
Uma associação de empresas 
que cria valor hoje para um futuro sustentável



O BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento 
Sustentável é uma associação sem fins lucrativos, de utilidade 
pública, que agrega e representa empresas que se comprometem 
ativamente com a sustentabilidade

QUEM 
SOMOS?

Em 2030 Portugal é um país Europeu de referência nas soluções 
empresariais que promovem uma economia de baixo carbono, 
que valorizem os serviços dos ecossistemas e que contribuam para 
o bem-estar das pessoas. O BCSD é um ator influente e inspirador 
de novos modelos económicos competitivos, inovadores e 
responsáveis, e pela sua representatividade e iniciativa 
motora, uma referência do desenvolvimento sustentável na Europa

Associação empresarial criada em 2001

VISÃO



▪ 200 empresas

▪ 35 países, 22 setores de atividade

▪ US$9tn: capitalização de mercado
total dos membros

▪ 19 M de colaboradores

▪ 67 parceiros da rede global de conselhos
empresariais em todo o mundo

▪ A trabalhar em conjunto para a Visão
2050: 9 mil milhões de pessoas vivem
bem, dentro dos limites do planeta

“We work with leading 
companies to create a 
set of business solutions 
that are good for 
business and will deliver 
our vision when set at 
scale. Our work is 
focused across four 
economic systems”:

Rede Internacional



Cerca de 91 associados que representam perto de 40% do PIB

O volume de vendas dos associados representa 38% do PIB

O VAB dos associados representa entre 8 a 10% do VAB nacional



Formas de Atuar
EVENTOS: colocar a sustentabilidade na agenda
Com eventos exclusivos para as empresas associadas ou abertos ao público, dinamizamos uma rede integrada de empresas, 
entidades públicas e ONG, convidando especialistas nacionais e internacionais a debater os temas emergentes do 
desenvolvimento sustentável e a identificar eventuais soluções para os desafios locais e globais. 

FORMAÇÃO: parar para refletir
Em formato de brainstorming e systems thinking reunimos profissionais de todas as áreas e setores de atividade para discutir os 
novos temas do desenvolvimento sustentável e de que forma se aplicam ao dia-a-dia das empresas.

GRUPOS DE TRABALHO: criar soluções para os desafios
As empresas associadas formam grupos de trabalho multissetoriais que têm como missão criar mecanismos e ferramentas de 
resposta aos desafios empresariais.

PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS: pioneirismo para todos
Disseminamos conhecimento e boas práticas entre as empresas associadas através da organização de workshops, produção de 
publicações, guias, estudos, casos de estudo e outros documentos, assim como ferramentas de cariz nacional e internacional. 

NETWORKING: colaborar para criar valor e gerar negócio
Através dos vários grupos de trabalho, dos eventos organizados e da colaboração com outros parceiros, fomentamos a 
colaboração entre a comunidade empresarial, os governos e a sociedade civil, com o objetivo de capacitar um maior número de 
empresas e profissionais para o desenvolvimento sustentável
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Stakeholders com quem interagimos em parceria



O BCSD convida as empresas a aderirem à sua Carta de Princípios



GT Bioeconomia

Membros do GT
1. Promover a integração de forma mais 

expressiva dos temas da bioeconomia nas 
estratégias das empresas, nomeadamente 
através de casos práticos e da identificação 
e promoção de parcerias entre 
empresas/projetos;
i. Contribuir para a compreensão da 

importância dos serviços de ecossistemas 
na bioeconomia.

2. Promover formação em bioeconomia: 
escolas, universidades, empresas 
(capacitação/emprego).



www.bcsdportugal.org

Muito Obrigada!

Mafalda Evangelista
Phone: +351 217 819 001 | Mobile: +351 935 841 448

Email: mafalda.evangelista@bcsdportugal.org
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, nº 108, 2º B, 1070-067 Lisboa




