação das melhores práticas nos processos das empresas.

Os quadros mais jovens são um activo muito importante para a

concretização da mudança nas empresas onde trabalham.

O programa Young Managers Team, iniciado pelo BCSD Portugal,

em 2005, é uma realização concreta e inovadora, que vai ao

encontro dos objectivos assumidos nos estatutos. Em três anos,

envolveu 33 empresas associadas, com a participação de 66

quadros, em projectos que contribuíram para a sua formação e

para a execução de estudos de casos que ilustram e estimulam

o Desenvolvimento Sustentável.

A terceira edição, que pude conhecer directamente, parece-me

corresponder plenamente ao objectivo do programa Young

Managers Team. O entusiasmo e o empenho demonstrado pelos

25 participantes, bem como a qualidade do trabalho que foi

desenvolvido em temas complexos e exigentes, demonstram a

utilidade e o potencial deste serviço prestado pelo BCSD aos seus

associados.  As equipas dos projectos Satélite 6.2, Walk2Change

e 4Terços estão, por tudo isto, de parabéns.

Vasco de Mello, Presidente do BCSD Portugal
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O novo contexto global do mundo das empresas exige, cada vez

mais, por parte dos gestores, a capacidade de lidar com factores

ambientais e sociais nos seus processos de decisão. A integração

destes factores com o factor económico define o Desenvolvimento

Sustentável como um desafio incontornável na gestão do futuro,

determinante na criação de oportunidades de elevado potencial.

Os líderes do futuro têm de apresentar novas capacidades e

competências para estarem à altura dos crescentes desafios sociais

e ambientais decorrentes de uma mudança competitiva.

UMA EXPERIÊNCIA FUNDAMENTAL
O projecto Young Managers Team (YMT) implementado em

Portugal é inspirado no YMT do World Business Council for

Sustainable Development (WBCSD), actualmente designado por

Future Leaders Team. Trata-se de um projecto potenciador destas

novas capacidades, destinado a promover uma experiência única

de aprendizagem entre profissionais, reunindo um conjunto de

jovens quadros numa agenda de trabalho anual dedicada ao

debate de um tema no âmbito do Desenvolvimento Sustentável.

As empresas participantes neste projecto demonstram o seu

compromisso e contributo para o Desenvolvimento Sustentável,

através da disponibilização de colaboradores motivados a

integrarem os grupos de trabalho. Os participantes têm aqui uma

oportunidade para aumentarem o seu conhecimento e a sua

sensibilidade, na perspectiva das vantagens reais que estas matérias

representam para as empresas. O aumento de conhecimento

sobre a temática da Sustentabilidade e o desenvolvimento de

capacidades profissionais, aliados à oportunidade de integração

numa rede de contactos, visa potenciar o papel dos participantes

como agentes difusores de mudança dentro das empresas, que

assim também beneficiam com esta iniciativa.

EM BALANÇO…
Em 2005, o BCSD Portugal decidiu lançar à escala nacional o

projecto YMT, promovido desde 2002 pelo WBCSD a nível

internacional. No decorrer das três edições anuais do projecto,

aderiram a esta iniciativa 33 empresas, num total de 66

participantes em sete temas abordados: “Mobilidade Urbana

Sustentável” e “Inovação Rumo ao Desenvolvimento Sustentável”,

em 2005; “Relatórios de Sustentabilidade”, e “Comunicação

Interna nas Empresas”, em 2006; “Simbioses Industriais, “Evolução

Demográfica: Práticas e Tendências Empresariais” e “As Empresas,

os Seus Colaboradores e a Sustentabilidade”, em 2007.

Uma vez terminada a agenda anual do Projecto YMT, o verdadeiro

desafio coloca-se a cada participante dentro da sua empresa, no

dia-a-dia da sua actividade, enquanto embaixador do Desenvol-

vimento Sustentável. Para reforçar a importância desta componente

YMT Portugal

OS FUTUROS LÍDERES!
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O Young Managers Team é um projecto potenciador de novas capacidades, destinado a promover uma
experiência única de aprendizagem entre jovens profissionais, através de uma agenda de trabalho anual
dedicada ao debate de um tema no âmbito do Desenvolvimento Sustentável.

Edições YMT de anos anteriores:
1. Equipa Rota 3, YMT 2006;
2. Equipa Albatroz e Ecow@ve, YMT 2005;
3. Encerramento YMT 2005;
4. Equipa Pegada 39, YMT 2006.
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OS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

· Maior preparação para dirigir os desafios do futuro, 

criando valor para as empresas;

· Aquisição de experiências em desenvolvimento e gestão

de projectos;

· Comunicação com um alargado número de stakeholders;

· Partilha de experiências e conhecimentos pessoais e 

profissionais;

· Criação de uma rede de contactos de diferentes funções,

sectores de actividade e localizações;

· Compreensão do contexto empresarial quer a nível local

como a nível global.

NA PRÁTICA…

O projecto YMT é dirigido a jovens quadros com elevado

potencial, com idades compreendidas entre os 25 e os 35

anos, que se reúnem em equipas constituídas por dez a

doze elementos. O participante não tem de estar ligado à

área do Desenvolvimento Sustentável, sendo o factor mais

relevante na sua escolha a oportunidade que este constitui

para a empresa enquanto futuro elemento decisor e de

mudança na organização. O compromisso das empresas

consiste numa dedicação estimada em cerca de 20 dias

úteis ao longo do ano por parte do jovem quadro escolhido,

de acordo com o plano de actividades estabelecido, e no

pagamento de uma inscrição. Cada equipa é responsável

pela escolha do tema, pela elaboração do projecto e pela

sua gestão e desenvolvimento. Ao BCSD Portugal cabe a

coordenação e acompanhamento de cada projecto, assim

como a organização dos eventos e respectiva preparação

e logística. É disponibilizada na intranet do BCSD Portugal

uma área restrita para utilização dos participantes, que

serve como plataforma de troca de ideias e informações

no decorrer do projecto.

“A participação no YMT sensibilizou-me para o tema

da Sustentabilidade e representou o início de uma

nova etapa da minha vida. Agora a Sustentabilidade

passou a ser parte integrante das minhas actividades

e critério relevante nas minhas decisões. A

colaboração com elementos de várias empresas,

com backgrounds muito distintos, contribuiu também

para o enriquecimento deste projecto e de quem

nele participa”.

Ana Rita Rosa, Brisa, YMT 2007

•••

“O projecto do BCSD Portugal foi um desafio

constante às nossas capacidades de trabalho

individual e de equipa; foi uma experiência

inesquecível de aprendizagem e enriquecimento no

âmbito do Desenvolvimento Sustentável, que fez

mudar a perspectiva de vida, do que podemos e do

que queremos fazer para contribuir para a mudança

da nossa casa, o planeta Terra”.

Miguel Amorim, Cimpor, YMT 2007

•••

“O YMT constitui uma oportunidade por excelência

para desenvolver uma rede de contacto multisectorial,

que permite todos os dias descobrir como funcionam

outras realidades empresariais, contribuindo para a

inovação no seio da minha empresa”.

Liliana Martinho, PT, YMT 2007

•••

“Fazer parte da equipa YMT constitui um grande

desafio, pessoal e profissionalmente. São meses de

aprendizagem contínua, quer em gestão do stress,

planeamento de tarefas, gestão de imprevistos,

interacção com realidades empresariais distintas,

comunicação, enfim, um aprofundar de

conhecimentos que se estendem por várias áreas,

mas interagindo sempre com o triângulo da

Sustentabilidade”.

Gabriela Mota, Sonae Indústria, YMT 2007

pós-projecto, existe o Alumni YMT, um grupo de trabalho onde

todos os Young Managers participantes, de diferentes anos e em

diferentes projectos, podem manter e ampliar a sua rede de

contactos, potenciando a partilha das suas experiências e

enriquecendo os seus conhecimentos.
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1. Participantes 1º Workshop, Sesimbra; 2. Jantar 1º Workshop, Sesimbra;
3. Equipa Walk2Change, sessão de trabalho, 1º Workshop, Sesimbra;
4. e 5. Equipa Satélite 6.2, 2º Workshop, Tomar.

A edição de 2007 do projecto Young Managers Team apresentou

uma vez mais resultados positivos. As empresas privilegiam

cada vez mais a sensibilização e formação dos seus jovens

quadros. Porque os novos gestores de hoje serão os nossos

futuros líderes.

A adesão crescente das empresas portuguesas, através da aposta

nos seus jovens quadros, destacando-os para inclusão neste

projecto, demonstra a importância que o Desenvolvimento

Sustentável adquire no meio empresarial nacional. Este ano

aderiram a este projecto as empresas ANA, Axa Portugal, Brisa,

Cimpor, Edifer, Galp, Guerin-rent-a-car, Jerónimo Martins, Luís

Simões, Parque Expo, PT Comunicações, PT Compras, REN,

REN Gasodutos, Sair da Casca, Sonae Indústria e Sumolis, sendo

as equipas diversificadas, quer em áreas de actividade, quer nas

funções que desempenham.

O debate é o meio de interacção privilegiado, promovendo-se

para tal um conjunto de workshops. Recorrendo ao conhecimento

de vários especialistas, o objectivo destas acções é, numa primeira

fase, introduzir a agenda do Desenvolvimento Sustentável, bem

como nivelar os conhecimentos dos participantes, procurando-

-se, numa segunda fase, aprofundar os temas específicos escolhidos

pelas equipas, a par de outros temas relativos à agenda global

do Desenvolvimento Sustentável.

Em 2007, o BCSD Portugal voltou a inovar, através da organização

do 3º workshop, em Genebra, na Suíça, na sede do WBCSD,

possibilitando aos participantes uma aproximação à actividade

da instituição, bem como o contacto com especialistas nesta área

a nível internacional. Este e os restantes workshops repetem-se

em 2008 na 4.ª edição do YMT, que traz como novidade a

realização do “1.º Encontro YMT”, que pretende reunir todos os

participantes na iniciativa.

5



“O programa YMT é uma das iniciativas mais relevantes que o
BCSD Portugal promove ao serviço dos seus membros. É uma
ferramenta de introdução de jovens quadros das empresas aos
principais temas do Desenvolvimento Sustentável e é um instrumento
muito útil para as empresas incorporarem as melhores práticas no
seu modelo de negócio. Os projectos desenvolvidos na edição de
2007 do YMT vêm demonstrar o potencial de criação de valor
desta iniciativa para as empresas-membro”.

Franco Caruso, Brisa – Responsável de acompanhamento do YMT
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6., 7. e 8. Genebra, 3º Workshop;
9. Voo para Genebra, 3º Workshop;
10. Outdoor na Tapada de Mafra, 4º Workshop;
11. Metodologias de Facilitação, Genebra, 3º Workshop;
12. As equipas do Projecto YMT 2007, Genebra, 3º Workshop;
13. 4º Workshop, Ericeira.



Paula Simões
ANA

Nuno Martins
PT Compras

Sofia Sequeira
GALP

Vanda Costa
REN

Marília Borga
SUMOLIS

Miguel Amorim
CIMPOR
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Satélite 6.2

SIMBIOSES INDUSTRIAIS

Todo o processo produtivo e de consumo gera resíduos devido à impossibilidade de atingir processos de

produção totalmente eficientes e à durabilidade limitada dos bens e materiais. A necessidade de minimizar

a produção de resíduos e de assegurar a sua gestão sustentável transformou-se, actualmente, numa questão

de cidadania. A solução pode estar nas simbioses industriais, que constituem a possibilidade de uma empresa

utilizar no seu processo produtivo matérias-primas que tenham origem nos resíduos ou sub-produtos de

outras. Foi com o objectivo de aprofundar este conceito que a equipa Satélite 6.2 desenvolveu o projecto

“Simbioses Industriais”.

1. ENQUADRAMENTO
A actual política de resíduos da União Europeia baseia-se na

aplicação da designada "hierarquia de gestão de resíduos", que

significa, preferencialmente, que se deve optar pela prevenção

e que os resíduos cuja produção não pode ser evitada sejam

reutilizados, reciclados ou valorizados sempre que possível, sendo

a sua eliminação em aterro reduzida ao mínimo indispensável.

A eliminação é considerada a pior opção para o ambiente, dado

implicar uma perda de recursos e poder transformar-se numa

responsabilidade ambiental futura.

Parte da solução poderá passar por optimizar/alongar o ciclo

de vida dos materiais, incluindo energia e capital. O custo

energético e ambiental da extracção de matéria-prima é elevado,

Liliana Martinho
PT Comunicações

Catarina Pina Vaz
BRISA



pelo que a sua redução será sempre uma mais-valia. A evolução

dos processos produtivos deve sempre respeitar a hierarquia de

gestão de resíduos, tendo em conta a redução da produção e

a valorização dos mesmos, reincorporando-os no processo ou

transformando-os em matéria-prima para outros sectores.
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Redução na fonte

Redução de energia no
processo produtivo

ResíduosReciclagem / Reutilização

Tratamento

Eliminação

Resíduos

> +

• Fluxos e relações qualitativas num ecossistema industrial sustentável.
Adaptado de Vigon, B.; 2002.

É essencial haver
compromisso e

compreensão mútua
ao nível da gestão

A visão comum e a
partilha de interesses

são importantes

Os acordos individuais
entre indústrias devem

ser baseados em
princípios comercias

sólidos

As empresas
participantes devem

ser diferentes e
compatíveis

Existência de
benefícios laterais
noutras áreas, tais
como segurança e

formação

Efectiva
comunicação

operacional entre os
participantes

A simbiose deve ser
desenvolvida numa base

voluntária, mas em
estreita colaboração com

as autoridades

SIMBIOSE
EFICAZ

• Características essenciais para garantir a eficácia de uma simbiose.

2. OBJECTIVOS
Uma relação simbiótica não permite apenas a troca de resíduos,

mas também de conhecimentos e aptidões, de logística, de

serviços, de energia e de água. A simbiose industrial tem-se revelado

deveras importante na promoção da inovação, na criação de

novos negócios e empregos, na mudança de mentalidades, na

optimização dos processos produtivos, na minimização da

eliminação de resíduos, na redução de custos e na criação de

novos negócios para as empresas envolvidas, com resultados

interessantes, tanto na redução dos impactes ambientais das

indústrias, como ao nível económico.

Este conceito encontra, naturalmente, alguns obstáculos, tais

como: a falta de informação referente à integração de fluxos,

materiais ou outros recursos, assim como relativa às respectivas

características técnicas e aos processos de valorização possíveis;

a necessidade de criação de relações de confiança entre os

intervenientes; a falta de segurança na partilha de informação;

os custos acrescentados que a preparação dos resíduos acarreta;

a falta de apoio da legislação vigente; as dificuldades de integração

dos resíduos nos processos produtivos já existentes ou ainda as

questões geográficas.

O objectivo final é a redução do consumo de matérias-

-primas, a redução de emissões poluentes e da produção

de resíduos, o aumento da eficiência energética e a criação

de maior valor acrescentado.

Em ecologia, uma simbiose é uma relação mutuamente vantajosa entre dois ou mais organismos de espécies

diferentes, em que estes actuam para proveito mútuo. Aplicando este conceito à área empresarial, simbiose

consiste na cooperação entre empresas, com o objectivo de atingir um melhor desempenho ambiental e

económico do que aquele que poderia vir a ter individualmente, numa abordagem colectiva para obtenção

de vantagens competitivas sustentáveis, envolvendo a troca física de materiais, energia e água.

Chertow, 2000; Ehrenfeld, 2002.



3. APLICAÇÃO PRÁTICA
Embora seja um conceito ainda pouco conhecido e divulgado,

a simbiose industrial tem vindo a ser implementada em vários

países, tendo o estudo incidido em três casos distintos:

1. Dinamarca

O caso do ecoparque industrial de Kalundborg, na Dinamarca, é

um dos mais antigos e conhecidos da prática de simbiose industrial.

Este ecoparque é composto por nove entidades: refinaria, instalação

de aquacultura, indústria de fertilizantes líquidos, central térmica,

farmacêutica, fábrica de painéis de estuque, pecuária, cimenteira,

várias quintas e o município de Kalundborg. O primeiro dos projectos

iniciou-se em 1970, com um acordo entre a refinaria e o município,

devido às dificuldades sentidas no aprovisionamento de águas.

Alguns anos mais tarde a central termoeléctrica passou a fornecer

calor, através de vapor de água, às empresas vizinhas. Dez anos

depois do primeiro projecto juntou-se uma piscicultura. Após a

cooperação no abastecimento de energia, iniciaram-se os projectos

respeitantes a resíduos. Actualmente estão em curso vinte e três

projectos de cooperação. A par da redução significativa do impacte

ambiental verificada, os projectos desenvolvidos em Kalundborg

foram rentáveis e o investimento rapidamente recuperado.

Levedura

FÁBRICA DE PLACAS
DE ESTUQUE

REFINARIA DE ÓLEO

MUNICÍPIO DE KALUNDBORG

Lama de
fermentação

PRODUTOR DE
ÁCIDO SULFÚRICO

CENTRAL ELÉCTRICA

CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS SUINICULTURA

FARMACÊUTICA

Vapor

CIMENTEIRA AGRICULTORES LOCAIS

Calor (retorno)

Calor
Calor

Lamas

Cinzas
volantes

Enxofre Vapor

PISCICULTURA

Gás

Gás
LamaGesso

• Ecossistema industrial em Kalundborg, Dinamarca.
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Vantagens no Reino Unido:

› redução do consumo de água;

› redução da produção de resíduos perigosos e do envio

de resíduos banais para aterros;

› redução da utilização de matéria-prima virgem;

› redução do CO2 emitido;

› criação de empregos, de novas empresas e aumento 

das oportunidades de negócio;

› estimulação da economia, inovação e I&D;

› redução de custos;

› aumento do investimento privado em

reciclagem/reprocessamento.

Vantagens na Dinamarca:

› redução significativa no consumo de energia (carvão, 

fuelóleo) e água;

› redução das emissões de SO2 e CO2 e dos volumes de 

águas residuais;

› conversão de resíduos (cinzas volantes, enxofre, lamas

biológicas e gesso) em matérias-primas para a produção;

› desenvolvimento de uma nova abordagem sistémica 

nas interacções entre indústrias;

› criação de uma imagem positiva de Kalundborg como

uma cidade industrial limpa;

› benefícios laterais em outras áreas tais como segurança,

treino, gestão de conhecimento e criação de emprego;

› redução de custos logísticos.

2. Reino Unido

O modelo de simbiose industrial existente no Reino Unido é

diferente do dinamarquês, sendo todo o projecto iniciado e

coordenado pelo National Industrial Symbiosis Programe (NISP),

o primeiro programa desta natureza implementado à escala

nacional. O NISP visa identificar potenciais sinergias entre as

empresas-membro. Através de workshops, cada representante das

empresas analisa os fluxos de materiais, cabendo depois ao NISP

a análise dos dados recolhidos e a identificação das potenciais

sinergias, atendendo às tecnologias existentes.

O sucesso de uma sinergia depende da sua viabilidade comercial,

trazendo valor para as empresas através de lucros, redução de

custos ou de uma gestão mais eficiente dos produtos. Por vezes,

acabam por ser criadas novas empresas de forma a implementar

oportunidades identificadas. O processo não termina com a

implementação de sinergias, sendo necessário estabelecer um

conjunto de indicadores de acompanhamento, um ranking das

melhores práticas e casos de sucesso.
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Captação de
entidades

empresariais

Monitorização e
acompanhamento

Implementação das
sinergias viáveis

Análise de dados e
identificação das

sinergias

Formação em
simbioses industriais

Recolha de dados e
preservação da

confidencialidade

• Ciclo de actuação esquematizado que traduz a metodologia do NISP
no Reino Unido. • Etapas do esquema metodológico aplicado nos EUA.

Recrutamento e
Formação

Suporte on-going

Planos de acção

Identificação de
sinergias

Grupos de trabalho

Vantagens nos EUA:

› redução de CO2 emitido e da poluição da água;

› redução da utilização de matéria-prima virgem e do 

consumo de água;

› aumento da capacidade produtiva;

› poupança de energia;

› redução de custos;

› criação de empregos e de novas empresas;

› aumento das oportunidades de negócio;

› aumento da confiança e partilha de informação entre 

empresas.

Conhece e Aplica          Conhece         Não Conhece         Não Respondeu

48,85%

37,24%

11,61%
2,30%

• Conceito de simbiose industrial.

4. RESULTADOS E CONCLUSÕES

Os casos reais permitem-nos concluir que a aplicação do conceito

de simbiose industrial implica novas formas de utilizar e gerir os

recursos, que aparentemente constituem resíduos. Estimula-se assim

a inovação, encontram-se novas fontes de recursos, eliminam-se

custos e contribui-se para um mundo com menos impactes ambientais.

A partir daqui, e com o objectivo de determinar o grau de

conhecimento do conceito de simbioses industriais no tecido

empresarial português, foi realizado um inquérito a 57 empresas

associadas ao BCSD Portugal. As empresas reconhecem vantagens

na aplicação das simbioses industriais, nomeadamente na redução

de impactes ambientais, na maior eficiência de recursos, na

redução de custos e na criação de novas oportunidades de

negócio: 86,0% já conhecia o conceito, 48,8% já o aplicam e

98% reconhecem mais-valias na sua divulgação. Os resultados

são reveladores do reconhecimento da necessidade de divulgação

do conceito, tendo havido receptividade à proposta de o fazer

através de uma ferramenta de simulação/jogo, no contexto de

formação e na mudança de mentalidades.

3. Estados Unidos da América

Nos Estados Unidos da América (EUA) a realização de simbioses

industriais assenta em programas regionais com duração de um ano.

Em cada região existe uma equipa composta por um gestor de

projecto, um especialista técnico, um especialista de comunicação

e as empresas participantes. O processo inicia-se com a escolha de

dez a vinte organizações, que são elucidadas sobre as vantagens das

simbioses, com foco nas oportunidades de negócio e não apenas

na redução de custos. São criados acordos de confidencialidade e

é escolhido um líder para o projecto, habitualmente um CEO

influente. As empresas candidatas recrutadas participam ainda em

acções de brainstorming, em que cada uma fornece informação para

uma base de dados sobre materiais, que posteriormente é analisada

para identificação de possíveis sinergias.
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UMA FERRAMENTA DE SIMULAÇÃO

Do trabalho de pesquisa e concepção da equipa Satélite 6.2,

em parceria com o trabalho de programação realizado por

uma equipa de estudantes do INESC/ Instituto Superior

Técnico, com o apoio do software XNA da Microsoft, nasce

um jogo de estratégia, que pretende explicar o conceito de

simbiose industrial e as vantagens da sua realização, numa

lógica integrada de Desenvolvimento Sustentável.

Foi simulado um parque industrial onde o jogador tem de

optar entre as simbioses que pode fazer, decisões que se

reflectem a nível económico, social e ambiental. O jogo inicia-

-se com a disponibilização de quatro empresas para compra,

que poderão ser adquiridas através de capital inicialmente

atribuído ao jogador e do lucro obtido após a compra da

primeira empresa. Quando comprada a totalidade das empresas

disponíveis nesse nível ou efectuada a totalidade das simbioses,

passa-se ao nível seguinte. A passagem para o nível seguinte

também pode ser comprada. O jogo é composto por sete

níveis, sendo que em cada um deles será disponibilizado um

determinado número de indústrias específicas. A compra de

empresas permite ao jogador aumentar a sua fonte de lucro.

Também é possível a aquisição de um estudo no centro de

investigação e desenvolvimento, que permite conhecer e

utilizar recursos disponibilizados por outras unidades industriais,

reduzindo os impactes ambientais do parque. O lucro é gerado

por cada unidade de tempo que decorre, conforme as empresas

adquiridas e os recursos utilizados na sua laboração. Vão-se

verificando também alterações na capacidade de utilização

do aterro e dos níveis de poluição do ar e da água. O jogo

termina se o jogador entrar em falência ou se forem atingidos

os níveis máximos de poluição.

O objectivo do jogo é atingir a pontuação máxima, obtida

através de um desenvolvimento equilibrado dos três vectores

da Sustentabilidade. O jogador sentirá o impacte das suas

acções e decisões na gestão do seu parque industrial. O jogo

pode ser utilizado em casa, na escola, no trabalho, em sessões

de esclarecimento, em workshops, em acções de formação,

permitindo divulgar o conceito de simbioses industriais a

diversos públicos, de uma forma simples e agradável.

• Resposta à questão “Agrada-lhe que essa divulgação seja viabilizada através
de uma ferramenta de simulação/jogo?”.

0%

20%

40%

60%

80%

0,00%

32,65%

65,12%

2,33%

Não agrada Agrada pouco Agrada Agrada bastante

• Vantagens na implementação de simbioses industriais.
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O mundo está a viver uma alteração demográfica sem precedentes. A população global aumentou cerca

de dois biliões durante o último quarto do século XX, devido aos nascimentos e ao aumento da esperança

média de vida. Muitos dos problemas com que se defrontam as sociedades contemporâneas têm origem

nestes factores demográficos. O crescimento rápido tem impacte directo nas alterações climáticas, na

perda da biodiversidade e no esgotamento de recursos. Foi para aprofundar esta questão que a equipa

Walk2Change desenvolveu o trabalho “Evolução Demográfica: Práticas e Tendências Empresariais”.

1. ENQUADRAMENTO
A Demografia procura actualmente dar resposta a questões como

a caracterização da população, a análise das modificações nas

estruturas familiares, a identificação das consequências do

envelhecimento, do crescimento da população e da sua

distribuição, e a avaliação do impacte da dinâmica populacional

no ambiente. Uma das principais tendências demográficas actuais

na União Europeia – o envelhecimento da população – tem sido

considerada com particular atenção no contexto das preocupações

com o Desenvolvimento Sustentável. Os desequilíbrios inerentes

às alterações demográficas podem ter consequências directas ao

nível do desenvolvimento económico e da empregabilidade das

Alexandra Oliveira
PT Comunicações

Ana Rita Rosa
BRISA

Cláudia Tapadas
SAIR DA CASCA

Edgar Carvalho
ANA

Filipa Brito
GALP

Gabriela Mota
SONAE INDÚSTRIA

João Rafael Milhinhos
REN Gasodutos

Cláudia Simões
LUÍS SIMÕES

Walk2Change

EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA:
PRÁTICAS E TENDÊNCIAS EMPRESARIAIS
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regiões, da natalidade, da pobreza, da saúde ou da igualdade de

oportunidades, das questões ambientais, da utilização do solo

ou da gestão de recursos naturais.

Foi com a convicção de que as empresas, enquanto motor de

desenvolvimento, têm responsabilidades directas na dinamização

das respostas e na implementação de novas medidas que influenciem

positivamente as tendências demográficas actuais, que a equipa

Walk2Change desenvolveu o tema “Evolução Demográfica: Práticas

e Tendências Empresariais”. O projecto centra-se na análise das

relações existentes entre as tendências demográficas e a realidade

empresarial e na importância que esta análise tem para o Desen-

volvimento Sustentável. Debruça-se mais concretamente na relação

entre as tendências demográficas a nível nacional e a realidade das

empresas-membro do BCSD Portugal. A análise incide sobre três

eixos: o envelhecimento da população e a solidariedade entre

gerações, a estabilidade familiar e financeira e a imigração.

Se nos países desenvolvidos se regista uma

acentuada queda do Índice Sintético de

Fecundidade (número médio de filhos que cada

mulher tem durante o período fértil), que conduz

à diminuição da população jovem, e um aumento

da esperança média de vida (acréscimo do número

de idosos inactivos, sem estrutura de apoio social

adequada), já nos países em desenvolvimento os

principais obstáculos à modernização são

precisamente a elevada fecundidade das populações

e as cíclicas crises de mortalidade (associadas a

instabilidade política, epidemias, movimentos

migratórios, hiper-concentração urbana e situações

de exclusão social e miséria).

% 1970 2000 2030

EU 25 11 7 6

Europa - Outros 6 4 3

América Norte 7 5 4

América Latina 7 8 9

África 9 12 17

Japão 3 2 1

China 22 21 17

Índia 15 16 17

Ásia - Outros 16 19 22

Oceania 1 1 1

População mundial (biliões)     1970:3,7    2000:6,1   2030:8,1

EU 25

Europa - Outros

América Norte

América Latina

África

Japão

China

Índia

Ásia - Outros

Oceania

2030
2000
1970

• Distribuição da população mundial: 1970-2000-2030.
Adaptado do Livro Verde da Comunidade Europeia “Uma Nova Solidariedade Entre Gerações Face às Mutações Demográficas”.
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2. OBJECTIVOS
A proximidade dos factores demográficos com os objectivos do

Desenvolvimento Sustentável aumenta a probabilidade de sucesso

das estratégias definidas pelos vários grupos de stakeholders,

como o Estado, as organizações não governamentais, as empresas,

entre outros. A partilha de boas práticas e a sensibilização do

público-alvo para a importância das suas decisões na gestão de

recursos humanos são as principais finalidades do projecto. Os

outputs destinam-se, a nível estratégico, à gestão de topo, e a

nível operacional, aos departamentos de recursos humanos e

comunicação.

Para a elaboração do projecto, foram analisadas diversas

publicações nacionais  e internacionais, nomeadamente  do

Instituto Nacional de Estatística (INE) e da Comissão Europeia

(CE), que permitiram traçar o retrato da realidade demográfica

de Portugal, integrado nas tendências da União Europeia e do

Mundo. O enquadramento é uma das grandes fases do projecto,

consistindo na identificação das principais tendências demográficas

e possíveis impactes no contexto empresarial, ao nível dos

colaboradores. Esta etapa é complementada por uma fase de

análise empresarial, efectuada junto das empresas-membro do

BCSD Portugal, abordando a resposta das empresas à evolução

demográfica e a forma como as suas decisões influenciam ou são

influenciadas por traços específicos actuais, nomeadamente o

envelhecimento da população, as novas estruturas familiares e

o aumento da imigração. O desenvolvimento destas fases culmina

na sensibilização das empresas para a importância do tema

demografia num contexto empresarial, que é o grande objectivo

deste projecto.

As grandes tendências demográficas assentam

nos seguintes pontos: os progressos na saúde e

na qualidade de vida das populações dos países

desenvolvidos e respectivo prolongamento da

vida; o aumento das gerações com idades

superiores a 60 anos, o decréscimo da natalidade

devido a factores como as dificuldades de inserção

profissional, o custo de habitação ou as escolhas

diferentes em matéria de vida profissional e

familiar, e as alterações das estruturas familiares,

com o aumento do número de seniores e com os

jovens a saírem de casa dos pais cada vez mais

tarde.

• Metodologia do projecto.

Impactes da evolução demográfica Actuação das empresas e influência
das tendências demográficas

Enquadramento: Mundo,
UE e Portugal

Análise empresarial
Empresas BCSD

Conclusões

Sensibilização das
empresas para o tema
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3. APLICAÇÃO PRÁTICA
Após a análise de doze variáveis, a partir de balanços sociais

disponibilizados por 80 empresas-membro do BCSD Portugal

(por sector de actividade: Banca/Serviços/Comunicações – 42,5%;

Industria/Energia – 42,5%; Construção Civil – 15,0%),

seleccionaram-se quinze empresas, todas elas com mais de cem

colaboradores. Após a definição do perfil de cada uma das

empresas em termos demográficos e de Sustentabilidade,

realizaram-se entrevistas pessoais, na maioria dos casos com os

responsáveis da área de Recursos Humanos. O objectivo foi

identificar os aspectos mais relevantes para as empresas e as

formas de as sensibilizar para o tema da Demografia e seus

impactes no contexto empresarial. Eis os temas mais

relevantes:

a) Envelhecimento da população e solidariedade de gerações

O aumento da idade média da população activa traz grandes

desafios às empresas. Se, por um lado, têm de assegurar o

rejuvenescimento dos quadros, por outro, têm que garantir a

manutenção de colaboradores com idade cada vez mais elevada.

Os colaboradores das empresas analisadas têm uma idade média

de 40 anos, sendo que a grande maioria apresenta uma idade

média entre os 35 e os 45 anos. A análise da distribuição dos

colaboradores pelas diferentes faixas etárias conduziu à selecção

de empresas muito jovens (peso de colaboradores com menos

de 29 anos superior a 40%) e muito idosas (peso de colaboradores

com mais de 50 anos acima de 40%). Verifica-se que nas empresas

mais antigas, a idade média dos colaboradores é elevada, assim

como a sua antiguidade, o que nem sempre é expectável face às

políticas de rejuvenescimento existentes.

b) Estabilidade familiar e financeira

A família assume um papel fundamental na inversão das tendências

demográficas nos países desenvolvidos. A estabilidade laboral e

financeira é potenciadora da constituição e desenvolvimento da

família. É neste âmbito que as empresas podem assumir um papel

activo, através da criação de um conjunto vasto de condições e

benefícios. Foi avaliada a estabilidade laboral através do estudo

do peso dos contratos sem termo nas empresas. Verificou-se que,

em média, 88% dos colaboradores das empresas estudadas estão

vinculados com este tipo de contrato (este valor é influenciado

pela menor preponderância no sector da Construção Civil). Foram

seleccionadas para entrevista empresas que apresentavam entre

95 a 100% de contratos sem termo, situação predominante no

sector da Indústria/Energia. A antiguidade dos colaboradores foi

também considerada uma variável representativa da estabilidade

laboral promovida pela empresa, procurando-se identificar nas

entrevistas as práticas existentes para a fidelização dos

colaboradores.

c) Imigração

As tendências demográficas nacionais levam a acreditar que a

população imigrante terá um papel fundamental no

rejuvenescimento da população activa em Portugal. Através do

número de estrangeiros a trabalhar nas empresas analisadas,

detecta-se que este fenómeno ainda está muito ligado a funções

que requerem baixa qualificação, nomeadamente no sector da

Construção Civil. Seleccionaram-se para entrevista as empresas

com o maior peso de população imigrante entre os seus
• Distribuição das empresas por escalões de idade média dos seus colaboradores.
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• Distribuição das empresas por contrato sem termo em cada sector de actividade (%).
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colaboradores, em cada sector de actividade. Foi ainda considerada

a especificidade do negócio de cada uma das empresas, de forma

a identificar as possíveis situações de falta de mão-de-obra nacional

qualificada e a supressão dessa falta com trabalhadores estrangeiros,

em vez do recurso a este tipo de mão-de-obra (trabalhadores

estrangeiros) por ser mais barata.

4. RESULTADOS E CONCLUSÕES
No final da análise efectuada constatou-se que, apesar da

Demografia ainda não ser reconhecida como aspecto prioritário

e estratégico por parte das empresas, existem alguns factores

que se tornarão relevantes a médio prazo. A redução da

disponibilidade de recursos humanos constitui um desses factores.

Apesar de ser colmatada por recursos provenientes de outros

países da Europa de Leste, Brasil e África, a médio prazo as

empresas portuguesas terão de competir com os outros países

da União Europeia que oferecem melhores condições para a

captação e fixação destas pessoas em cargos com maior

qualificação que os actuais. O envelhecimento da população

activa é outro dos factores de relevo. Com um índice de

fecundidade insuficiente para a renovação da população e com

a actual regulamentação de aposentação, a médio prazo as

empresas serão confrontadas com um aumento da idade média

dos seus colaboradores. As políticas de envelhecimento activo e

de formação contínua são ingredientes essenciais para um aumento

do sucesso e da produtividade das empresas.

Ao longo do trabalho, verificou-se então que as empresas não

estão sensibilizadas para o tema da Demografia e para os eventuais

impactes que as alterações demográficas poderão ter no mundo

empresarial. Por outro lado, apesar da importância que acreditamos

que as empresas possuem para a prossecução de um objectivo

global de desenvolvimento demográfico sustentável, deve ser

considerado que existem outros stakeholders, como o Estado, que

concorrem directamente para o mesmo objectivo e que terão,

igualmente, um impacte directo na sua concretização prática.
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DUAS FERRAMENTAS PRÁTICAS

Como resultado do desenvolvimento do projecto, a equipa Walk2Change lançou duas ferramentas práticas para gestores de

topo: uma publicação* e uma sessão de trabalho.

Com base em documentos da União Europeia e do Instituto Nacional de Estatística, a publicação apresenta uma análise global

das tendências demográficas dos últimos 30/50 anos e das projecções para os próximos 30/50 anos, de forma a permitir o

aprofundamento dos conhecimentos sobre as tendências demográficas associadas ao Desenvolvimento Sustentável e à realidade

empresarial. O documento integra notícias e medidas do Governo sobre a temática; oferece ainda os resultados de um estudo

de um conjunto de empresas-membro do BCSD Portugal, que permite observar alguns impactes das práticas de desenvolvimento

demográfico no contexto empresarial.

O formato da sessão de trabalho foi desenvolvido com o intuito de sensibilizar os gestores de topo, especialmente os directores

de Recursos Humanos e os delegados do BCSD Portugal, para os impactes da evolução demográfica das empresas. A mecânica

da sessão de trabalho pressupõe uma dinâmica que envolve os participantes na identificação dos impactes, anteriormente

referidos, de práticas já implementadas nas empresas e na procura de novas soluções. Este formato poderá ser utilizado

posteriormente para sensibilizar outros quadros das empresas.

• Distribuição das empresas por peso da população imigrante em cada sector
de actividade (%).
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*Esta publicação foi integrada na colecção “Cadernos de Sustentabilidade” do BCSD Portugal.
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4Terços

AS EMPRESAS, SEUS COLABORADORES
E A SUSTENTABILIDADE

O Desenvolvimento Sustentável está a ganhar terreno no meio empresarial. As empresas têm desenvolvido

medidas de Sustentabilidade, aliadas à estratégia e desenvolvimento do seu negócio, assumindo a sua res-

ponsabilidade num tema que é global e que é hoje mais do que uma moda. Mais ambicioso será as em-

presas deixarem de apostar apenas em produtos/serviços sustentáveis, para começarem a envolver os seus

colaboradores, contribuindo para o progresso das práticas sustentáveis dentro e fora das organizações.

Neste contexto, a equipa 4Terços desenvolveu o projecto “As Empresas, Seus Colaboradores e a Sustentabilidade”.

Artur Arnedo
ANA

Filipa Ferreira
GALP

Susana Lagarto
REN

Inês Simões
AXA Portugal

Ana Teresa Rodrigues
EDIFER

Catarina Andrade
PARQUEXPO

Frederico Machado
JERÓNIMO MARTINS

João Ferreira
PT Comunicações

João Carvalho
Guerin-rent-a-car

1. ENQUADRAMENTO
Um dos objectivos do WBCSD consiste em demonstrar o progresso

na gestão ambiental e dos recursos e partilhar as melhores práticas.

As empresas têm de criar uma atmosfera que potencie o

envolvimento e a responsabilização dos colaboradores. Para

alcançar esse compromisso necessitam de comunicar clara e

eficazmente, com enfoque nos benefícios que serão obtidos com

a mudança de comportamentos. Torna-se assim necessário

antecipar futuras dificuldades, aprofundar a relação com os

clientes, alcançar novas vantagens competitivas, aumentar o valor

de mercado da empresa e contribuir sustentavelmente para o

meio envolvente. O projecto “As Empresas, Seus Colaboradores
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e a Sustentabilidade” reúne as melhores práticas que envolvem

os colaboradores, a partir de um conjunto de empresas

portuguesas, que constituem a amostra estudada.

2. OBJECTIVOS
Este projecto visa potenciar a criação de valor nas empresas, através

do aperfeiçoamento dos seus processos, a melhoria da sua reputação

e o aumento dos seus resultados. Para atingir estes objectivos é

necessário não apenas dotar os gestores de know-how sobre

temáticas socialmente responsáveis, mas também envolver todos

os colaboradores, para que assim seja possível inovar e implementar

boas práticas de Sustentabilidade dentro e fora das organizações.

3. APLICAÇÃO PRÁTICA
A metodologia aplicada baseou-se no estudo dos Relatórios de

Sustentabilidade das empresas associadas do BCSD Portugal, com

um especial enfoque nas boas práticas que envolvem a participação

dos colaboradores.

1. Caracterização da amostra

A recolha de boas práticas foi elaborada a partir de uma análise

de todas as empresas com Relatórios de Sustentabilidade

publicados no site do BCSD até 1 de Setembro de 2007,

centrando-se num total de 35 empresas. Foi dada especial

relevância às empresas nacionais ou com negócios em Portugal.

Em termos de sectores de actividade abrangidos, conseguiu-se uma

boa representatividade. Em relação ao número de colaboradores as

empresas analisadas, totalizando 110 mil pessoas, representam e

têm influência sobre cerca de quatro por cento dos lares em Portugal.

No que diz respeito ao volume de negócios, com um total de

cerca de 47 mil milhões de euros, estas empresas representam

cerca de 30 por cento do PIB nacional.

• Distribuição Homens/Mulheres.
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• Empresas por sector de actividade.• Volume de negócios.
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2.  Identificação das Boas Práticas

Para o desenvolvimento de estratégias e de acções práticas, as

empresas necessitam de um plano. Neste enquadramento, a

equipa 4Terços desenvolveu uma ferramenta de suporte, em

formato de CD Rom, que inclui um Guia de Boas Práticas e um

Programa de Gestão. Divididas pelos três pilares da Sustentabilidade

(Ambiental, Económico e Social), apresentam-se de seguida

algumas práticas consideradas inovadoras ou relevantes. Tratam-

-se de bons exemplos, que a equipa espera que venham a ser

seguidos por cada vez mais empresas.

2.1 Pilar Ambiente

Consumo e utilização de água

· Campanhas de sensibilização de poupança de água 

junto dos colaboradores;

· Sistemas de detecção de fugas, excessos de consumo e

reporte de avarias (sub-contadores);

· Uso de equipamento de controlo do fluxo de água: 

torneiras com sensores, autoclismos e chuveiros de baixo

caudal ou máquinas com opções de consumo;

· Lavagem de automóveis a seco.

“Este ano foram tomadas decisões que considero

positivas: monitorização dos consumos, utilização

de produtos e detergentes biodegradáveis e tratamento

das águas residuais nos pontos de lavagem. Antes

deste projecto, não tinha noção clara dos consumos”.

Luís Gonçalves, Guerin

Consumo de energia

· Controlo e monitorização do consumo (sub-contadores

e auditorias);

· Critérios de eficiência energética na aquisição de novos

equipamentos;

· Utilização de lâmpadas de baixo consumo e de sistemas

de iluminação com sensores e/ou com temporizadores;

· Sensibilização para a racionalização do consumo de

energia (uso das escadas, desligar iluminação, PC’s e outros

equipamentos, utilização racional dos aparelhos de ar

condicionado);

· Formação em eco-condução (visando poupança de

combustível, redução de emissões e do desgaste do

equipamento);

· Planeamento e minimização das deslocações (optimização

do número de pessoas por veículo, videoconferência).

“O compromisso da Jerónimo Martins é reduzir o

consumo de energia, garantindo a conservação dos

alimentos e o conforto dos clientes e colaboradores. Foi

elaborado e difundido junto dos colaboradores um

manual de procedimentos, abrangendo diferentes

vectores para a racionalização dos consumos de energia”.

Fernando Ventura, Jerónimo Martins

Resíduos

· Instalação de ecopontos para separação e triagem de

resíduos;

· Utilização de papel proveniente de florestas geridas de

forma sustentável;

· Uso exclusivo de papel reciclado, uso do verso do papel

para rascunho;

· Configuração das impressoras para impressão em frente

e verso, economização de tinteiros;

· Compressão de cartão e trituração do papel.

“A ANA desenvolveu estudos para identificar e avaliar

eventuais situações de contaminação de solos e águas

subterrâneas resultantes das diversas actividades

desenvolvidas nos seus aeroportos. Pretende identificar

e implementar medidas de monitorização e de

remediação nas situações em que tal se justifique”.

Gisela Padre, ANA

Qualidade do Ar

· Proibição de fumar em ambientes de trabalho;

· Promoção de transportes colectivos para deslocação de

colaboradores;

· Evitar a utilização de automóveis no centro das cidades.

2.2 Pilar Económico

· Sensibilização dos colaboradores para a selecção de parceiros

(fornecedores, clientes e outros) certificados e com códigos

de conduta e ética;

· Criação de sistemas de gestão de reclamações e provedoria

do cliente;

· Fomento do uso de plataformas de e-commerce e partilha

de know-how através de intranet e e-mail;

· Financiamento de projectos no âmbito do

Desenvolvimento Sustentável;
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· Implementação de sistemas certificados de gestão

integrada.

“Destaco as ‘Soluções Edifer’, que assentam num

princípio: recolher o que de melhor se faz na empresa,

estruturar e melhorar a solução construtiva e

disponibilizá-la a toda a organização e aos clientes.

As ‘Soluções Edifer’ reúnem o bem mais precioso da

empresa – o know-how ”.

Sebastião Gaiolas, Edifer

2.3 Pilar Social

Voluntariado e responsabilidade social

· Elaboração e distribuição junto dos colaboradores de um

“guia do voluntário”;

· Promoção de acções de voluntariado junto de instituições

carenciadas;

· Criação de um espaço na intranet dedicado ao tema do

voluntariado;

· Concessão de tempo aos colaboradores para participação

em acções de solidariedade social;

· Recolha de bens essenciais junto dos colaboradores para

doação a instituições;

· Reverter verba dedicada aos presentes de Natal dos

colaboradores a favor de uma comunidade carenciada;

· Apostar na educação e formação profissional;

· Doação de material e equipamento informático obsoleto

da empresa.

“Um dos programas emblemáticos da PT relativamente

à responsabilidade social e cidadania empresarial

relaciona-se com o voluntariado. Todos os

colaboradores dispõem de 35 horas anuais para

dedicarem a acções de voluntariado, sem perda de

remuneração e/ou tempo de serviço”.

Isabel Maria Martinho, PT

Colaboradores

· Iniciativas de promoção do bem-estar, equilíbrio entre a

vida pessoal e profissional e a saúde;

. Serviços de apoio psicológico;

· Parceria com entidades externas de prestação de serviços

de conveniência;

· Disponibilização de espaços e equipamentos para práticas

desportivas;

· Programas de estágios e/ou parcerias com instituições

de ensino e formação para equivalência ao 9.º ou ao 12.º

anos de escolaridade;

· Políticas de igualdade e não discriminatórias nos processos

de selecção e recrutamento;

· Prémios de reconhecimento pelo desempenho;

· Acções de formação em Segurança e Higiene no Trabalho;

· Questionários de satisfação interna;

· Elaboração e divulgação de códigos de ética e conduta;

· Implementação de uma política de mobilidade interna;

· Convite a ex-colaboradores ou pré-reformados para

participarem em eventos festivos.

“Destacaria a ‘Semana do Bem-Estar’ por ser uma

prática efectivamente inovadora nas organizações

em Portugal. Ter uma semana inteiramente dedicada

ao bem-estar físico, psíquico e social dos colaboradores,

transmite a noção de responsabilidade social da AXA

e reforça a dimensão do envolvimento dos seus

colaboradores”.

Márcia Melo, AXA Portugal

Família

· Convite a familiares directos dos colaboradores para

participarem em eventos da empresa;

· Promoção do dia da família, com visita às instalações da

empresa;

· Cedência de folga no dia de aniversário do colaborador.
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4. RESULTADOS E CONCLUSÕES
Começa a ser prática corrente das empresas a adesão ao tema

da Sustentabilidade. A implementação de medidas nesta área

têm sido grandes e cada vez mais abrangentes em todos os

sectores de actividade. Os Relatórios de Sustentabilidade têm

evoluído e apresentam temas cada vez mais interessantes. No

entanto, verifica-se que algumas empresas focam-se em demasia

no seu produto e/ou processo produtivo para demonstrar que

cumprem objectivos na área da Sustentabilidade, não abordando

nos seus Relatórios de Sustentabilidade medidas internas adoptadas

pelas suas organizações.

Por vezes, a vontade de implementar medidas não é acompanhada

de critérios claros para a sua monitorização e avaliação do seu

grau de cumprimento, o que põe em causa a concretização do

objectivo pretendido com a sua implementação. Apresentar

medidas de consumos por colaborador, por exemplo, permite

um melhor acompanhamento e uma mais fácil comparação com

os melhores valores do sector. É importante informar sempre que

possível sobre os resultados atingidos de forma a avaliar o nível

de implementação das medidas, assim como reconhecer o seu

esforço e envolvimento.

GUIA DE BOAS PRÁTICAS

O desenvolvimento de estratégias e planos de acção de uma

empresa deve ser documentado num Programa de Gestão. O

conceito de Programa de Gestão aqui desenvolvido baseia-se

nos referenciais normativos NP EN ISO 14001:2004 e OHSAS

18001/NP 4397 e tem como finalidade o estabelecimento,

implementação e monitorização de um Programa de Gestão

que permita à empresa atingir objectivos e metas concretas.

Neste contexto, foi desenvolvida uma ferramenta em formato

digital, constituída por um Alfabeto de Boas Práticas e por um

Programa de Gestão de Desenvolvimento Sustentável.

ALFABETO DAS BOAS PRÁTICAS

O alfabeto foi construído de forma simples, interactiva e

dinâmica, permitindo uma fácil e rápida navegação e

encontra-se dividido pelos três pilares da Sustentabilidade,

identificados por cores:

· Pilar Social – laranja;

· Pilar Ambiental – verde;

· Pilar Económico – azul.

A cada letra do alfabeto correspondem “Boas Práticas” e/ou

“Conceitos” de Sustentabilidade. Ao aceder à descrição das boas

práticas, o utilizador pode optar por adicioná-las a um programa

de gestão, para implementação rápida na sua empresa.

Este Programa prevê a inclusão de objectivos, de metas, de

acções, de indicadores, dos responsáveis, dos prazos de

implementação, do investimento e dos principais benefícios

para a empresa.

O objectivo é ter a lista das boas práticas seleccionadas pelo

utilizador no Programa de Gestão, facilmente distinguidas

através das três cores correspondentes aos três pilares.

O Programa de Gestão, para além de ser interactivo, é também

editável, uma vez que o utilizador pode a qualquer momento

adicionar ou alterar o documento, adaptando-o, assim, às

necessidades da sua empresa. Este guia é distribuído em formato

digital, para implementação interna. Em simultâneo, é

disponibilizada uma versão adaptada à publicação via web,

para divulgação e sensibilização a todos os colaboradores.

 Principais Vantagens:

1. Fácil e rápida implementação de

melhores práticas empresariais;

2. Maior responsabilização;

3. Consolidação de informação;

4. Envolvimento dos colaboradores;

5. Partilha de informação;

6. Adaptabilidade a diferentes sectores.



O BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o
Desenvolvimento Sustentável é uma associação sem
fins lucrativos que promove a nível nacional a
liderança empresarial como catalizadora da mudança
rumo ao Desenvolvimento Sustentável.

O BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento

Sustentável é uma associação sem fins lucrativos criada em

Outubro de 2001. A Sonae, a Cimpor e a Soporcel foram as

empresas associadas do WBCSD que tomaram esta iniciativa,

juntamente com 33 outras empresas na primeira linha da economia

do país. O grande objectivo primário desta associação foi transpor

para o plano nacional os princípios orientadores do WBCSD.

A principal missão assumida pelo BCSD Portugal é promover a

liderança empresarial como catalizadora da mudança necessária

rumo ao Desenvolvimento Sustentável, fomentando a implemen-

tação nas empresas dos conceitos de eco-eficiência, inovação e

responsabilidade social. O BCSD Portugal é, desde a sua criação,

membro da rede regional do WBCSD, contando actualmente

com 102 membros.

WORLD BUSINESS COUNCIL
FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

O World Business Council for Sustainable Development
é uma associação mundial que congrega cerca de
200 empresas internacionais num compromisso
comum para a promoção do Desenvolvimento
Sustentável.

O World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) é

uma associação mundial liderada por CEOs, que congrega cerca

de 200 empresas internacionais num compromisso comum para

o Desenvolvimento Sustentável, através do crescimento económico,

equilíbrio ecológico e progresso social. Os seus membros são

oriundos de mais de 35 países e de 20 grandes sectores industriais.

O WBCSD beneficia ainda de uma rede global de aproxima-

damente 60 conselhos empresariais nacionais e regionais e de

organizações parceiras.

A missão do WBCSD é proporcionar a liderança empresarial como

um catalisador para a mudança rumo a um Desenvolvimento

Sustentável, apoiando as empresas na licença para operar, inovar

e crescer, num mundo cada vez mais influenciado pelas questões

da Sustentabilidade.

CONSELHO EMPRESARIAL
PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

OS OBJECTIVOS…

· Liderança Empresarial - ser líder na promoção empresarial

do Desenvolvimento Sustentável;

· Desenvolvimento de Políticas - participar no

desenvolvimento de políticas  que criem condições para

enquadrar o contributo das empresas no Desenvolvimento

Sustentável;

· Business Case - desenvolver e promover o business case

para o Desenvolvimento Sustentável;

· Melhores práticas - mostrar a contribuição empresarial

para o Desenvolvimento Sustentável e partilhar as melhores

práticas entre os membros;

· Alcance global – contribuir para um futuro sustentável

nas nações em desenvolvimento e aquelas que se encontram

em transição.

OS OBJECTIVOS…

· Divulgar os princípios que caracterizam o Desenvolvimento

Sustentável;

· Articular a cooperação entre a comunidade empresarial,

os governos e a sociedade civil com vista à promoção do

Desenvolvimento Sustentável;

· Promover acções educacionais e de formação para

divulgação dos princípios do Desenvolvimento Sustentável;

· Executar projectos e estudos de casos que ilustrem e

estimulem o Desenvolvimento Sustentável.

· Participar ou promover noutras iniciativas que contribuam

para o Desenvolvimento Sustentável do tecido empresarial

português.

www.wbcsd.org www.bcsdportugal.org

ACERCA DE...



BCSD Portugal
Av. de Berna nº11, 8º
1050-036 Lisboa

Tel.: (+351) 217 819 001
Fax: (+351) 217 819 126

E-mail: info@bcsdportugal.org
Web: www.bcsdportugal.org
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