
FORMAÇÃO
JORNADA PARA A SUSTENTABILIDADE 2021



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.

www.bcsdportugal.org

http://www.bcsdportugal.org/


Caminho para a
Sustentabilidade



Para apoiar as empresas na sua jornada para a 
sustentabilidade, criámos um programa de 
formação constituído por quatro etapas –
Discover Sustainability, Beginners , Achievers e 
Beacons – aberto a colaboradores de empresas 
ou outras organizações, a partir de qualquer 
etapa, dependendo no seu nível de conhecimento 
e maturidade em matéria de sustentabilidade.

Quando a sustentabilidade ainda é uma novidade, 
as empresas devem começar pela experiência 
Discover Sustainability.

SÃO 4 AS ETAPAS CHAVE PARA 
AS EMPRESAS NO CAMINHO 
PARA A SUSTENTABILIDADE



Empresas que 
compreendem e integram a 
sustentabilidade no seu 
quotidiano, que tem  a 
ambição de alavancar o seu 
potencial como driver de 
estratégia, inovação e 
competitividade

ACHIEVERS

NÍVEL 2
PREPARAR O AMANHÃ

Empresas interessadas e 
em começar um processo 
de autodiagnóstico. E em 
começar a integrar os 
princípios da  
sustentabilidade nas 
operações,  gestão de 
risco e otimização da 
cadeia de valor.

BEGINNERS

NÍVEL 1
OTIMIZAR O PRESENTE

Empresas interessadas em 
começar a conhecer o 
contexto e as principais 
tendências, frameworks e 
ferramentas da 
sustentabilidade.

DISCOVER

EXPERIÊNCIA INICIAL

Empresas nas quais a 
sustentabilidade molda a 
cultura organizacional e é 
um elemento central da 
otimização e do 
desenvolvimento do 
negócio

BEACONS

NÍVEL 3
CRIAR O FUTURO

EM QUE ETAPA ESTÁ 
A SUA EMPRESA?



Conhecer os desafios da 
sustentabilidade;

Riscos e oportunidades para as 
empresas;

Principais ferramentas, 
frameworks e ferramentas;

Casos de estudo.

Tendências e princípios da 
sustentabilidade;

Enquadramento legal atual e 
previsto;

Estratégia de sustentabilidade;

Importância da cadeia de valor;

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável;

Reporte de informação não 
financeira;

Casos de estudo.

Tendências da sustentabilidade;

Criação de valor sustentável;

Investimento de impacto;

Principais referenciais de gestão, 
de apoio à decisão e de reporte;

Redesign da cadeia de valor;

Certificações ISO, BCorp, entre 
outras;

Casos de estudo.

Integrar os riscos ESG 
(environment, social, governance) na 
gestão de risco da empresa;

Informação não financeira e 
índices de sustentabilidade;

Acelerar a economia circular;

Inovação para a Sustentabilidade;

Business development;

Eco & Social Business;

Casos de estudo.

NO QUE CONSISTE 
CADA ETAPA DA FORMAÇÃO?

ACHIEVERSBEGINNERSDISCOVER BEACONS



Impulsionar a inovação e 
concretizar a mudança

As empresas que se posicionam como uma 
referência de sustentabilidade vão mais além da 
mitigação dos impactos negativos. Transformam 
o negócio de forma a responder a problemas 
sociais, ambientais e económicos prementes, 
através dos seus recursos, produtos e serviços. 
De olhos postos no futuro, associam à gestão de 
riscos financeiros uma rigorosa gestão de riscos 
ESG (Environment, Social and Governance) e 
participam em índices de sustentabilidade que 
utilizam para atrair investimento. 

CRIAR O FUTURO

SUSTAINABILITY FOR BEACONS

BEACONS



OBJETIVOS GERAIS

SUSTAINABILITY FOR BEACONS

Pensada para as empresas que enfrentam desafios 
mais exigentes, a etapa SUSTAINABILITY FOR 
BEACONS consiste num conjunto de ações temáticas, 
realizadas com parceiros especialistas, académicos 
ou consultores que dominam os temas e as 
ferramentas de ponta, capazes de apoiar as 
empresas na linha da frente da sustentabilidade 
empresarial.

Nesta etapa, de forma a promover também o networking
entre pares, em termos de maturidade em 
sustentabilidade, as ações de formação poderão realizar-se 
em parceria com outros membros da Rede Global do 
WBCSD.



OBJETIVOS GERAIS

SUSTAINABILITY FOR BEACONS

▪ Transformar o negócio e inovar nos produtos e serviços para 
responder a necessidades sociais, ambientais e económicas 
prementes e contribuir para a concretização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU e do Acordo de Paris.

▪ Tomar decisões e integrar processos contínuos para garantir a 
competitividade de longo prazo da empresa e a resiliência face 
a alterações de contexto (das alterações climáticas às 
disrupções tecnológicas, entre outras);

▪ Dominar ferramentas para integrar na gestão de risco 
empresarial a gestão de riscos ambientais, sociais e de 
governo da sociedade (ESG);

▪ Compreender o interesse crescente dos shareholders em 
informação não financeira e determinar como e que 
informação reportar;

▪ Conhecer as vantagens e as exigências associadas à 
participação em índices de sustentabilidade;

Ore Streams, mobiliário de escritório feito a partir de lixo eletrónico



SUSTAINABILITY FOR BEACONS

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

As metodologias formativas a utilizar 
resultarão de uma combinação diversificada 
de métodos recursos pedagógicos – vídeos; 
peer learning, brainstorming, systems thinking
e gamification.

CUSTOS DE INSCRIÇÃO

▪ 400 Euros + IVA em vigor, para associados do BCSD 
Portugal;

▪ 500 Euros + IVA em vigor, para outros participantes

DURAÇÃO/HORÁRIO/FORMATO

Aprox. 7 horas – 2 Dias – Das 9H30 às 13H00
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Acelerar para a 
Economia Circular
6 e 7 Mai 2021 | Online

Science-Based Targets: o 
que são e como definir?
27 e 28 Mai 2021 | Online



SUSTAINABILITY FOR BEACONS

Conhecer as bases conceptuais de 
economia circular e como esta se 
relaciona com outros conceitos (ex.: 
economia verde), e como tem sido 
promovida no contexto estratégico e 
legal

Conhecer as principais 
ferramentas e estratégias para 
a implementação da economia 
circular, e compreender como 
podem ser aplicadas nas 
organizações 

OBJETIVOS

Acelerar para a Economia Circular

Compreender os benefícios e 
impactes ambientais, sociais 
e económicos  da economia 
circular à escala das 
organizações, regiões ou 
países



SUSTAINABILITY FOR BEACONS 

# Bases comuns para compreender 
a Economia Circular 

# Casos práticos de Economia 
Circular

# Impactes e benefícios da 
Economia Circular nas organizações 

# Ferramentas e estratégias para 
implementação da economia 
circular nas Organizações 

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

As metodologias formativas a 
utilizar resultarão de uma 
combinação diversificada de 
métodos e recursos 
pedagógicos (incluindo casos 
de estudo de referência e 
discussão entre participantes 
por cada módulo curricular)

CUSTOS DE INSCRIÇÃO

▪ 400 Euros + IVA em vigor, 
para associados do BCSD 
Portugal;

▪ 500 Euros + IVA em vigor, 
para outros participantes.

DATAS

6 e 7  Maio 2021

LOCAL

ONLINE

PROGRAMA
Acelerar para a Economia Circular

Formação ministrada em parceria com a 3Drivers e o 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) 

DURAÇÃO/HORÁRIO

2 dias (7 horas)

9H30 -13H00

http://www.3drivers.pt/
https://www.lneg.pt/


Contactos,  inscrições,  condições 
e informações adicionais



CONTACTOS 
& INSCRIÇÕES 

Os candidatos apenas efetuam o 
pagamento quando o BCSD Portugal 
assegurar as condições necessárias para 
o bom funcionamento da formação, 
contudo, o pagamento integral da 
formação deverá ser realizado até ao 
início da formação.

Condições & Informações adicionais

As inscrições devem ser formalizadas 
através do preenchimento de um 
formulário de inscrição online em 
www.bcsdportugal.org/jornada-
sustentabilidade. A inscrição só é 
considerada definitiva após 
confirmação da sua seleção pelo 
BCSD e respetivo pagamento de 
acordo com as condições divulgadas.

BCSD Portugal
Av. Columbano Bordalo Pinheiro 
n.º 108, 2.º Andar B
1070 - 067 Lisboa, Portugal
Tel.: +351 217 819 001 
E-mail: info@bcsdportugal.pt

Caso a empresa inscreva mais 
do que um colaborador na 
mesma ação de formação, 
beneficiará de um desconto 
de 15% a partir da segunda 
inscrição.

Os custos de participação nas 
ações de formação são 
divulgados no website do 
BCSD Portugal 
(www.bcsdportugal.org) e via 
email, no âmbito da 
divulgação das ações.

Para mais informações sobre o 
funcionamento da formação consulte o 
Regulamento de Funcionamento da 
Formação do BCSD Portugal em 
www.bcsdportugal.org.

mailto:info@bcsdportugal.pt


Gabriel Neira Voto

gabriel.voto@bcsdportugal.org

+351 966 172 445

www.bcsdportugal.org

O BCSD Portugal é uma entidade 
formadora certificada pela DGERT.


