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“Economia de Baixo Carbono – Soluções made in Portugal” é o tema do evento 
 

JOHN ELKINTON NA CONFERÊNCIA ANUAL DO BCSD PORTUGAL 

 

O britânico John Elkington (@volansjohn), considerado um dos gurus globais do desenvolvimento 

sustentável, autor de vários livros e do conceito triple bottom line, é um dos oradores confirmados para a 

Conferência Anual do BCSD Portugal - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, que 

decorre em Lisboa, a 25 de Novembro. Numa altura decisiva para o Planeta, em que os principais líderes 

mundiais se preparam para tomar medidas muito desafiantes para fazer face às consequências do 

aquecimento global, John Elkington vem partilhar a sua visão sobre os negócios para os próximos 10 anos, 

período que denomina como The Breakthrough Decade. 

 

As empresas são parte essencial desta mudança, uma vez que são quem irá implementar as soluções. 

Elkington irá dar pistas sobre esta transição, enquadrado no projeto do BCSD que vai marcar esta 

conferência: “Economia de Baixo carbono – Soluções made in Portugal”, um conjunto de soluções 

empresariais que já existem em Portugal, nas áreas da redução das emissões de carbono e da eficiência, e 

que podem ser partilhadas e ganhar escala para se tornarem soluções efetivamente globais. 

 

Elkington é autor de várias obras, sendo as duas mais recentes: The Stretch Agenda e The Breakthrough 

Challenge: 10 Ways to Connect Today’s Profits with Tomorrow’s Bottom Line. A primeira obra é uma 

dramatização, passada numa reunião do conselho de administração de uma grande empresa que se vê 

obrigada a repensar o modelo de negócios para que passe a enquadrar as mudanças económicas, sociais 

e ambientais que se avizinham. A segunda obra é, simultaneamente, um alerta inspirador e um guia que 

contém 10 passos para que a mudança aconteça. John Elkington é co-fundador e presidente executivo da 

Volans, consultora & think thank focada em encontrar soluções empresariais para os maiores desafios do 

futuro. É também presidente honorário da consultora SustainAbility e integra cerca de 30 administrações 

e conselhos consultivos de várias empresas.  

 

A Conferência Anual do BCSD, este ano dedicada à “Economia de Baixo Carbono – Soluções made in 

Portugal”, realiza-se no dia 25 de Novembro no Auditório da Reitoria da Reitoria da Universidade Nova de 

Lisboa. 

http://www.bcsdportugal.org/sem-categoria/john-elkington-confirmado-para-conferencia-anual-do-bcsd
https://twitter.com/volansjohn
http://volanscom.c.presscdn.com/wp-content/uploads/2015/08/The-Stretch-Agenda_digital-version_lo-res-1.pdf
http://volans.com/project/the-breakthrough-challenge/
http://volans.com/project/the-breakthrough-challenge/
http://johnelkington.com/
http://volans.com/
http://www.sustainability.com/


 

Sobre o BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 

O BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável é uma organização 

empresarial global, que galvaniza os líderes empresariais para construir soluções para um mundo 

sustentável para as empresas, a sociedade e o ambiente. Um dos veículos estratégicos de atuação do BCSD 

é o projeto AÇÃO 2020, um conjunto de ações que potencia as principais alavancas de crescimento das 

empresas enquanto criadores de emprego, riqueza e bem-estar para o País.   

 

O BCSD Portugal utiliza os valores da colaboração, da construção de soluções partilhadas, da divulgação 

de conhecimento e da agregação de stakeholders para evidenciar que a sustentabilidade é um bom 

negócio para as empresas e para a sociedade. A sustentabilidade é entendida como um importante veículo 

para antecipar e mitigar os riscos associados aos desafios económicos, ambientais e sociais, com grande 

impacto em fornecedores e clientes, na escassez dos recursos necessários à atividade económica e na 

legitimidade junto da sua comunidade. O BCSD Portugal agrega cerca de 90 empresas, que faturam mais 

de 65 mil milhões de euros, ou 38% do PIB, e empregam mais de 270 mil pessoas. 

 

 

Para mais informações: 
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 
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