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LISBON DECLARATION 

 
Redes empresariais em 24 países assumem compromissos internacionais  

para reverter a perda de biodiversidade  
 
O ano 2020 constitui uma oportunidade crítica para deter a perda de biodiversidade e o declínio dos 
serviços de ecossistemas que suportam o bem-estar humano e a economia global. O BCSD Portugal, 
em parceria com organizações empresariais da Rede Global do WBCSD, planeia ações coletivas para 

ultrapassar os desafios que a biodiversidade e os ecossistemas naturais enfrentam atualmente. 
 
 
Lisboa, 15 de outubro - Estudos científicos reconhecidos alertam que o planeta está a perder a natureza a um 
ritmo sem precedentes, rumo a um ponto sem retorno. Nos últimos 50 anos, as populações de animais 
selvagens caíram 60% e os cientistas alertam que a 6ª extinção em massa da vida na Terra já começou. A perda 
massiva da natureza está a degradar os sistemas naturais que sustentam sociedades e economias, e a taxa de 
degradação está a evoluir a um ritmo acelerado (Avaliação Global do IPBES sobre Serviços de Biodiversidade e Ecossistemas, lançada 

em maio de 2019). 
 
Os impactos das empresas na natureza são conhecidos e frequentemente visíveis. As dependências que as 
empresas têm dos sistemas de vida natural saudáveis são, contudo, menos compreendidas. A degradação dos 
serviços dos ecossistemas representa um risco sistémico insuperável para as empresas e para a economia 
global, nomeadamente riscos operacionais, de continuidade do negócio, regulatórios, de reputação, de 
mercado e financeiros. 
 
As empresas com uma visão de futuro entendem que dependem de um mundo natural saudável, e essa 
compreensão e o reconhecimento desta ligação podem levar a benefícios significativos para a sociedade e 
para a natureza e, em simultâneo, assegurar a criação de valor económico. Ao mitigarem o seu impacto e 
adotarem cadeias de valor regenerativas, as empresas podem desempenhar um papel crítico na mudança 
transformadora necessária em muitos sistemas de produção e de consumo. 
 
O ano 2020 vai marcar uma oportunidade crítica para deter a perda de biodiversidade e o declínio dos serviços 
de ecossistemas que suportam o bem-estar humano e a economia global. Vão realizar-se dois eventos, o 
Congresso Mundial de Conservação organizado pela IUCN em Marselha e a Convenção sobre Diversidade 
Biológica (COP15) em Kunming, que podem constituir um momento de mudança, caso todas as partes 
interessadas, incluindo as empresas, decidam concretizar ações coletivas para enfrentar os desafios que a 
biodiversidade e os ecossistemas naturais enfrentam atualmente. Aguarda-se, como resultado desta COP 15 
sobre a Biodiversidade, algo semelhante ao que resultou da COP 21 sobre as Mudanças Climáticas, isto é, algo 
equivalente ao Acordo de Paris, mas neste caso com metas no domínio do capital natural. 2020 será também 
o ano em que Lisboa será European Green Capital. 
 
Reforçando o compromisso em prol da biodiversidade, o BCSD Portugal, em conjunto com outras organizações 
empresariais para o desenvolvimento sustentável, que integram a Rede Global do World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), oriundas de um total de 24 países, desafiam as empresas suas associadas 
em todo o mundo para um objetivo comum que se traduz na Lisbon Declaration. 
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Signatários de 24 países – Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Espanha, Estados 
Unidos da América, Finlândia, França, Grécia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungria, Irlanda, México, 
Panamá, Peru, Polónia, Portugal, Suíça e Ucrânia – representam, em conjunto, um total de cerca de 2.000 
empresas e de 6.000.000 colaboradores. 
 
O lançamento da Lisbon Declaration vai realizar-se em Lisboa, no dia 15 de outubro, durante o Encontro Anual 
do Conselho do WBCSD (14 a 17 de outubro de 2019), um evento anual que reúne cerca de 200 CEO de 
empresas globais, bem como os conselhos empresariais de mais de 60 países que integram a Rede Global do 
WBCSD, para trabalhar em conjunto e debater sobre os desafios, soluções e compromissos para acelerar a 
transição para um mundo sustentável. 
 
A Lisbon Declaration é um acordo internacional através do qual estas organizações se comprometem a 
trabalhar em conjunto com as suas empresas associadas a nível local, para proteger, promover e restaurar a 
biodiversidade.  
 
“É a promessa de diversos parceiros da Rede Global do WBCSD de todo o mundo que veem a oportunidade de 
tornar o ano de 2020 num ponto de viragem para a biodiversidade e para o reforço do papel que o capital 
natural deve ter em sociedades e economias verdadeiramente sustentáveis”, afirma João Wengorovius 
Meneses, Secretário Geral do BCSD Portugal. 
 
A organização empresarial de cada país será responsável por estabelecer um conjunto de metas comuns, com 
as quais os CEO das empresas associadas se podem comprometer, concretizando projetos que assegurem um 
impacto real na preservação da biodiversidade a nível local. Exemplo disso é o act4nature, lançado em julho 
de 2018 em França, que reuniu diversos signatários, entre os quais a L’Oréal, a Nestlé e o BNP Paribas. 
 
Os signatários da Lisbon Declaration passam também a integrar a coligação internacional Business for Nature, 
à qual pertencem organizações globais como o World Economic Forum (WEF), o World Wildlife Fund (WWF) 
e o próprio WBCSD, colaborando na preparação da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP15).  É 
esperado que estas organizações empresariais reúnam o ponto de vista das empresas, contribuindo de forma 
ativa para o equivalente a um Acordo de Paris para a biodiversidade. 
 
Ainda no âmbito do Encontro do Conselho do WBCSD, o BCSD Portugal vai participar e colaborar ativamente 
num conjunto de iniciativas, das quais se destacam: 
 

▪ o painel de debate “Disruptors’ den”, moderado pelo Secretário Geral do BCSD Portugal, que irá 
explorar como jovens líderes e startups estão a inovar na resposta aos desafios da sustentabilidade; 

▪ uma reflexão estratégica com empresas e outros stakheholders portugueses com o objetivo de 
recolher o seu contributo para a revisão e atualização da Vision 2050 do WBCSD (relatório EN/PT),a 
qual ambiciona que “em 2050, nove mil milhões de pessoas vivem bem, dentro dos limites do 
planeta”. Para além de Lisboa, as reuniões Vision 2050 Refresh irão realizar-se também em Genebra, 
Nova Iorque, Sidney, São Paulo, Londres, Tóquio e Singapura, entre outras cidades; 

▪ a assinatura do pacto Pacto de Mobilidade Empresarial para a Cidade de Lisboa, em parceria com o 
WBCSD, a Câmara Municipal de Lisboa e um conjunto de empresas; 

▪ uma sessão de formação We Value Nature, destinada a apoiar as empresas para a integração do 
capital natural nas estratégias. 
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Social Media: 
 

Link para a notícia: https://www.bcsdportugal.org/noticias/bcsd-portugal-e-rede-global-wbcsd-assinam-
lisbon-declaration 

Hashtags: #BCSDPortugal #LisbonDeclaration #WBCSD #BusinessForNature #Sustentabilidade 
#WBCSDGlobalNetwork 

 

Posts sugeridos: 

• O BCSD Portugal, associação empresarial da qual a [NOME DA EMPRESA] é membro, lança hoje a 
Lisbon Declaration, juntando-se assim a outras 23 associações de outros 23 países, que hoje se 
comprometem a trabalhar em conjunto com as suas empresas associadas, a nível local, para 
proteger, promover e restaurar a biodiversidade. #BCSDPortugal #LisbonDeclaration #WBCSD 
#BusinessForNature #Sustentabilidade #WBCSDGlobalNetwork 
https://www.bcsdportugal.org/noticias/bcsd-portugal-e-rede-global-wbcsd-assinam-lisbon-
declaration 

• O BCSD Portugal, associação empresarial da qual a [NOME DA EMPRESA] é membro, em conjunto 
com outras associações empresariais pelo mundo inteiro, junta-se hoje à #BusinessForNature.  Esta 
coligação global irá unir e simplificar a perspetiva das empresas líderes na preservação da 
biodiversidade, com vista à Convenção sobre Diversidade Biológica (COP15) que irá realizar-se em 
2020 em Kunming, China. #BCSDPortugal #LisbonDeclaration #WBCSD #BusinessForNature 
#Sustentabilidade #WBCSDGlobalNetwork https://www.bcsdportugal.org/noticias/bcsd-portugal-e-
rede-global-wbcsd-assinam-lisbon-declaration 

•  “During the next twelve months, we have an opportunity to set up international commitments to 
reverse nature loss, calling on companies to take bold action, as well as governments and global 
leaders to adopt policies to level the playing field and incentivize the wider business community to 
act and enable a global transformation.” Descubra a Lisbon Declaration, lançada hoje durante o 
#CounciMeetingWBCSD19, iniciativa promovida pelo BCSD Portugal. #BCSDPortugal 
#LisbonDeclaration #WBCSD #BusinessForNature #Sustentabilidade #WBCSDGlobalNetwork 
https://www.bcsdportugal.org/noticias/bcsd-portugal-e-rede-global-wbcsd-assinam-lisbon-
declaration 
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Sobre o BCSD Portugal: 

 
O Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (BCSD Portugal) é uma associação sem fins lucrativos que agrega e 
representa mais de 90 empresas de referência em Portugal, que se comprometem ativamente com a transição para a sustentabilidade. 
Apoia as empresas associadas na jornada para a sustentabilidade, promovendo o impacto positivo para stakeholders, a sociedade e o 
ambiente. 
Tem uma ampla representação setorial e empresas de diferentes dimensões, desde as que integram o índice bolsista PSI20 a outras 
de menor dimensão. 
O volume de vendas dos associados representa 38% do PIB nacional, 65 mil milhões de euros em volume de negócios e este grupo de 
empresas dá emprego a mais de 270 mil colaboradores. 
O BCSD Portugal integra a rede mundial do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 
 
www.bcsdportugal.org 
 
 
Sobre o WBCSD: 
 
O WBCSD é uma organização global liderada por CEO com mais de 200 empresas que trabalham em conjunto para acelerar a transição 
para um mundo sustentável. Ajuda a tornar as suas empresas membro mais bem-sucedidas e sustentáveis, com foco no máximo 
impacto para os acionistas, o meio ambiente e a sociedade. As empresas membro representam todos os setores de atividade e as 
principais economias e, em conjunto, uma receita combinada de mais de US$ 8,5 triliões e 19 milhões de colaboradores. 
A rede global de quase 70 conselhos empresariais nacionais oferece aos seus membros um alcance sem paralelo em todo o mundo. O 
WBCSD está posicionado de forma única para trabalhar com empresas membro ao longo e através de cadeias de valor para fornecer 
soluções de negócios impactantes para as questões de sustentabilidade. 
A Rede Global do WBCSD é a voz das empresas para a sustentabilidade: unida pela visão de um mundo onde mais de 9 mil milhões de 
pessoas vivem bem e dentro dos limites do nosso planeta, até 2050. 
 
www.wbcsd.org 
 
 
Sobre a Rede Global do WBCSD: 
 
A Rede Global do WBCSD é uma aliança de mais de 60 organizações empresariais lideradas por CEO em todo o mundo, que integra 
cerca de 5.000 empresas que assumem um compromisso comum no sentido de promover uma estratégia de negócio orientada para 
o desenvolvimento sustentável nos países e regiões onde operam.  
 
www.wbcsd.org/Overview/Global-Network 
 
 
Sobre o Business for Nature: 
 
O Business for Nature é uma coligação global que exige ações para reverter a perda de natureza e restaurar os sistemas naturais vitais 
ao planeta dos quais dependem as economias, o bem-estar e a prosperidade. 
 
https://businessfornature.org/ 
 
 
 
 
 
Para mais informações, contactar: 

 
Rita Gíria 
Head of Communication 
BCSD Portugal 
Rita.giria@gcsdpotugal.org 
+351 932 465 253 

http://www.bcsdportugal.org/
file:///C:/Users/Mafalda/Desktop/www.wbcsd.org
http://www.wbcsd.org/Overview/Global-Network
https://businessfornature.org/
mailto:Rita.giria@gcsdpotugal.org

