
 
Comunicado de Imprensa 

21/09/2017 

 
BCSD lança espaço de conhecimento, partilha e informação sobre as soluções das empresas para os ODS 

 

Portugal pode ser referência na implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 

 

Na semana em que decorre a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, o BCSD Portugal – 

Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, lança um espaço online totalmente dedicado 

aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O espaço apresenta os benefícios para as empresas 

que alinham os seus modelos de negócio com os ODS e disponibiliza ferramentas que apoiam as 

organizações na identificação de prioridades e na implementação de ações concretas e mensuráveis que 

contribuem para alcançar os ODS. 

 

“Portugal pode e deve ser uma referência no cumprimento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável da Organização das Nações Unidas. Com tanta informação dispersa sobre este tema, 

sentimos necessidade de criar um espaço de conhecimento, partilha e informação sobre as soluções das 

empresas para os ODS, facilitando assim o acesso ao conhecimento que tem vindo a ser produzido neste 

âmbito”, salienta Sofia Santos, secretária geral do BCSD. 

 

O espaço conta com exemplos de projetos relacionados com os vários ODS, já implementados por 

empresas portuguesas, nomeadamente: CTT – Correios de Portugal, EDP, Jerónimo Martins, Lipor, The 

Navigator Company, Nestlé Portugal, Sociedade Ponto Verde e Sonae. 

 

Antes do verão, o BCSD coordenou e lançou a publicação “Uma visão inspiradora para uma economia 

sustentável na Europa: assumir as metas de desenvolvimento sustentável”, que agrega e concilia a visão 

de 19 associações europeias empresariais sobre a relevância dos ODS. A publicação defende que as 

empresas estão disponíveis e têm vontade em participar ativamente na implementação dos ODS. Os 17 

ODS, que contam com 169 metas e mais de 230 indicadores globais, deverão, segundo a ONU, ser 

implementados por todos os países do mundo até 2030. 

 
 

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 

http://www.ods.pt/
http://www.bcsdportugal.org/noticias/bcsd/publicacao-europeia
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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 

90 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: 
Website ODS: www.ods.pt 
Publicação europeia: Uma visão inspiradora para uma economia sustentável na Europa: assumir as metas de 
desenvolvimento sustentável | 70+ projetos empresariais 
 
BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 
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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