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O ano de 2020 foi marcante para o BCSD Portugal. Foi um 
ano de imensos desafios, fruto do contexto económico 
e social provocado pela pandemia COVID-19, e que se 
pautou, também, pelo desenvolvimento de diversos planos 
e estratégias decorrentes do Pacto Ecológico Europeu 
aprovado no final de 2019. Este quadro suscita nas 
empresas cada vez mais a necessidade de reagirem, de se 
reinventarem, sublinhando a importância da cooperação 
intra e intersetorial no avanço duma jornada de verdadeira 
transformação estratégica dos sistemas. 

O BCSD Portugal, que tenho a honra de presidir em 
representação da The Navigator Company, acompanhou 
toda a sucessão de acontecimentos e soube agir de maneira 
rápida, adaptando-se e fazendo uso das tecnologias hoje 
disponíveis para manter o momentum e prestar o melhor 
apoio aos seus membros. Não posso deixar de destacar 
alguns marcos relevantes dessa resposta:

 O lançamento das Conversas sobre Sustentabilidade 
Online, uma agenda diversificada de eventos sobre 
temas da maior relevância para o Desenvolvimento 
Sustentável, que contou com diversos oradores nacionais 
e internacionais, e atraiu mais de 1200 participantes.

	A publicação do Manifesto das Empresas pela 
Sustentabilidade, subscrito por mais de 90 empresas, 
iniciativa conjunta com o objetivo de fazer da crise 
provocada pela COVID-19, uma oportunidade para 
repensar o futuro e lançar novas bases para um 
crescimento mais inclusivo e sustentável. Através do 
Manifesto as empresas signatárias exprimem a sua 
ambição e compromisso com o contributo para que 
Portugal construa um modelo de desenvolvimento 
baseado em cinco princípios fundamentais: Promoção do 
desenvolvimento sustentável e inclusivo, Promoção do 
crescimento, Busca da eficiência, Reforço da resiliência e 
Cidadania corporativa.

João Castello Branco  
Presidente da Direção do BCSD Portugal e
CEO da The Navigator Company

2020, COMEÇAR A DÉCADA  
A REPENSAR O FUTURO 

1. NOVOS RUMOS PARA O BCSD PORTUGAL1.  UM ANO DESAFIANTE NO LIMIAR DE UMA DÉCADA DECISIVA
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	A realização dos Encontros de Presidentes e Delegados, 
que contou com a presença do Professor Doutor António 
Costa Silva, para apresentar a sua “Visão Estratégica 
para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 
2020/2030, e de Filippo Veglio, Managing Director 
do WBCSD, para dar a conhecer o documento “The 
consequences of COVID 19 for the decade ahead” editado 
na versão portuguesa pelo BCSD Portugal.

	A primeira reunião do Conselho Consultivo do BCSD 
Portugal, na qual se promoveu uma reflexão estratégia 
sobre o quadro de tendências, riscos e oportunidades 
atuais com que as empresas se defrontam e o papel do 
BCSD Portugal perante o mesmo.

	O lançamento da iniciativa act4nature Portugal, à qual 
aderiram voluntariamente 15 empresas, até hoje, com 
compromissos comuns e individuais de contributo para a 
defesa da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas.

	O lançamento das Newsletters e o progresso das atividades dos 
Grupos de Trabalhos que, com grande fôlego, deram um avanço 
importante nas agendas temáticas da neutralidade carbónica, da 
biodiversidade, da economia circular, das cidades sustentáveis, 
das finanças sustentáveis e da Carta de Princípios.

A par do sucesso destas iniciativas, e apesar da crise 
económica e instabilidade que se sentiu no país, o BCSD 
Portugal conseguiu crescer, em 2020, em número de 
sócios e em Resultado Líquido, e ampliar a projeção das 
suas iniciativas e projetos junto de um grande número de 
stakeholders. 

Em plena viragem para aquela a que se chamou a Década da 
Ação, a atividade de 2020 mereceu o envolvimento especial 
da Direção do BCSD Portugal e foi acompanhada de perto 
pelo Secretariado Executivo, que muito apoiou e estimulou 
a condução dos trabalhos num ano de características de 
contexto ímpares. Temos até 2030 para fazer mais e melhor, 
respondendo aos desafios do Green Deal e maximizando 
o nosso contributo para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. 

O setor empresarial tem um papel central neste desígnio 
comum, como foi reconhecido já pelo Secretário-Geral das 
Nações Unidas, Eng.º António Guterres, em 2019, sendo 
imperioso traduzir ambição e liderança corporativa em 
ações tangíveis. Inovação e Resiliência continuarão a ser 
palavras-chave neste tempo de incerteza que vivemos e 

1.  UM ANO DESAFIANTE NO LIMIAR DE UMA DÉCADA DECISIVA
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que nos pede ação concertada, ambição, coragem e aposta 
no conhecimento. Mas porque este desígnio ultrapassa 
as próprias empresas, importa não perder de vista a 
importância da cooperação intersetorial para se poder 
fazer um melhor uso dos apoios disponíveis e alcançar a 
convergência dos planos de combate à crise. 

Ciente dessa realidade, o BCSD Portugal delineou um plano 
de atividades para 2021 que visa responder às expectativas 
dos seus membros e celebrar, de forma entusiástica, os 
seus 20 anos de existência. Faço votos de que possamos 
comemorar este aniversário, no final de 2021, com maior 
proximidade e com o sentido de mais um ano de verdadeiro 
contributo para a Sustentabilidade.

1.  UM ANO DESAFIANTE NO LIMIAR DE UMA DÉCADA DECISIVA
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2020 foi um ano desafiante, mas repleto de novas 
oportunidades. E se, por um lado, o BCSD Portugal se viu 
forçado a adaptar o seu plano de atividades e orçamento 
às condicionantes decorrentes da COVID-19, por outro, 
teve a agilidade de se reinventar para inovar. Por exemplo, 
cancelámos a nossa Conferência Anual, lançámos um 
novo ciclo de Conversas sobre Sustentabilidade Online, 
aprovámos um orçamento retificativo (com previsões 
mais pessimistas), lançámos o manifesto “Empresas pela 
Sustentabilidade” (assinado por 94 empresas) e uma 
campanha de apoio Covid-19, e adotámos o trabalho à 
distância para toda a equipa. Nenhuma destas iniciativas 
estava prevista no início do ano. 

Mas 2020 não foi apenas um ano de adaptação a 
novas condicionantes do contexto. Foi, também, um 
ano de consolidação de reformas iniciadas em 2019, 
nomeadamente, ao nível das atividades dos Grupos de 
Trabalho, da oferta formativa e da composição da nossa 
equipa, não deixando de levar a cabo importantes atividades 

habituais, tais como, o Encontro de Presidentes e Delegados, 
a reunião do Conselho Consultivo, entre outras.

No que diz respeito aos Grupos de Trabalho (GT) do BCSD 
Portugal, muito sumariamente:

	O GT de Neutralidade Carbónica deu início a um projeto, 
em parceria com a consultora McKinsey & Company, cujo 
intuito é identificar soluções para a neutralidade carbónica;

	O GT de Biodiversidade lançou o projeto act4nature 
Portugal, com 15 empresas aderentes – às quais, 
certamente, se juntarão muitas outras, até 2030;

	O CT da Carta de Princípios deu início à construção 
da OMIE Framework, a qual traduz os 20 princípios 
da nossa Carta de Princípios em Objetivos, Metas, 
Indicadores e Etapas concretos, capazes de ajudar as 
empresas na sua jornada para a sustentabilidade. Neste 
momento, a Carta de Princípios do BCSD Portugal tem 
110 empresas signatárias; 

João Wengorovius Meneses 
Secretário Geral do  
BCSD Portugal

ANO ATÍPICO, MAS COM  
BOM DESEMPENHO

1. UM ANO DESAFIANTE NO LIMIAR DE UMA DÉCADA DECISIVA
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	O GT de Economia Circular acompanhou a adoção piloto 
da ferramenta CTI Tool, do WBCSD, através da qual as 
empresas podem medir o grau de circularidade das suas 
cadeias de valor;

	O GT de Cidades Sustentáveis geriu o Pacto de 
Mobilidade Empresarial de Lisboa (PMEL), projeto em 
parceria com o WBCSD e a Câmara Municipal de Lisboa, 
que já conta com 85 empresas signatárias;

	O GT de Sustainable Finance começou a construção de uma 
nova versão do site www.suistainablefinance.pt e realizou o 
evento “Sustainable Finance: The Future is Now”.

Quanto à formação, consolidámos as quatro etapas do 
nosso plano formativo “Jornada para a Sustentabilidade” 
– Discover Sustainability (nível 0), Beginners (nível 1), 
Achievers (nível 2) e Beacons (nível 3) – e iniciámos o 
processo de transição para uma plataforma digital de 
e-learning. No total, participaram nas nossas diversas ações 
de formação 458 pessoas. Paralelamente, mantivemos 
ofertas formativas em parceria, nomeadamente, com a 
Porto Business School, e com o Instituto de Ciências Sociais 
e a Associação Zero. 

Uma das áreas que contribuiu bastante para o bom 
desempenho do BCSD Portugal, em 2020, foi a da 
comunicação. Entre outras iniciativas, para além de 
preparar o lançamento de um novo site e de um novo 
logótipo (que assinalam os nossos 20 anos), lançou duas 
novas newsletters. Assim, neste momento, temos três 
newsletters regulares: 

	A generalista “Agenda da Sustentabilidade”;

	A “Diretrizes da Sustentabilidade”, sobre legislação e 
referenciais de gestão, em parceria com a VdA e a PwC;

	A “Financiar a Sustentabilidade”, sobre oportunidades de 
financiamento, em parceria com a PLMJ e a EY.

No total, as nossas newsletters tiveram 6.815 
visualizações. Mas há outros indicadores, porventura mais 
relevantes, que evidenciam o bom desempenho do BCSD 
Portugal, em 2020:

 O aumento do número de sócios: +8 (de 99 para 107);

 A melhoria substancial do Resultado Líquido: +72 019 euros 
(de -26.907 euros, em 2019, para 45 112 euros, em 
2020);

1.  UM ANO DESAFIANTE NO LIMIAR DE UMA DÉCADA DECISIVA
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 O número significativo de participantes nos nossos 
eventos: 2.147;

 Um aumento relevante de seguidores no LinkedIn: 
+1.979;

 E o elevado número de notícias que nos mencionaram ao 
longo do ano: 259.

Em suma, em 2021 celebraremos os 20 anos do BCSD 
Portugal com uma equipa consolidada, uma base de 
membros mais ampla e maior estabilidade económico-
financeira. Ou seja, mais bem preparados para apoiar os 
nossos membros a fazer face aos desafios e oportunidades 
da sustentabilidade, à entrada para uma década derradeira 
para atingirmos os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, da Agenda 2030 das Nações Unidas, e o 
Acordo de Paris sobre o clima.

A todas as pessoas e entidades que contribuíram para os 
nossos bons resultados num ano tão desafiante, o nosso 
obrigado.

1 .  UM ANO DESAFIANTE NO LIMIAR DE UMA DÉCADA DECISIVA
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O  ANO EM NÚMEROS
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Novos membros 
(Entradas - Saídas)
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BCSD Portugal
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o BCSD Portugal
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Oradores 
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de Newsletters

Reuniões dos 
Grupos de Trabalho

Participantes 
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Projetos Europeus

Sessões no website
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2.
Missão e Visão
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O Business Council for Sustainable Development (BCSD) 
Portugal é uma associação sem fins lucrativos que 
agrega e representa mais de 100 empresas de referência 
em Portugal, que se comprometem ativamente com a 
transição para a sustentabilidade.

A nossa missão central é ajudar as empresas associadas na 
sua jornada para a sustentabilidade, promovendo o impacto 
positivo para stakeholders, a sociedade e o ambiente. Temos 
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 nossos 
associados representa cerca de 10% do PIB nacional.

O BCSD Portugal integra a Rede Global do World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD), a maior 
organização internacional empresarial a trabalhar a área do 
desenvolvimento sustentável. O WBCSD é uma organização 
global liderada por CEO de mais de 200 empresas líderes, 
que trabalham juntas para acelerar a transição para um 
mundo sustentável. As empresas membro representam 
todos os setores de negócios e todas as principais 
economias, sendo que o volume de vendas dos associados 

representa cerca de 8,5 biliões e este grupo de empresas 
dá emprego a 19 milhões de funcionários.

Missão

O BCSD Portugal incentiva e apoia os seus membros na 
jornada para a sustentabilidade, inspirando-os e ajudando-
os a construir organizações e modelos de negócio 
que sejam competitivos, inovadores e sustentáveis – a 
nível Ambiental, Social, Económico e de Governance. 
Paralelamente, contribui para a construção de políticas 
públicas e para a sensibilização da sociedade portuguesa, 
com vista ao desenvolvimento sustentável de Portugal

Visão

Ser a entidade de referência ao nível da sustentabilidade 
empresarial em Portugal, para os setores público e 
privado, com vista ao cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e do 
Acordo de Paris.

Missão e Visão2.

2. MISSÃO E VISÃO

https://www.wbcsd.org/
https://www.wbcsd.org/
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Áreas de Atuação

Ajudamos as empresas a integrar melhor e a ter melhor desempenho nas três dimensões ESG, isto é, nas diversas 
dimensões ambientais, sociais e de governance. Caminhamos com as empresas para as a ajudar a atingir os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas e o Acordo de Paris sobre o Clima, que acreditamos 
serem os pilares de uma sociedade moderna, equilibrada e inclusiva, capaz de gerar emprego e riqueza, respeitando, em 
simultâneo, a biosfera e os direitos humanos.

As nossas prioridades de atuação estão alinhadas com as prioridades do World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), cuja Rede Global o BCSD Portugal integra.

Tendo em vista a criação de valor para os seus públicos-alvo prioritários, em especial para os seus membros, a Direção do 
BCSD Portugal definiu sete temas estratégicos para serem tratados pelo BCSD Portugal em 2020 (com diferentes graus 
de prioridade):

2.  MISSÃO E VISÃO

DESCARBONIZAÇÃO

ECONOMIA CIRCULAR

TEMAS
ESTRATÉGICOS

EM 2020

AFETAÇÃO DA EQUIPA 
(GRAU DE PRIORIDADE)

50% 
(PRIORIDADE I)

30% 
(PRIORIDADE II)

20% 
(PRIORIDADE III)

SUSTAINABLE FINANCE

BIODIVERSIDADE

CIDADES

REPORTING

CADEIA DE VALOR

1

4

6

2

5

7

3
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3.
EVOLUÇÃO DOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Entre julho e outubro de 2019, o BCSD Portugal desenvolveu um 
processo de reflexão estratégica com vista à construção do plano 
de atividades para 2020, através da auscultação ativa dos membros. 

Esta reflexão, indissociável da missão do BCSD Portugal, 
resultou em três linhas de orientação estratégica para 2020.

Evolução das Linhas de Orientação 
Estratégica3.

FORMAÇÃO/ 
CONHECIMENTO

REFORMULAR A OFERTA FORMATIVA

REFORÇAR A PRODUÇÃO E 
PARTILHA DE CONHECIMENTO

REFORÇAR A RELAÇÃO COM OS MEMBROS E 
POTENCIAR O NETWORKING

POTENCIAR OS RESULTADOS 
DOS GRUPOS DE TRABALHO

APOSTAR EM COMPROMISSOS 
COM OBJETIVOS E METAS CONJUNTAS

AUMENTAR A INFLUÊNCIA E VISIBILIDADE DO BCSD PORTUGAL  
JUNTO DE STAKEHOLDERS CHAVE

INFLUENCIAR COMUNICAR

I II III
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4.
Evolução das 

Atividades Principais 
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Para assegurar a execução dos objetivos e das linhas de orientação estratégica foram definidas no Plano de Atividades  
as 6 linhas de trabalho do BCSD Portugal para 2020:

Evolução das Atividades Principais 

4. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS

4.

FORMAR

MISSÃO

CONHECIMENTO | NETWORKING

LINHAS DE TRABALHO

INFLUENCIAR

COMUNICAR

FORMAÇÃO

ADVOCACY

PROJETOS EUROPEUS

COMUNICAÇÃO

GRUPOS DE TRABALHO

EVENTOS
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Grupos de Trabalho

2020 foi um ano de consolidação e de concretização de 
projetos nos diferentes Grupos de Trabalho, nos quais um 
total de 67 empresas participaram ativamente, contribuindo 
de forma determinante para a concretização dos objetivos 
definidos.

Em 2020, os grupos de trabalho ativos foram:

Comité de Trabalho da Carta de Princípios| Biodiversidade 
| Cidades Sustentáveis | Economia Circular | Neutralidade 

Carbónica| Sustainable Finance

Comité de Trabalho da Carta de Princípios

O único Comité de Trabalho do BCSD Portugal foi criado 
pela sua Direção em 2016, com o objetivo de criar uma 
carta que estabelecesse os princípios orientadores para 
uma boa gestão empresarial - a Carta de Princípios do BCSD 
Portugal.

A Carta foi desenvolvida pelas empresas associadas 
do BCSD Portugal que integram o Comité e publicada 
em novembro 2017. É um referencial voluntário que 
pode ser subscrito e aplicado por qualquer empresa, 
independentemente da sua dimensão e setor de atividade, 
constituindo um documento que reúne as empresas 
portuguesas em torno de compromissos comuns de 
desenvolvimento sustentável para Portugal. 

Em 2020, de acordo com a prioridade estabelecida 
pela Direção do BCSD Portugal, o Comité desenvolveu 
uma metodologia para implementação dos Princípios 
estabelecidos na Carta. Esta atividade seguiu uma 
abordagem de jornada, com foco em objetivos e metas para 
responder aos Princípios da Carta, através de indicadores de 
progresso qualitativos e quantitativos.

O trabalho de desenvolvimento da metodologia concretizou-
se através de uma lógica colaborativa no âmbito da qual, 
durante o segundo semestre de 2020, o Comité realizou 
seis reuniões temáticas, dedicadas a cada um dos princípios 
da Carta. A finalização e publicação deste trabalho está 

4.1

4.1.1 

4. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS
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prevista para 2021 e será enquadrada na comemoração dos 
20 anos do BCSD Portugal.

Empresas no Comité de Trabalho da Carta de Princípios do 
BCSD Portugal em 2020: Accenture, Águas de Portugal, 
Altice, ANA Aeroportos de Portugal, APCER, Ascendi, 
Bondalti, Brisa, CIMPOR, CTT, EDP, Efacec, Eurest, EY, 
Fidelidade, Galp, Jerónimo Martins, José de Mello, KPMG, 
Millennium bcp, PwC, Siemens, Sonae MC, Stravillia 
Sustainability Hub, The Navigator Company.

Grupo de Trabalho de Biodiversidade

Durante o ano 2020, o GT Biodiversidade desenvolveu 
trabalho em duas áreas complementares: Bioeconomia 
Circular e Natureza.

Com o objetivo de promover e sensibilizar para a 
importância do desenvolvimento de uma Bioeconomia 
sustentável e circular, a publicação CEO Guide for Circular 
Bioeconomy (WBCSD, 2019) foi traduzida para português, 
com o apoio do WBCSD.

Na versão portuguesa desta publicação foram integrados 
os seis casos de estudo portugueses que haviam sido 
desenvolvidos no âmbito do GT de Bioeconomia, em 
2019, com as empresas Cortadoria Nacional de Pêlo, EDP, 
Jerónimo Martins, LIPOR, Prio e The Navigator Company.

Adicionalmente, os referidos casos de estudo foram 
publicados na Biblioteca de Casos de Estudo do BCSD 
Portugal.

Relativamente à área da Natureza, 2020 foi o ano 
de desenvolvimento e implementação da iniciativa 
act4nature Portugal, que tem como missão estimular a 
proteção, o restauro e a promoção da biodiversidade e 
dos ecossistemas naturais pelas empresas portuguesas, 
através do fomento de compromissos empresariais em 
prol da natureza. O lançamento desta iniciativa em Portugal 
faz parte dos compromissos assumidos pelo BCSD 
Portugal, em 2019, ao integrar a coligação Business for 
Nature, e segue a abordagem do act4nature international, 
lançado em França em 2018.

4.1.2 

4. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS

https://bcsdportugal.org/biblioteca-casos-de-estudo/
https://bcsdportugal.org/biblioteca-casos-de-estudo/
https://www.businessfornature.org/
https://www.businessfornature.org/
http://www.act4nature.com/
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O act4nature Portugal é uma iniciativa liderada pelo BCSD 
Portugal, com a colaboração do seu Steering Committee e 
de um Advisory Board (conhecer aqui).

Em 2020, 15 empresas assumiram compromissos no 
âmbito do act4nature Portugal. Foram a ANA Aeroportos 
de Portugal, Corticeira Amorim, Grupo Crédito Agrícola, 
CTT, Ecoinside, EDIA, EDP, Herdade dos Grous, Grupo 
Jerónimo Martins, LIPOR, NBI – Natural Business 
Intelligence, REN, The Navigator Company, Trivalor e a VdA.

A divulgação dos seus compromissos individuais foi 
assinalada pela II Conferência online “Empresas pela 
Biodiversidade” e por uma publicação sobre o act4nature 
Portugal, que inclui a compilação dos referidos 
compromissos empresariais.

A promoção desta iniciativa teve início em maio com 
o webinar, inserido na iniciativa “Conversas sobre 
Sustentabilidade Online”, com o tema “As empresas juntas 
pela natureza: act4nature Portugal”, na qual se fez um 
call to action às empresas. Em setembro, na I Conferência 

online “Empresas pela Biodiversidade”, realizou-se a 
primeira divulgação das empresas comprometidas e, com 
a participação de representantes da EpE – Entreprises 
pour l’Environnement, da Business for Nature, da IUCN - 
International Union for Conservation of Nature, do Grupo 
EDF e do BNP Paribas, debateu-se a importância da ação 
das empresas pela natureza.

Em 2021, o act4nature Portugal irá abrir uma nova fase 
de adesão de empresas, e seguirá um plano de atividades 
dedicado à sensibilização, partilha de conhecimento e 
envolvimento da comunidade empresarial no tema da 
Natureza.

Membros do GT de Biodiversidade em 2020: ANA 
Aeroportos de Portugal, Ascendi, Consulai, Cortadoria 
Nacional de Pêlo, Corticeira Amorim, CTT, Ecosativa, EDIA, 
EDP, EY, Fujitsu, Jerónimo Martins, LIPOR, REN, Sonae, The 
Navigator Company, Trivalor, VdA.
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Grupo de Trabalho de Cidades Sustentáveis

Durante o ano de 2020, o Grupo de Trabalho de Cidades 
Sustentáveis teve como objetivos promover o conhecimento 
e discussão em torno das cidades sustentáveis e dos 
contributos das empresas, estimular o papel das empresas 
para uma mobilidade mais ecológica, inclusiva, eficiente e 
segura e desenhar projetos empresariais, em parceria com 
os stakeholders relevantes, com deliverables concretos que 
contribuam para a sustentabilidade em contexto urbano.

Como tal, estavam previstas as seguintes atividades:

 Acompanhar a execução do Pacto de Mobilidade 
Empresarial para a Cidade de Lisboa

 Acompanhar a agenda “Lisboa Capital Verde Europeia”

 Sessão especial na “Urban Future Global Conference”

 Acompanhar a agenda nacional e internacional e 
desenhar plano de projeto para 2021

Infelizmente, devido à COVID-19, a conferência internacional 
“Urban Future Global Conference”, a realizar-se em Lisboa, 
foi cancelada, assim como a celebração da “Lisboa Capital 
Verde Europeia”, que se viu bastante reduzida, com poucas 
atividades realizadas.

Em alternativa, o BCSD Portugal lançou outros espaços 
de discussão e partilha de conhecimento tais como o 
lançamento da Biblioteca de Casos de Estudo, com casos 
específicos, e um debate no ciclo “Conversas sobre 
Sustentabilidade Online”

No âmbito do Pacto de Mobilidade Empresarial para a 
Cidade de Lisboa:

 Verificou-se a adesão de 30 novas empresas durante o 
ano, sendo atualmente 87 empresas, em contacto no 
grupo LinkedIn;

 Foram realizadas duas reuniões de signatários, tal como 
previsto, mas em formato online. A primeira, a 19 de 
março (100 participantes) e a segunda, a 17 de setembro 
(103 participantes);
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 Foi lançada uma ferramenta de avaliação do impacto do 
projeto;

 Os promotores do PMEL promoveram o projeto em 
vários fóruns, nomeadamente um workshop do WBCSD 
sobre como replicar o projeto em outras geografias e 
outro com a ADENE.

Finalmente, foi aprovado um plano de projeto para 2021 
com dois novos objetivos:

 Acompanhar a iniciativa 100 Climate-Neutral Cities by 
2030 – by and for the citizens, desenvolver ações de 
promoção junto de cidades portuguesas selecionadas, 
com foco na importância das parcerias público privadas;

 Realizar pelo menos um evento focado nas soluções 
empresariais para as cidades sustentáveis.

Membros do GT de Cidades Sustentáveis em 2020: 
Ascendi, AVENUE, BNP Paribas, Brisa, Deloitte, EDP, Efacec, 
Galp, Jerónimo Martins, LIPOR, Metropolitano de Lisboa, 
Microsoft, Millennium bcp, PRIO, Schneider Electric, Simas 
Oeiras e Amadora, Sonae MC, Tabaqueira, Tecnoplano.

Grupo de Trabalho de Economia Circular

Para o ano de 2020, o GT de Economia Circular definiu dois 
objetivos principais a trabalhar em conjunto:

 Acompanhar tendências e políticas públicas sobre 
Economia Circular (EC); 

 Promover o conhecimento e o debate entre as empresas 
e outros stakeholders.

No âmbito das atividades de acompanhamento das tendências 
e políticas públicas sobre EC, o GT preparou e conduziu uma 
reunião que envolveu a participação de Ana Sofia Vaz, Técnica 
Especialista na  Secretaria de Estado do Ambiente, do Ministério 
do Ambiente e da Ação Climática, e participou na consulta 
pública da Comissão Europeia sobre produtos sustentáveis.

Para o segundo objetivo referente à promoção do 
conhecimento e do debate entre as empresas, foi realizada 
e apresentada ao GT uma análise das ferramentas Circular 
Transition Indicators Tool (CTI Tool) do WBCSD e Circulytics, 
da Ellen MacArthur Foundation, da qual resultou a tomada 
de decisão da participação do GT num piloto da CTI Tool.
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Este projeto piloto contou com a participação de  
3 empresas do GT (Efacec, Galp e Lipor) e a sua execução 
decorreu ao longo dos meses de setembro a dezembro. 
A calendarização e gestão de atividades do piloto incluiu 
uma sessão de formação às empresas sobre a CTI Tool, a 
preparação e realização de sessões conjuntas para partilha 
de resultados e experiências, nas quais colaboraram 
o WBCSD, a Circular IQ e a KPMG Portugal, e ainda a 
disponibilização do BCSD Portugal no apoio à elaboração e 
revisão dos casos de estudo das empresas.

A finalização deste projeto está prevista para 2021, com a 
publicação da versão portuguesa da CTI V.2.0, juntamente 
com o lançamento dos casos de estudo das empresas.

Membros do GT de Economia Circular em 2020: Accenture, 
Altice, Altri, Amorim Cork Composites, ANA Aeroportos de 
Portugal, CIMPOR, Cortadoria Nacional de Pêlo, Deloitte, 
EDP, Efacec, Eurest, EY, Galp, Hovione, Jerónimo Martins, 
LIPOR, Megasa, PRIO, PwC, Secil, Sonae MC, The Navigator 
Company, VdA.

Grupo de Trabalho de Neutralidade Carbónica

Em 2020, o trabalho desenvolvido por este GT focou-se 
na implementação do projeto Soluções Empresariais para 
a Neutralidade Climática até 2050. Este projeto consiste 
numa abordagem setorial, prática e colaborativa, que visa 
ajudar as empresas a operacionalizarem os seus planos de 
ação para a descarbonização até 2050, e identifica como 
principais objetivos os seguintes:

 Acionar as metas climáticas 2030/2050; associar 
soluções empresariais concretas às metas políticas de 
neutralidade carbónica;

 Operacionalizar para a Neutralidade Carbónica até 
2050; identificar as soluções necessárias para a 
implementação dos planos de ação das empresas;

 Simplificar a jornada para a neutralidade carbónica até 
2050; alinhar as práticas e o desempenho climático das 
empresas com as metas nacionais/europeias.

4.1.5 
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O desenho e planeamento do projeto aconteceu de janeiro 
a março de 2020. Durante este período, foi realizada uma 
reunião do GT na qual participou o Diretor Departamento 
de Alterações Climáticas da APA – Agência Portuguesa 
do Ambiente, com o objetivo de conhecer as perspetivas 
futuras sobre a execução do Roteiro para a Neutralidade 
Carbónica 2050 em Portugal.

O projeto teve início em abril, com a participação das 
empresas que integram o GT no projeto a dividir-se 
por 5 grupos setoriais: Energia e Indústria, Mobilidade e 
Transportes, Residencial e Serviços, Agricultura, Florestas e 
Uso do Solo, e Resíduos e Águas Residuais. 

O projeto, executado através de um processo colaborativo 
organizado em Task-forces (TF) e Grupos Setoriais (GS), é 
liderado pelo BCSD Portugal com o apoio das empresas que 
integram as TF.

Ao longo de 2020, o GT trabalhou no âmbito da execução 
das etapas 1, 2 e 3 do projeto, tendo sido concretizadas as 
seguintes atividades:

 ETAPA 1 – MAP: identificação e seleção das metas 
setoriais nacionais.

 ETAPA 2 – BENCHMARK: seleção de soluções 
empresariais para a neutralidade carbónica. A 
identificação das soluções, teve por base a realização de 
um inquérito aos associados para identificar soluções de 
neutralidade carbónica, assim como de investigação.

 No âmbito desta etapa, realizou-se no dia 12 de 
novembro de 2020 o evento Learning by Sharing: 
Soluções Empresariais de Neutralidade Climática, 
que consistiu numa sessão de partilha de soluções 
empresariais aos associados do BCSD Portugal, na qual 
14 empresas apresentaram um total de 18 soluções.

 A seleção das soluções está em curso e terá também 
por base a utilização de uma matriz de classificação 
do esforço/impacto sobre a sua implementação. Será 
finalizada em 2021.
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 ETAPA 3 – CHALLENGE: a identificação de barreiras 
à implementação das soluções está em curso e 
será finalizada em 2021, através de um processo 
colaborativo através de cinco workshops setoriais, que 
serão dinamizados com a colaboração da McKinsey.

As Etapas 4 – Solve & Tell: identificação de soluções para 
as barreiras, e 5 – Show the World: comunicação, serão 
executadas durante o primeiro semestre de 2021.

Membros do GT de Neutralidade Carbónica em 2020: Ageas 
Portugal, Altice, ANA Aeroportos de Portugal, Ambiosfera, 
Ascendi, BA Glass, Bondalti, Brisa, Caixa Geral de Depósitos, 
CIMPOR, CTT, Delta Cafés, EDP, Efacec, EY, Finerge, 
Fujitsu, Galp, Hovione, Jerónimo Martins, LIPOR, Megasa, 
Metropolitano de Lisboa, Millennium bcp, PRIO, PwC, REN, 
Resíduos do Nordeste, Secil, Sociedade Ponto Verde, Soja 
de Portugal, Sonae, Stravillia Sustainability Hub, Tabaqueira, 
The Navigator Company.

Grupo de Trabalho de Sustainable Finance

O tema do financiamento sustentável tem verificado um 
destaque inequívoco na agenda internacional e europeia 
e, nesse sentido, o principal objetivo do GT de Sustainable 
Finance em 2020 foi o de acompanhar o desenvolvimento 
das políticas europeias, promover o debate e sensibilizar as 
empresas para estas temáticas.

Nesse sentido, o GT desenvolveu respostas conjuntas a 
duas consultas públicas europeias:

 Revisão da Diretiva sobre o Reporte de Informação Não 
Financeira por Empresas;

 Estratégia Renovada da Europa para o Financiamento 
Sustentável.

No âmbito da promoção de conhecimento e do debate 
sobre as temáticas das finanças sustentáveis, as atividades 
do GT envolveram:

 Promoção de uma ação de formação sobre Green
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 Bonds para empresas, em parceria com a Embaixada 
Britânica em Portugal, dinamizada pela Climate Bonds 
Initiative;

 Realização do webinar “Sustainable Finance: The Future 
is Now”, no dia 25 novembro de 2020.

Membros do GT de Sustainable Finance em 2020: Ageas 
Portugal, Altri, BPI, BNP Paribas, Caixa Geral de Depósitos, 
Corticeira Amorim, Crédito Agícola, EDP, Euronext, EY, 
Fidelidade, Galp, Grosvenor, Millennium bcp, PwC, Sair da 
Casca, Santander, SOFID, Sonae, Stravillia Sustainability Hub 
The Navigator Company, UCI, VdA.

 
Formação

A alteração de conjuntura provocada pela pandemia, 
com repercussões a partir de março, condicionou o plano 
inicial de formação estabelecido para 2020, provocando o 
adiamento dos momentos formativos planeados para os 
segundo e terceiro trimestres do ano. Após reestruturação 
e adaptação do Programa de formação para um modelo 
online, as ações foram retomadas em setembro. 

Em 2020 foram realizadas 21 ações de formação, que 
envolveram: 415 participantes na formação Discover 
Sustainability, 27 participantes na formação Achievers 
e 16 participantes na formação Beginners. Tivemos 
também 10 participantes na formação Beacons “Roteiro 
para a Neutralidade Carbónica” em parceira com a EY e 11 
participantes na formação Beacons “Reporte de Informação 
Não-Financeira”, em parceria com a Stravillia Sustainability 
Hub. Finalmente, na formação Beacons “Integrar os riscos 
ESG na gestão de risco da empresa” com o WBCSD, tivemos 
19 participantes. 

A formação em parceria com entidades externas aconteceu 
em setembro, nomeadamente com o Instituto de Ciências 
Sociais (ICS) e a ONG ZERO denominada IV Escola de Verão 
sobre Sustentabilidade e que contou com 38 formandos.

Programa de Formação Jornada para a Sustentabilidade 

Em 2020 o BCSD Portugal deu continuidade ao seu 
Programa de Formação em sustentabilidade para apoiar 
as empresas a criar as competências necessárias para 
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desenvolver uma estratégia de sustentabilidade.

O Programa, constituído por quatro etapas – Discover 
Sustainability, Beginners, Achievers e Beacons – é 
aberto a profissionais e a colaboradores de empresas 
e outras organizações, pensado para qualquer etapa da 
jornada, e com uma oferta direcionada para diferentes 
níveis de conhecimento e de maturidade em matéria 
de sustentabilidade. Os níveis 0, 1 e 2 são ministrados 
integralmente pela equipa do BCSD Portugal, enquanto 
que os cursos de nível 3 são feitos em parceria com 
especialistas de acordo com os temas abordados.

Em 2020, foram realizadas 21 ações de formação do 
programa:

 Discover Sustainability | Nivel 0: dirigido a empresas 
interessadas em conhecer o contexto e as tendências 
da sustentabilidade e em começar um processo de 
autodiagnóstico. Em 2020 foram realizadas 15 ações 
durante o ano (excluindo-se apenas os meses de 
março e agosto) que reuniram 415 participantes de 12 
empresas distintas, nomeadamente: Euronext, Sacoor, 

Sair da Casca, PLMJ, Mendes Gonçalves, Grosvenor, BNP 
Paribas, Abreu advogados, Flow, Cocoon Experiences, 
Vinci Energies e Aplanet.

 Curso Beginners | Nível 1: destinado a empresas 
interessadas em começar a integrar os princípios de 
sustentabilidade nos seus negócios e operações, para 
gestão de risco e otimização da cadeia de valor. Em 
2020 tiveram lugar duas ações. A primeira aconteceu 
nos dias 13 e 14 de fevereiro e foi a última formação 
presencial antes da pandemia; a ação teve uma duração 
total de 16 horas e reuniu 8 participantes de 5 empresas 
diferentes: OMNOVA, Oney Bank, REN, Lidl & Cia e EDIA. 
A segunda realizou-se em setembro durante 5 dias num 
total de 15 horas, tendo recebido 16 participantes de 
7 empresas: Fundação Champalimaud, AGEAS, Banco 
Atlântico, Easy Jet, Crédito Agrícola, Miranda Law firm e 
PLMJ.

 Curso Achievers | Nível 2: destinado a empresas que 
compreendem e integram a sustentabilidade no seu 
quotidiano e têm a ambição de alavancar o seu potencial 
como driver de estratégia, inovação e competitividade. 
Este curso reuniu durante 5 dias 27 participantes de 
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17 empresas: Omnova, LIPOR, REN, Grupo Nabeiro, 
Sumol Compal, Oney, VdA, Abreu advogados, Repsol, 
Accenture, SONAE SIERRA, Fidelidade, ANA Aeroportos 
de Portugal, SONAE MC, Grosvenor, Miranda Law firm, e 
CVT.

 Curso Beacons | Nível 3: destinado a empresas que se 
posicionam como uma referência de sustentabilidade 
e vão mais além da mitigação dos impactos negativos. 
Este curso tem a duração de 7 horas, distribuídos por 
dois dias e por três intervenções no total, com os temas: 
Roteiro para a Neutralidade Carbónica, em parceria com a 
EY; Integrar os Riscos ESG na Gestão de Risco da Empresa 
em parceria com WBCSD e Reporte Não Financeiro em 
parceria com Stravillia Sustainability Hub. 

Os cursos Beacons reuniram um total de 40  participantes 
de 27 entidades e empresas: Crédito Agrícola, Lidergraf 
Artes Gráficas, ANA Aeroportos de Portugal, Ascendi O&M 
S.A., Ascendi IGI, Inovação e Gestão de Infra-Estruturas 
S.A., LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de 
Resíduos do Grande Porto, REN, Prio Bio, Secil, VdA, Câmara 
Municipal de Esposende, Câmara Municipal do Porto, EDP, 

Renault, Garland, Fertagus, Grupo Bel, BBVA, Vibeiras, 
Purever Industrial Solutions, Delphi Technologies, Millenium 
BCP, Frulact, Grupo Casais, Grosvenor Investments, 
Sustentarget e Tesselo.  

Formação à medida para associados

Foi realizada uma sessão de Formação em sustentabilidade 
“à medida” para a Euronext, no dia 6 de fevereiro. A sessão 
Let’s Design Our Purpose foi organizada pelo BCSD Portugal 
para os colaboradores Euronext Portugal, em parceria com 
o IES. Esta sessão integrou a Learning Week da Euronext. A 
sessão teve lugar nas instalações do Porto e reuniu cerca 
de 39 colaboradores.
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Formação em parceria com entidades externas

Escola de Verão - Parceria com a ZERO e o Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 

Entre os dias 14 e 19 de setembro aconteceu a 4.ª edição 
da Escola de Verão sobre Sustentabilidade, uma parceria 
entre o BCSD Portugal, a ZERO – Associação Sistema 
Terrestre Sustentável e o Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa (ICS). Estiveram nesta edição  
38 participantes, um aumento substancial quando 
comparado com a edição de 2019, que contou com 13 
participantes. Esta iniciativa debruçou-se sobre a temática 
da sustentabilidade e a sua integração na tomada de 
decisão no quotidiano, tendo como pano de fundo o 
European Green Deal e os seus 10 eixos estratégicos. 
O curso contou com oradores externos de referência 
e responsáveis técnicos de diferentes organizações e 
instituições como: Paulo Lemos - Comissão Europeia, Jorge 
Vasconcelos - European Univ. Institute, Viriato Soromenho 
Marques - FL-UL, Humberto Rosa - Comissão Europeia, 
Paulo Américo - CEO Corticeira Amorim, e Eduardo 

Moura – Diretor Adjunto de Sustentabilidade EDP. Tivemos 
também um exercício prático baseado na ferramenta 
“Transformative Scenario Planning”, co-facilitado pelo 
BCSD Portugal e Reos Partners.

Sustainazores

De janeiro a julho de 2020, o BCSD Portugal realizou o 
Curso de Gestão e Liderança em Sustentabilidade nos 
Açores, em parceria com a Sustainazores, o Governo dos 
Açores, e a Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial 
dos Açores (SDEA). O curso contou com 25 participantes, e 
o BCSD Portugal facilitou as seguintes sessões: 24 e 25 de 
janeiro, 21 de fevereiro e 3 de julho. Este curso surge para 
dar resposta ao compromisso do Governo dos Açores com 
a certificação do arquipélago como destino sustentável 
e pela necessidade de preparar as respostas adequadas 
ao aumento significativo da procura por profissionais 
especializados em sustentabilidade no tecido empresarial 
da região, capacitando-os para que possam gerir o futuro 
que se pretende para os Açores. 
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A valorização dos Açores como destino sustentável 
certificado contribui para reforçar a imagem genuína 
e consistente dos produtos e serviços das empresas 
açorianas. Para fortalecer e credibilizar a oferta de valor 
das empresas regionais, é essencial formar os empresários 
para uma gestão coerente e focada nos princípios e práticas 
da sustentabilidade.

Vista geral das formações de 2020:

Curso de Gestão e Liderança em Sustentabilidade 
nos Açores: Em parceira com a Sustainazores

Euronext Portugal: Sessão Let’s Design Our 
Purpose

Beginners – nível 1

IV Escola de Verão em Sustentabilidade: Em 
parceira com ICS e ZERO

Beginners – nível 1

Beacons – nível 3:  Integrar os Riscos ESG na 
Gestão de Risco da Empresa em parceria com 
WBCSD

Beacons – nível 3:  Reporte Não Financeiro em 
parceria com Stravillia Sustainability Hub

Achievers – nível 2

Beacons – nível 3:  Roteiro para a Neutralidade 
Carbónica em parceria com a EY
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EVENTOS

Os eventos, à semelhança do Programa de Formação, 
sofreram alterações no contexto de pandemia. A agenda 
inicial foi revista e adaptada à conjuntura possível, com 
uma enorme adaptação e flexibilidade por parte da 
equipa. Assegurámos a continuidade de eventos anuais, 
tais como o Encontro de Presidentes e o Encontro de 
Delegados, e organizamos novos eventos em formato 
digital, com destaque para as Conversas sobre 
Sustentabilidade Online. Em 2020 a Conferência Anual 
do BCSD Portugal não se realizou, tendo sido adiada para 
2021.  

Conversas sobre Sustentabilidade Online

Um programa online de entrevistas, debates e desafios, 
foi a proposta do BCSD Portugal para reforçar o 
tema da sustentabilidade na agenda de trabalhos. As 
Conversas decorreram entre abril e julho e contaram 
com a colaboração de 20 oradores convidados e de 1236 
participantes.

Os temas das sessões foram: Pacto Ecológico Europeu: 
ponto de situação e perspetivas futuras; Coronavirus 
e o futuro do trabalho; Learning by Sharing: sessão 
de partilha de casos de estudo empresariais; O Futuro 
depois da Pandemia; As empresas juntas pela Natureza: 
act4nature Portugal, Tech4Good e o Futuro das Cidades.

As sessões decorreram na plataforma Zoom e foram 
transmitidas em simultâneo no canal de YouTube do 
BCSD Portugal, onde ficaram alojadas para consulta 
posterior.
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14 abr | Pacto Ecológico Europeu: ponto de 
situação e perspetivas futuras

Oradores: 

João Wengorovius Meneses, Secretário-Geral BCSD 
Portugal

Nuno Lacasta, Presidente da APA 

Filipe Duarte Santos, Professor Catedrático da 
FCUL e Presidente do CNADS

Humberto Rosa, Diretor na Direção-Geral do 
Ambiente da Comissão Europeia

Ursula Woodburn, Senior Programme Manager 
da University of Cambridge - Institute for 
Sustainability Leadership

236 participantes

22 abr | Coronavirus e o futuro do trabalho

 

 

 
Oradores: 

João Wengorovius Meneses, Secretário-Geral BCSD 
Portugal

Bárbara Silva, Editora no Capital Verde by ECO 

Sandra Fazenda de Almeida, Diretora Executiva da 
APDC

Rui Coutinho, Diretor Excutivo do Center for 
Business Innovation da Porto Business School  

250 participantes

29 abr | Learning by Sharing: Sessão de 
partilha de casos de estudo empresariais 

 

Oradores: 

Mafalda Evangelista, Head of Sustainability 
Knowledge do BCSD Portugal

Alda Sousa, Director of R&D da Cortadoria Nacional 
de Pêlo 

Ana Rovisco, Corporate Responsibility Senior 
Manager na Jerónimo Martins

Cristina Correia, Diretora de Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação da PRIO 

101 participantes
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20 mai | O futuro depois da pandemia  

Oradores: 

João Wengorovius Meneses, Secretário-Geral BCSD 
Portugal

Clara Raposo, Presidente ISEG 

Jorge Moreira da Silva, Diretor-geral de 
Desenvolvimento e Cooperação da OCDE 

Viriato Soromenho-Marques, Professor 
Catedrático da FLUL 
 
297 participantes

22 mai | As empresas juntas pela natureza: 
act4nature Portugal 

 
Oradores: 

João Wengorovius Meneses, Secretário-Geral BCSD 
Portugal

Mafalda Evangelista, Head of Sustainability 
Knowledge do BCSD Portugal

Claire Tutenuit, Déléguée Générale na Entreprises 
pour l’Environnement

Humberto Rosa, Diretor na Direção-Geral do 
Ambiente da Comissão Europeia

Pedro Beja, Vice-coordenador científico do CIBIO

200 participantes

5 jun | Tech4Good com APDC  

 

 
 
Oradores: 

João Wengorovius Meneses, Secretário-Geral BCSD 
Portugal

Sandra Fazenda de Almeida, Diretora Executiva APDC

Andrea Rubei, COO, Microsoft Portugal

Dina Gaspar, Executive Account Manager, DXC 
Technology

Holy Ranaivozanany, Head of Global Corporate 
Social Responsibility, Huawei

Lara Campos Tropa, Director of Enterprise Cross and 
Commercial, Member of Local Board, IBM Portugal 

113 participantes
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7 jun | O futuro das cidades 
   

 
Oradores: 

João Wengorovius Meneses, Secretário-Geral BCSD 
Portugal

Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo

Miguel Gaspar, Vereador da Mobilidade, Segurança, 
Economia e Inovação da Câmara Municipal de 
Lisboa

José Alberto Rio Fernandes, Professor Catedrático, 
Universidade do Porto

Miguel Eiras Antunes, Partner Global Smart Cities 
& Local Government Leader Deloitte 
 
140 participantes
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Outros eventos em destaque

Encontro de Presidentes

O Encontro de Presidentes sob o mote Designing the Future of Sustainability teve 
lugar no dia 25 de junho, na plataforma Microsoft Teams. Reuniu 71 participantes 
que representam 59 empresas associadas. Foram oradores neste evento 
os professores António Costa Silva e Wayne Visser, que partilharam as suas 
perspetivas sobre os desafios atuais da sustentabilidade para as empresas. A 
sessão foi seguida de um painel de Comentários e Q&A, com a participação de 
Isabel Ucha (Euronext) e António Brochado Correia (PwC).

Encontro de Delegados

O Encontro de Delegados teve também lugar no dia 25 de junho durante o período 
da manhã e reuniu 70 participantes que representam 56 empresas associadas. 
Ao longo do encontro foi feita uma breve análise da atividade do BCSD Portugal no 
primeiro semestre de 2020 e uma apresentação das atividades previstas até ao 
final do ano, dando particular atenção aos desafios e projetos dos seis Grupos de 
Trabalho. Seguiu-se uma sessão com um representante do WBCSD, que partilhou 
uma perspetiva sobre As Consequências da COVID-19 para a próxima década, 
também título de uma publicação do WBCSD e traduzida para português pelo 
BCSD Portugal. E a fechar a manhã, uma atividade prática bastante criativa: um 
Impact Business Workshop, em parceria com o IES-Social Business School.

4.3.2 
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Balanço geral 

Ao longo do ano o BCSD Portugal registou uma forte dinâmica nesta área, tendo organizado 31 eventos e 
participando em 28 como orador convidado. A generalidade dos eventos foi online, com algumas exceções.

Os eventos organizados pelo BCSD Portugal envolveram 2147 participantes e 62 oradores convidados.

4.3.3 

12

Organizados pelo 
BCSD

Co-organizados 
BCSD | Parceiros

Participação como 
orador convidado

19

28

PARTICIPANTES

2147
ORADORES CONVIDADOS

62

EVENTOS 2020 PARTICIPANTES 
E ORADORES 2020
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Conversas sobre Sustentabilidade Online: Pacto Ecológico Europeu - 
Ponto de Situação e Perspetivas Futuras

Conversas sobre Sustentabilidade Online: Coronavírus e o Futuro do 
Trabalho – O Futuro é Agora

Conversas sobre Sustentabilidade Online: Learning by Sharing: Sessão 
de partilha de casos de estudo empresariais

Conversas sobre Sustentabilidade Online: O Futuro Depois da Pandemia

Conversas sobre Sustentabilidade Online: As Empresas Juntas pela 
Natureza: act4nature Portugal

Encontro de Delegados 2020: Designing the Future of Sustainability

Encontro de Presidentes 2020: Designing the Future of Sustainability

Conversas sobre Sustentabilidade Online: O Futuro das Cidades

I Conferência Online – Empresas pela Biodiversidade

O que tem a sustentabilidade a ver com a minha empresa?

Webinar Sustainable Finance – The Future is Now

II Conferência Online – Empresas pela Biodiversidade

 

14 ABR

22 ABR

29 ABR

Organizados pelo BCSD PortugalEVENTOS.

20 MAI

22 MAI

25 JUN

25 JUN

7 JUL

25 SET

29 SET

25 NOV

4 DEZ
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LIFE: Learning by Sharing Capital Natural: BCSD Portugal 
& EDP, em parceria com EDP, Felgar, Torre de Moncorvo

LIFE: Discover Natural Capital: Integração do Capital 
Natural na Gestão Empresarial, em parceria com a 
Porto Business School

Conversas sobre Sustentabilidade Online: Tech4Good, 
em parceria com APDC

LIFE: Discover Natural Capital: Integração do Capital 
Natural na Gestão Empresarial, em parceria com AERLIS

PMEL: A Certificação Energética de Frotas 
MOVE+ Enquanto Instrumento para a Eficiência e 
Sustentabilidade da Mobilidade nas Empresas, em 
parceria com ADENE

LIFE: Discover Natural Capital: Integração do Capital 
Natural na Gestão Empresarial, em parceria com Regia 
Douro Park

ESI: Eficiência Energética Sessions: Financiar e Medir a Eficiência 
Energética no Setor Hoteleiro, em parceria com ADENE

ESI: Eficiência Energética Sessions: Financiar e 
Medir a Eficiência Energética na Indústria e no Setor 
Agroalimentar, em parceria com ADENE

LIFE: Discover Natural Capital: Integração do Capital 
Natural na Gestão Empresarial, em parceria com ANJE

ESI: Eficiência Energética Sessions: Financiar e Medir a 
Eficiência Energética no Setor Têxtil, em parceria com 
ADENE

LIFE: Learning by sharing Capital Natural: BCSD 
Portugal & Jerónimo Martins

LIFE: Discover Natural Capital: Integração do Capital 
Natural na Gestão Empresarial, em parceria com UPTEC

LIFE: Learning by Sharing Capital Natural: BCSD 
Portugal & EDIA

LIFE: Discover Natural Capital: Integração do Capital 
Natural na Gestão Empresarial, em parceria com APIP

Coorganizados pelo BCSD Portugal e parceiros EVENTOS.
12 FEV

29 MAI

2 SET

13 OUT

21 OUT

21 OUT

5 JUN

30 JUN

2 JUL

13 JUL

18 JUN
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LIFE: Discover Natural Capital: Integração do Capital 
Natural na Gestão Empresarial, em parceria com Fashion 
Catalyst

LIFE: Discover Natural Capital: Integração do Capital 
Natural na Gestão Empresarial, em parceria com Casa do 
Impacto

LIFE: Learning by Sharing Capital Natural: BCSD Portugal 
& SECIL

LIFE: Discover Natural Capital: Integração do Capital 
Natural na Gestão Empresarial, em parceria com Impact 
Hub

LIFE: Learning by sharing Capital Natural: BCSD Portugal 
& SONAE Capital

Coorganizados pelo BCSD Portugal e parceiros EVENTOS.
2 NOV

4 NOV

13 NOV

2 DEZ

17 DEZ
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Debate RTP Decisão Nacional “Alterações climáticas em 
Portugal”

Fashion Hackathon, Moda Lisboa 

Innovation Master Class da Porto Business School

ESI @ APEMETalks: Modelos de Financiamento da 
Eficiência

Webinar “Pacto Ecológico Europeu no centro da 
Recuperação Económica” da Porto Business School

Apresentação Pública do “Estudo de Indicadores da 
Economia Circular” da LIPOR e EY-Parthenon

WBCSD – CMP Accelerating Sustainable Mobility

Podcast DECO PRO TESTE “Falar em Sustentabilidade”

Web Talk sobre Sustentabilidade do Jornal Económico e 
da Huawei

Thursdays with Impact “A Sustentabilidade e a 
Neutralidade Carbónica” com IES e Casa do Impacto

Thursdays with Impact “ODS 9” com Casa do Impacto

Executive Breakfast do Capital Verde, Lisboa

Webinar 1/4 de Século de Economia Solidária nos Açores 
da CRESAÇOR - Cooperativa Regional de Economia 
Solidária

Evento digital de lançamento do Living Planet Report 
2020 da ANP/WWF

Conferência Finanças Sustentáveis 20|30 do Jornal de 
Negócios - Novos Paradigmas de Financiamento dos 
Mercados

Web Series on Biodiversity and the Food Sector

Greenfest 2020 Braga

BCSD Portugal como OradorEVENTOS.
7 FEV

8 MAR

23 MAI

30 JUL

9 SET

9 SET

16 SET

22 SET

25 - 27 SET

11 ABR

22 ABR

26 MAI

7 JUL

16 JUL
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EVENTOS. BCSD Portugal como Orador

Webinar “O Pacto Ecológico Europeu “Green Deal” da 
AIDA-Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro

Conferência TECMAIA 2020 - Os desafios da Década, da 
TECMAIA, Parque de Ciência e Tecnologia da Maia

Conferência Economia Circular – Reduzir, Reutilizar, 
Reciclar, do Jornal de Negócios 

Conferência Online “Nature is Everyone’s Business: 
Building a Business for Biodiversity Movement”, 
EUGreenWeek 2020, através da Business for Nature

BizFeira Fórum 2020 – Reinvenção, o Caminho das 
Empresas, da BizFeira 

Sessão Inauguração da formação Finanças sustentáveis 
e Green Bonds, na Residência da Embaixada Britânica

Fórum Resíduos - Economia Circular “Resíduos como 
Recursos”, da Água & Ambiente

Webinar A Importância da Biodiversidade e dos Serviços 
dos Ecossistemas na Atualidade, da LIPOR

Greenfest2020 Carcavelos

Conversas na CMVM – Finanças Sustentáveis a um 
Planeta Sustentável, da CMVM

Olivum Talks 2020, da Olivum Sul

Conversa “Economia Circular e Sustentabilidade”, da GS1 

Green Economy Forum 2020 - Finanças Sustentáveis e 
Transição Energética, da Capital Verde by ECO

29 SET

17 NOV

14 OUT

22 OUT

22 OUT

22 OUT

28-29 NOV
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15 DEZ

16 DEZ

17 DEZ

18 DEZ

20-22 NOV
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Projetos Europeus  

A atividade dos três projetos europeus teve mais 
expressão em 2020. Este ano conseguiram, através de 
várias iniciativas, trazer maior valor e envolver não só os 
membros do BCSD Portugal, assim como outras empresas 
nacionais e associações empresariais. No final de 2020, o 
projeto LIFE Volunteer Escapes encerra a sua atividade no 
BCSD Portugal, tendo concretizado os objetivos propostos 
e realizado 56 sessões com escolas secundárias, 7 sessões 
com empresas e 8 sessões com jovens empreendedores /
startups/PME.

H2020 – SINCERE 

O projeto Spurring INnovations for forest eCosystem 
sERvices in Europe (SINCERE) tem um papel ativo no 
desenvolvimento de uma política europeia coordenada 
para maximizar o valor para a sociedade dos serviços 
de ecossistemas florestais e do seu funcionamento 
sustentável. Este projeto, com início em 2018, e com quatro 
anos de duração, é financiado pelo programa Horizonte 

2020 da Comissão Europeia, liderado pelo European Forest 
Institute e desenvolvido, em Portugal, pelo BCSD Portugal. 

O projeto analisa alternativas inovadoras para valorizar e 
implementar serviços de ecossistema florestais através 
do desenvolvimento de políticas e modelos empresariais, 
conectando o conhecimento e a experiência prática, 
científica e política, dentro e fora da Europa.

O BCSD Portugal integra a equipa de comunicação do projeto 
juntamente com o European Forest Institute e a IUCN - European 
Regional Office. No âmbito das atividades deste projeto, o 
BCSD Portugal é responsável por assegurar o envolvimento 
com a comunidade empresarial, através de workshops e 
webinars, e por promover a comunicação e a disseminação 
do conhecimento e resultados do projeto junto das empresas.

Em 2020, foram realizadas as seguintes atividades:

 Gestão, construção de novos conteúdos e partilha 
da informação no website do projeto, criado com o 
objetivo de aproximar o conhecimento científico sobre 

4.4

4.4.1 
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florestas às principais partes interessadas, apostando 
na apresentação de conteúdos de forma simples e 
estruturada;

 Continuação de diversas campanhas de social media, que 
consistiram na publicação ao longo do ano de conteúdos 
relativos ao projeto para chegar a diferentes tipos de 
público, nas plataformas Twitter, Facebook, Instagram e 
LinkedIn; 

 Lançamento de mais duas edições da newsletter do 
projeto, nas quais foram partilhadas as atividades 
desenvolvidas tal como eventos, conferências e 
publicações realizadas no âmbito dos serviços de 
ecossistemas florestais; 

 Design e Implementação da atividade Business and 
Marketing Clinics com 4 dos 11 casos de estudo do 
projeto (innovation actions). O objetivo é que as 
innovation actions tivessem apoio para desenvolver 
um plano de negócio mais sistêmico no âmbito da 
sustentabilidade e também traduzir a informação das 
suas estratégicas para uma linguagem mais “business 
friendly”. A atividade foi realizada em parceria com 

a organização Sustainable Start que desenvolveu 
e implementou uma ferramenta para inovação de 
modelos de negócio com o foco em sustentabilidade 
social, ambiental e económica.

H2020 – ESI Europe 

O projeto Driving Investment in Energy Efficiency through 
Energy Savings Insurance in Europe (ESI Europe), que conta 
com o apoio da UNEP-FI, tem por objetivo criar condições 
para que as PME possam ser tecnologicamente eficientes, 
diminuindo ao máximo o risco de investimento, através da 
criação e implementação de um seguro de desempenho 
energético. O BCSD Portugal é responsável pela implementação 
em Portugal do projeto, com início em fevereiro de 2018 e 
com 3 anos de duração, financiado pelo programa Horizonte 
2020 da Comissão Europeia. O consórcio é liderado pela BASE, 
uma ONG Suíça, e realizado, simultaneamente, em Portugal 
(BCSD Portugal), Espanha (EnergyLab) e Itália (FIRE). Em anos 
anteriores, o modelo foi implementado com sucesso em países 
da América Latina como a Colômbia e o México. 

4.4.2 
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O ESI é um modelo inovador que permite a redução 
do consumo energético e contribui para melhorar a 
performance e aumentar a sustentabilidade ambiental das 
operações das empresas. Ao utilizar o ESI, o investimento 
em novos equipamentos com vista à eficiência energética 
gera poupanças garantidas e asseguradas.

 Os principais objetivos do ESI Europe são:

 Desenvolver um contrato-tipo, simples e transparente, a 
ser assinado entre a PME e o fornecedor de tecnologia, 
no qual estará estabelecida a poupança energética 
esperada, a garantia de reembolso, a metodologia de 
medição e a verificação das poupanças; 

 Desenvolver um seguro de poupança de energia que 
entre em ação caso a poupança prometida não seja 
atingida e caso o fornecedor de tecnologia não consiga 
compensar a PME;  

 Desenvolver parâmetros de validação que garantam 
que a instalação é feita de acordo com o estabelecido no 
contrato e que a poupança prometida é realista; 

 Desenvolver workshops com PME, fornecedores de 
tecnologia e instituições financeiras no sentido de as 
sensibilizar para a eficiência energética e capacitar para a 
utilização do modelo ESI; 

 Promover e apoiar os primeiros contratos a incluir o 
GoSafe with ESI ao abrigo do ESI Europe. 

Em 2020, foram realizadas as seguintes atividades: 

 Visitas a eventos do setor têxtil para aumentar o número de 
contactos e apresentar o modelo às PME alvo;

 Em fevereiro deu-se início à estratégia de apresentação 
e capacitação para o modelo, com o lançamento oficial 
do GoSafe with ESI;

 Foi proposta e aprovada a extensão do Projeto ESI 
Europe, de modo a adaptar a estratégia de capacitação 
e de comunicação, para que as atividades do projeto 
continuem a ser executadas com sucesso;

 Sessões online em conjunto com entidades de referência 
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nos setores-alvo, nomeadamente a ADENE, a ENA - 
Agência de Ambiente e Energia da Arrábida, o Turismo 
de Portugal, a Federação das Indústrias Portuguesas 
Agroalimentares, e o CITEVE - Centro Tecnológico 
Têxtil e Vestuário, em torno do tema do financiamento 
e monitorização de projetos de eficiência energética, 
dirigidos às PME, fornecedores de tecnologia e 
instituições financeiras;

 Desenvolvimento de uma estratégia de marketing online, 
com o objetivo de apresentar o modelo GoSafe a uma 
audiência alargada de PME e fornecedores de tecnologia;

 Apresentação do projeto a diversas organizações 
interessadas no modelo ESI de modo a promover a 
implementação do modelo GoSafe with ESI em Portugal 
com os primeiros contratos ESI assinados, através de 
reuniões bilaterais online.

LIFE Volunteer Escapes

LIFE Volunteer Escapes-European Solidarity Corps for 
Activities in Portugal with Ecological Sense (LIFE17 ESC/
PT/003), é um projeto apoiado pelo programa LIFE, com 
uma parceria de âmbito nacional de 9 entidades. Este 
projeto destina-se à proteção e conservação da natureza, 
através da mobilização de voluntários provenientes da 
plataforma “Corpo Europeu de Solidariedade” para o 
desenvolvimento de atividades de proteção ambiental, 
principalmente direcionadas para sítios pertencentes à Rede 
Natura 2000 e para espécies protegidas pelas Diretivas das 
Aves e Habitats.  

O BCSD Portugal desenvolveu um programa de 
voluntariado através do qual acolheu 4 voluntários 
desde agosto de 2018 até dezembro de 2020, dando por 
terminada a sua participação neste projeto no final de 
2020.

Ao contrário das restantes entidades parceiras – que 
promovem ações de voluntariado no terreno, intervindo 

4.4.3 
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diretamente nas áreas de conservação – o BCSD Portugal 
destaca-se por atuar no meio empresarial, no qual o 
voluntário é integrado, e pelo seu foco exclusivo na 
sensibilização para a proteção e conservação do capital 
natural.

O seu papel foi, por um lado, contribuir para os objetivos 
gerais do projeto através do acolhimento de voluntários 
e da promoção da sua capacitação no âmbito da 
conservação da natureza e, em simultâneo, promover 
ações de sensibilização e de partilha de boas práticas sobre 
a importância do capital natural para as empresas e as 
oportunidades e benefícios resultantes da sua integração 
na gestão empresarial, junto de diferentes públicos-alvo, 
especificamente empresas e as suas partes interessadas 
(instituições públicas, ONG e organizações empresariais), 
jovens empreendedores, startups e PME, e estudantes do 
ensino secundário.

Ao longo do período de participação no projeto, o BCSD 
Portugal concebeu, organizou e dinamizou três tipos de 
ações consoante os diferentes públicos-alvo.

 Sensibilização e educação ambiental em escolas 
secundárias

 Entre novembro de 2018 e dezembro de 2019, 
foram desenvolvidas 56 sessões sobre a proteção 
e conservação do capital natural, nas perspetivas 
individual e empresarial, em 26 escolas secundárias de 
vários locais de Portugal Continental, abrangendo 3457 
alunos do 10º, 11º e 12º anos de escolaridade, tanto do 
ensino regular como do ensino profissional.

 Partilha de boas práticas entre empresas e os seus 
stakeholders

 O objetivo destas sessões, para além de sensibilizar para 
importância da integração do capital natural no processo 
de decisão das empresas, foi promover uma partilha de 
experiências de gestão e conservação do capital natural. 
Assim, o foco esteve, sobretudo, na intervenção das 
empresas convidadas a participar.

 No total, foram desenvolvidas 7 sessões empresariais. 
Estas sessões tiveram início em 2019, em regime 
presencial e incluindo visitas técnicas relacionadas 
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com os casos de estudo e projetos apresentados 
pelas empresas parceiras do evento. Após sessões 
desenvolvidas com a LIPOR, com a REN e com a EDP 
nesta modalidade, a situação pandémica vivida em 2020 
exigiu a adaptação para o meio online, tendo as sessões 
subsequentes ocorrido em formato de webinar, em 
colaboração com a Jerónimo Martins, com a EDIA, com a 
SECIL e, por último, com a SONAE Capital. 

	  LIPOR

	  REN

	  EDP

	  Jerónimo Martins

	  EDIA

	  SECIL

	  SONAE Capital

 Sensibilização para jovens empreendedores, startups e 
PME.

 Este tipo de ações, com o objetivo de sensibilizar 

os participantes para a crise ambiental em que nos 
encontramos e a importância do capital natural para as 
empresas de um modo mais introdutório, foram desde 
logo desenhadas sob a forma de um ciclo de webinars, 
no período entre maio e novembro de 2020, num total 
de 8 sessões. Estabeleceram-se parcerias com startups 
e associações empresariais com o intuito de prestarem 
apoio na logística e divulgação dos eventos. Pretendeu-se 
também que, na parte final de cada sessão, houvesse a 
partilha de um caso de estudo adequado à temática do 
capital natural por parte de startups, marcas ou iniciativas 
convidadas para o efeito.

	  Porto Business School / NBI

	  AERLIS / Scoop Portugal

	  Regia-Douro Park

	  ANJE / Spawnfoam

	  APIP / Resíduos do Nordeste

	  UPTEC / WAYZ

	  Fashion Catalyst / NÜWA

	  Impact Hub / Novonovo
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https://bcsdportugal.org/eventos/learning-by-sharing
https://bcsdportugal.org/learning-by-sharing-bcsd-ren/
https://www.avozdetrasosmontes.pt/noticia/25483
https://youtu.be/u6Z4acXD7Yw
https://youtu.be/_dIyQpkqXHA
https://youtu.be/_dIyQpkqXHA
https://youtu.be/Yj_HUwIlh3s
https://bcsdportugal.org/bcsd-portugal-organiza-webinar-discover-natural-capital-no-ambito-do-projeto-life-volunteer-escapes/
https://bcsdportugal.org/bcsd-portugal-organiza-2o-webinar-discover-natural-capital-com-aerlis-e-participacao-da-scoop-portugal/
https://bcsdportugal.org/life-webinar-discover-natural-capital-integracao-do-capital-natural-na-gestao-empresarial-em-parceria-com-regia-douro-park/
https://bcsdportugal.org/life-webinar-discover-natural-capital-integracao-do-capital-natural-na-gestao-empresarial-em-parceria-com-anje/
https://bcsdportugal.org/life-webinar-discover-natural-capital-integracao-do-capital-natural-na-gestao-empresarial-em-parceria-com-apip/
https://bcsdportugal.org/eventos/life-webinar-discover-natural-capital-integracao-do-capital-natural-na-gestao-empresarial-em-parceria-com-uptec
https://bcsdportugal.org/eventos/life-webinar-discover-natural-capital-integracao-do-capital-natural-na-gestao-empresarial-em-parceria-com-fashion-catalyst
https://bcsdportugal.org/eventos/life-webinar-discover-natural-capital-integracao-do-capital-natural-na-gestao-empresarial-em-parceria-com-impact-hub
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Advocacy   

O BCSD Portugal promoveu e juntou-se a projetos e 
iniciativas que criaram valor não só para os stakeholders 
atuais, mas para a construção de políticas públicas 
e para a sensibilização da sociedade em geral. Estas 
iniciativas contribuíram também para o posicionamento 
da organização. Destacamos os pactos e compromissos 
comuns, nomeadamente a Carta de Princípios do BCSD 
Portugal, o act4nature Portugal, o Pacto de Mobilidade 
Empresarial para a cidade de Lisboa, lançados no âmbito 
dos Grupos de Trabalho, e ainda o Manifesto do BCSD 
Portugal.

Compromissos e Pactos promovidos pelo BCSD Portugal 

A aposta em compromissos públicos com objetivos e metas 
conjuntas foi umas das atividades prioritárias no âmbito 
dos temas estratégicos da sustentabilidade para o BCSD 
Portugal em 2020, dos quais destacamos as seguintes 
iniciativas. 

Carta de Princípios do BCSD Portugal 

A Carta de Princípios das Empresas pela Sustentabilidade 
é o documento que reúne as empresas portuguesas em 
torno de compromissos comuns de desenvolvimento 
sustentável para Portugal.

A Carta é um referencial voluntário que pode ser subscrito 
e aplicado por qualquer empresa, independentemente 
da sua dimensão e setor de atividade. As empresas 
subscritoras da Carta promovem a melhoria contínua da 
gestão e conduzem a sua atividade orientadas pela criação 
de valor para todas as partes interessadas, clientes, 
fornecedores, colaboradores, investidores, comunidades 
locais e o meio ambiente.

A Carta de Princípios foi desenvolvida pelas empresas 
portuguesas associadas no BCSD Portugal e publicada 
em novembro 2017, e no final de 2020 contava com 
110 entidades signatárias, associadas e não associadas, 

4.5

4.5.1 
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distribuídas pelos seguintes setores:

Água e Saneamento de Águas Residuais: AdP – Águas de 
Portugal | CMPEA- Empresa de Águas do Município do Porto 
| EDIA | Simas Oeiras e Amadora

Construção: Alberto Couto Alves | Mota – Engil

Consultoria e Advogados: Afaplan | Ambiosfera | APCER 
| Bilobite | CH Business Consulting | COBA Portugal | 
CONSULAI | Deloitte | Ecoinside | Ecosativa | Eurogroup 
Consulting Portugal | Everis Portugal | EY | Get2c | ISQ | 
Noesis Portugal | Procme | Roff | S317 Consulting | Sair da 
Casca | Sustain Azores | Tecnoplano | The Loyal Advisory 
Company | Timestamp | Trivalor | Vieira de Almeida & 
Associados

Energia: Bragalux | CITYGAS | EDP – Energias de Portugal | 
Efacec Power Solutions | Electro- Minho | Euromatel | Galp 
Energia | Mercado Eletrónico Portugal | Ormazabal Portugal | 
Painhas | Potauco | PRIO Energy| Repsol Portuguesa | Schneider 
Electric | Silva & Vinha | Sotécnica | Technoedif Engenharia

Floresta e Indústria Florestal: Altri | Corticeira Amorim | 
Floresta Bem Cuidada | The Navigator Company

Gestão de Resíduos: LIPOR | Sociedade Ponto Verde

Indústria Agroalimentar e Bebidas: Mendes Gonçalves | Soja 
de Portugal | Sumol+Compal | Super Bock Group

Indústria Cimenteira e do Betão: Cavan | CIMPOR | Posterede 
| Secil

Indústria de Equipamentos de Refrigeração e Ventilação: 
Purever Industrial Solutions

Indústria Química e Farmacêutica: Bondalti | Hovione | 
Solvay Portugal

Indústria de Plásticos: Celoplás

Indústria Têxtil: Fafedry | Inovafil | Scoop | Tintex Textiles

Indústria Vidro e Cerâmica: SN PORTUGAL
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Mobilidade e Transportes: Atlantic Cargo Sociedade de 
Transportes | CP -Comboios de Portugal | Gestamp Aveiro- 
Indústria de Acessórios Automóveis| Grupo Garland | 
Medway- Operador Ferroviário de Mercadorias | Toyota 
Caetano Portugal |Transportadora Central de S. Lázaro | 
Transportes J. Amaral

Retalho: Semortrade | SONAE

Serviços: AcceptGreen | Carglass Portugal | Clece | CTT 
| Eurest | Globser Tech | Introsys | Lidergraf Sustainable 
Printing | Manufacturas Santos | Movecho

Setor Financeiro: Aon Portugal | BIZ Capital SGOIC | Grupo 
Crédito Agrícola | Fidelidade | Luso-Atlântica | Millennium bcp

Tecnologias de Informação e Comunicação: Altice Portugal | 
Blusat | Fujitsu | JP Inspiring Solutions | NOS | SAS Portugal | 
Wondercom

Associação Empresarial: Associação para o Museu dos 
Transportes e comunicações

Act4Nature Portugal 

O act4nature Portugal é uma iniciativa promovida pelo BCSD 
Portugal no âmbito do act4nature Internacional, lançado em 
França, em 2018, com o objetivo de mobilizar as empresas a 
proteger, promover e restaurar a biodiversidade.

O lançamento desta iniciativa em Portugal integra-se nos 
compromissos assumidos pelo BCSD Portugal, em 2019, ao 
integrar a coligação Business for Nature, com o objetivo de 
envolver as empresas em compromissos que contribuam 
para reverter a perda de biodiversidade a nível global.

Em 2020, aderiram a esta iniciativa 15 empresas nacionais, 
são elas: a ANA Aeroportos de Portugal, Corticeira Amorim, 
Grupo Crédito Agrícola, CTT, ECOINSIDE, EDIA, EDP, 
Herdade dos Grous, Jerónimo Martins, LIPOR, NBI – Natural 
Business Intelligence, REN, The Navigator Company, 
Trivalor, VdA.  Adicionalmente, a iniciativa conta com 
um Conselho Consultivo composto por representantes 
de entidades de vários quadrantes da sociedade como 
ONGA, universidades e entidades governamentais como o 
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Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

Em conjunto, comprometem-se com a concretização de  
10 compromissos comuns e 165 objetivos individuais. 
Consulte a brochura com os objetivos aqui.

Manifesto BCSD Portugal

A 28 de maio, o BCSD Portugal lançou o Manifesto 
«Aproveitar a crise para lançar um novo paradigma de 
desenvolvimento sustentável». Em junho, e pelo facto 
de diversas empresas membro terem manifestado o 
seu interesse em aderir também ao Manifesto foi aberta 
uma nova vaga de adesões, ao qual se juntaram também 
empresas membro da APDC – Associação Portuguesa para 
o desenvolvimento das Comunicações – entidade parceira 
do BCSD Portugal em diversos projetos.

O manifesto foi assinado na totalidade por 94 empresas 
e nasceu da ideia transversal de que a pandemia constitui 
uma oportunidade de mudança e que o nosso futuro nunca 
dependeu tanto da nossa capacidade como Sociedade de 

passar das palavras aos atos na transformação do nosso 
modelo de desenvolvimento.

Assim, as empresas signatárias do Manifesto declaram ter 
a ambição de contribuir para a construção de um modelo de 
desenvolvimento baseado em cinco princípios fundamentais: 
promoção do desenvolvimento sustentável e inclusivo, 
promoção do crescimento, busca da eficiência, reforço da 
resiliência e reforço da cidadania corporativa.

Empresas representadas: .PT, 3DWays, A Planet, Abreu 
Advogados, Accenture Consultores de Gestão, Águas do Porto, 
Altri, Ambiosfera, ANA – Aeroportos de Portugal, Aon Portugal, 
APCER, Ascendi, Avenue, BA Glass, Banco Carregosa, Banco 
Santander Portugal, BOLD by Devoteam, Bondalti, Brisa, BSD 
Consulting, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Caixa Geral 
de Depósitos, Carglass Portugal, Cimpor, CMAS – Systems 
Consultants, Compta, Consulai, Cortadoria Nacional, Corticeira 
Amorim, CTT, Deloitte Consultores, DXC Technology, EDIA, EDP, 
Efacec, Euronext Lisbon, Everis Portugal, Experis, EY Portugal, 
Fibroglobal – Comunicações Electrónicas, S.A., Fidelidade – 
Companhia de Seguros, S.A., Finerge, Fujitsu Portugal, Galp, 
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GROSVENOR Investments, Grupo Ageas Portugal, Grupo 
Altice Portugal, Grupo Mota-Engil, IMPRESA SGPS, SA, Indra | 
Minsait Portugal, INESC – Instituto de Engenharia de Sistemas e 
Computadores, InnoWave Technologies, Jerónimo Martins SGPS, 
S.A., José de Mello Saúde, JOYN Group – Infosistema, Konica 
Minolta Business Solutions Portugal, KPMG, LIPOR, Mendes 
Gonçalves, Metropolitando de Lisboa, E.P.E , Millennium bcp, NOS, 
Oney Bank – Sucursal em Portugal, PLMJ, PRIO, PwC, REN, Repsol 
Portuguesa, Resíduos do Nordeste EIM S.A., S317 Consulting, Sair 
da Casca, Schneider Electric Portugal, Secil, SIBS, Signium, SIMAS 
de Oeiras e da Amadora, SOFID, Sogrape, Soja de Portugal, Solvay 
Portugal – Produtos Químicos, S.A., Sonae, SPARK2D Digital 
Experience, SUMOL+COMPAL, Super Bock Group, SustainAzores, 
Tabaqueira, Tecnoplano, The Navigator Company, Tintex Textiles, 
Trivalor, Unipartner, VdA, VINCI Energies Portugal, Winprovit – 
Soluções Inteligentes.

Pacto de Mobilidade Empresarial para a Cidade de Lisboa 
(PMEL) 

O Pacto de Mobilidade Empresarial é uma parceria entre a 
Câmara Municipal de Lisboa, o WBCSD e o BCSD Portugal, 
e pelas empresas e instituições signatárias, no âmbito da 
mobilidade sustentável na cidade de Lisboa, a decorrer 
entre 2019 e 2021. O PMEL irá catalisar a liderança 
empresarial e visa acelerar a transformação da mobilidade 
urbana para soluções sustentáveis. 

As entidades signatárias adotam um conjunto de medidas 
que contribuirão para que a cidade de Lisboa tenha um sistema 
de mobilidade mais seguro, acessível, ecológico e eficiente, 
conforme os princípios fundamentais da colaboração, do 
compromisso, da transparência e da segurança. 

Adicionalmente, dado as similaridades entre o PMEL e o 
Compromisso Capital Verde, foram criadas sinergias  
entre ambos. Assim, atualmente este projeto conta com 
85 empresas e entidades comprometidas e 470 medidas a 
implementar no período de 3 anos. 
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No final de 2020, o PMEL contava com a assinatura das seguintes 
entidades:  Accenture, Acciona, Adene, ALD Automotive, ANA 
Aeroportos Apcer, Arcadis, Avenue, Axians, Banco Atlântico 
Europa, Barraqueiro Transportes, BMW, BNP Paribas, Brisa, Carris, 
Circ, Crédito Agrícola, CTT, CUF, DECO, Deloitte, Delta Cafés, DHL 
Express Portugal, DPD, DXC Technology, Eaton, eCooltra, EDF 
Renewables, EDP, Efacec, EGEAC, El Corte Inglês, Emel, Epal, 
Eureka Coworking, EY, Fertagus, Free Now, Fujitsu, Fundação 
Salesianos, Galp, Gebalis, Glovo, Grupo Ageas Portugal, Grupo Bel, 
Grupo Pestana, Hertz, IKEA Portugal, INCM, Infraestruturas de 
Portugal, Invisible Chapter, Jerónimo Martins, Kapten, Kia Portugal, 
Lime, Liqui.do, Logistema, Lojas Francas de Portugal, Loyal, 
Mercedes-Benz Portugal, Metro de Lisboa, Millenium BCP, Neya 
Hotels, Nissan Iberia S.A., Parkio, Power Dot, PRIO, PwC, Repsol, 
RFF & Associados, Rodoviária de Lisboa, Santander, Schneider 
Electric, SGS, Siemens, Siva, Sociedade Ponto Verde, Tecnoplano, 
TIS, TramGrid, Trivalor, Uber, Vodafone Portugal, Volvo, Wyze 
Mobility.
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Projetos e iniciativas às quais o BCSD Portugal se juntou

NACIONAL

Pacto Português para os Plásticos

O BCSD Portugal é um dos membros fundadores do Pacto 
Português para os Plásticos e faz parte do Advisory Board. 
Centrado na criação de uma economia circular para os 
plásticos, o Pacto Português para os Plásticos cria um 
compromisso entre o Governo, os diferentes agentes da 
cadeia de valor dos plásticos a nível nacional, a Academia e 
ONG, definindo metas e objetivos ambiciosos para 2025. 

Depois de ter sido assinado em Lisboa por 50 empresas, o 
Pacto entrou numa nova fase em 2020: o objetivo passou 
a ser “mobilizar os consumidores para a mudança de 
comportamentos” e uma utilização responsável do plástico. 
A nova campanha de sensibilização teve como mote “Vamos 
Reinventar o Plástico” e o objetivo foi mobilizar a sociedade 
no processo de transição para uma economia circular dos 
plásticos em Portugal, sem impactos no ambiente.

INTERNACIONAL

Carta Aberta dos CEO – CLG Europee  

O BCSD Portugal assinou a Carta Aberta dos CEO, 
coordenada pelo European Corporate Leaders Group 
(CLGEuropee), em conjunto com mais de 150 CEO, 
conselhos empresariais e investidores, num apelo urgente 
aos chefes de estado da UE para que apoiem a ambição 
estabelecida no Pacto Ecológico Europeu e reduzam as 
emissões de gases de efeito de estufa em pelo menos 55% 
até 2030. Portugal comprometeu-se internacionalmente 
a reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa 
de forma a que o equilíbrio entre emissões e remoções da 
atmosfera (através da utilização de florestas) seja nulo até 
2050. O BCSD Portugal e as suas empresas associadas 
estão plenamente alinhados com a ambição portuguesa e 
europeia de um futuro neutro em carbono e conscientes 
de que este requer medidas urgentes e eficazes para 
que possamos reduzir com sucesso os atuais níveis de 
emissões. 

4.5.2 
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Guide Against Greenwashing 

O BCSD Portugal é signatário do Guide Against 
Greenwashing, um desafio da Skift - Næringslivets 
klimaledere - Business Climate Leaders, que faz um apelo 
internacional para uma ação contra o Greenwashing.

O Greenwashing é prejudicial tanto para os negócios como 
para o esforço comum para evitar a crise climática, afirma 
a SKIFT, apoiada por mais de 200 empresas. O apelo à ação 
é apoiado por outras redes de negócios a nível mundial, 
bem como pelo ex-CEO da Unilever, Paul Polman, e pelo 
presidente do Comitê de Meio Ambiente do Parlamento 
Europeu, Pascal Canfin.

Consultas Públicas

Jun | Consulta Revisão da Diretiva de Reporte de Informação 
Não-Financeira

Dada a relevância que o tema do reporte tem atualmente 
no setor empresarial, o BCSD Portugal juntamente com o 

Grupo de Trabalho de Sustainable Finance desenvolveu uma 
resposta à Consulta Pública europeia sobre a “Revisão da 
Diretiva de Reporte de Informação Não-Financeira”. 

A 11 de dezembro de 2019, a Comissão Europeia anunciou 
a sua intenção em efetuar a revisão da Diretiva de Reporte 
Não-Financeiro (NFRD), como parte da sua estratégia 
de fortalecer as bases para o investimento sustentável. 
O atual principal objetivo da NFRD é permitir tanto a 
investidores como a consumidores e outras partes 
interessadas a possibilidade de avaliar o desempenho 
não-financeiro de grandes empresas (empresas com mais 
de 500 colaboradores) e incentivá-las a desenvolver uma 
abordagem mais responsável no seu modo de atividade. 
Ao abrigo desta diretiva, a legislação da UE exige que as 
grandes empresas divulguem certas informações sobre 
a forma como operam e gerem os desafios sociais e 
ambientais, nomeadamente, em aspetos de proteção 
ambiental, responsabilidade social e tratamento dos 
funcionários, respeito pelos direitos humanos, anticorrupção 
e suborno e diversidade nos conselhos de administração.
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Neste sentido, o BCSD Portugal apoia a integração de 
informação de caráter não-financeiro nos relatórios 
corporativos e defende o fortalecimento dos requisitos de 
divulgação de forma a estabelecer-se um padrão comum 
de relato de informação não-financeira que obedeça a 
critérios rigorosos e envolva temas substanciais.

Resposta à consulta »

Jul | Consulta Estratégia Renovada para o Financiamento 
Sustentável

No âmbito das atividades do Grupo de Trabalho de 
Sustainable Finance, o BCSD Portugal respondeu à Consulta 
Pública sobre a “Estratégia Renovada para o Financiamento 
Sustentável”. Este diploma surge na sequência da 
publicação do primeiro Plano de Ação para Financiar o 
Crescimento Sustentável, em 2018, como um roteiro 
estratégico com novas ações que visam impulsionar o 
investimento privado em projetos e atividades sustentáveis, 
bem como fornecer os instrumentos políticos necessários 
para esta transição. Estas são ações cruciais para a 

concretização do Pacto Ecológico Europeu, na medida 
em que ambicionam desenvolver um quadro facilitador e 
fortalecer as bases para o investimento sustentável, com 
as ferramentas e estruturas apropriadas para aplicação por 
parte do setor privado.

Neste sentido, o BCSD Portugal concorda com o 
lançamento de uma Estratégia renovada para o 
financiamento sustentável como um passo fundamental 
para conectar ainda mais o setor financeiro e os seus 
intervenientes com a sustentabilidade, enquanto endereça 
a recuperação do impacto provocado pela insurgência da 
pandemia COVID-19.

Resposta à consulta »

Dez | Consulta Pública Roadmap for the Sustainable 
Products Initiative (SPI)

O BCSD Portugal respondeu à Consulta Pública sobre o 
Roadmap for the Sustainable Products Initiative (SPI). Esta 
iniciativa política, liderada por três serviços da Comissão 
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Europeia (Ambiente, Crescimento e Energia), pretende propor 
alterações na legislação europeia, nomeadamente rever 
a Diretiva da Conceção Ecológica, alcançando os objetivos 
definidos no Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC).

A política de produtos sustentáveis da UE deve contribuir 
para manter os impactos climáticos e ambientais 
associados ao uso de recursos e energia, produção e uso de 
produtos dentro dos limites do planeta. Isso significa reduzir 
a pegada do ciclo de vida geral dos produtos colocados no 
mercado, de forma a alcançar uma vida útil mais longa.

Neste sentido, o BCSD Portugal concorda com a SPI como 
um passo preliminar para rever a Diretiva Ecodesign e 
propor medidas legislativas adicionais para tornar os 
produtos no mercado da UE mais sustentáveis. A fim de 
cumprir os objetivos estabelecidos pelo Green Deal, a 
política de produtos da UE precisa de se tornar uma base 
sólida para garantir um alto desempenho ambiental do uso 
de recursos e energia, produção e uso de produtos.

Resposta à consulta »
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Comunicação  

Notícias 

Em 2020, foram publicadas 259 notícias sobre o BCSD 
Portugal. As notícias sobre o BCSD Portugal incluem 
eventos, noticias divulgadas pelos membros no âmbito de 
projetos ou eventos conjuntos. Partilhamos algumas:

Capital Verde by ECO | Empresas fazem fila para assinar 
Pacto de Mobilidade em Lisboa

Diário de Notícias | Mais 20 empresas aderem ao Pacto de 
Mobilidade Empresarial

Jornal Económico | Pacto de mobilidade empresarial para 
Lisboa atrai mais 20 empresas

Ambiente Magazine | ESI Lança modelo baseado em seguro 
que apoia transição energética nas PME

Capital Verde by ECO | João Meneses (BCSD): Seguro 
garante retorno de projetos de poupança energética

Expresso | Portugal sustentável: pela ousadia na 
concretização

O Público | Anarquia, Estado e Utopia

O Instalador | A instalação criativa e circular do futuro

Capital Verde by ECO, Act4nature. Empresas portuguesas 
chegam-se à frente em defesa da biodiversidade

Ambiente Magazine | BCSD Portugal lança o act4nature, um 
compromisso das empresas pela biodiversidade  

Jornal de Negócios | João Wengorovius Meneses: 
“Investidores e reguladores vão exigir mais”

Jornal de Negócios | Grandes empresas querem 
“aproveitar a crise” para lançar “um novo paradigma de 
desenvolvimento sustentável”

O Observador | Mais de 60 empresas assinam manifesto 
para novo paradigma de desenvolvimento sustentável

4.6
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https://eco.sapo.pt/2020/01/26/empresas-fazem-fila-para-assinar-pacto-de-mobilidade-em-lisboa/
https://eco.sapo.pt/2020/01/26/empresas-fazem-fila-para-assinar-pacto-de-mobilidade-em-lisboa/
https://www.dn.pt/dinheiro/mais-20-empresas-aderem-ao-pacto-de-mobilidade-empresarial--11792192.html
https://www.dn.pt/dinheiro/mais-20-empresas-aderem-ao-pacto-de-mobilidade-empresarial--11792192.html
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/pacto-de-mobilidade-empresarial-para-lisboa-atrai-mais-20-empresas-544655
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/pacto-de-mobilidade-empresarial-para-lisboa-atrai-mais-20-empresas-544655
https://www.ambientemagazine.com/esi-lanca-modelo-baseado-em-seguro-que-apoia-transicao-energetica-nas-pme/
https://www.ambientemagazine.com/esi-lanca-modelo-baseado-em-seguro-que-apoia-transicao-energetica-nas-pme/
https://eco.sapo.pt/entrevista/joao-meneses-bcsd-seguro-garante-retorno-de-projetos-de-poupanca-energetica/
https://eco.sapo.pt/entrevista/joao-meneses-bcsd-seguro-garante-retorno-de-projetos-de-poupanca-energetica/
https://expresso.pt/opiniao/2020-03-11-Portugal-sustentavel-pela-ousadia-na-concretizacao
https://expresso.pt/opiniao/2020-03-11-Portugal-sustentavel-pela-ousadia-na-concretizacao
https://www.publico.pt/2020/03/27/economia/opiniao/anarquia-estado-utopia-1909845
https://www.oinstalador.com/Artigos/301336-A-instalacao-criativa-e-circular-do-futuro.html
https://eco.sapo.pt/2020/05/22/act4nature-empresas-portuguesas-chegam-se-a-frente-em-defesa-da-biodiversidade/
https://eco.sapo.pt/2020/05/22/act4nature-empresas-portuguesas-chegam-se-a-frente-em-defesa-da-biodiversidade/
https://www.ambientemagazine.com/bcsd-portugal-lanca-o-act4nature-um-compromisso-das-empresas-pela-biodiversidade/
https://www.ambientemagazine.com/bcsd-portugal-lanca-o-act4nature-um-compromisso-das-empresas-pela-biodiversidade/
https://www.jornaldenegocios.pt/sustentabilidade/detalhe/joao-wengorovius-meneses-investidores-e-reguladores-vao-exigir-mais
https://www.jornaldenegocios.pt/sustentabilidade/detalhe/joao-wengorovius-meneses-investidores-e-reguladores-vao-exigir-mais
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/grandes-empresas-querem-aproveitar-a-crise-para-lancar-um-novo-paradigma-de-desenvolvimento-sustentavel?HP_DestaquesTopo
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/grandes-empresas-querem-aproveitar-a-crise-para-lancar-um-novo-paradigma-de-desenvolvimento-sustentavel?HP_DestaquesTopo
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/grandes-empresas-querem-aproveitar-a-crise-para-lancar-um-novo-paradigma-de-desenvolvimento-sustentavel?HP_DestaquesTopo
https://observador.pt/2020/05/28/mais-de-60-empresas-assinam-manifesto-para-novo-paradigma-de-desenvolvimento-sustentavel/
https://observador.pt/2020/05/28/mais-de-60-empresas-assinam-manifesto-para-novo-paradigma-de-desenvolvimento-sustentavel/
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TVI24 | Mais de 60 empresas assinam manifesto para novo 
paradigma de desenvolvimento sustentável

Ambiente Magazine | 64 empresas assinam o Manifesto 
Sustentável promovido pelo BCSD Portugal 

Ambiente Magazine | APDC e 29 empresas juntam-se ao 
manifesto promovido pelo BCSD Portugal 

Capital Verde by ECO | O charme discreto da 
sustentabilidade no setor do turismo

Capital Verde by ECO | Recuperação verde da economia é uma  
“oportunidade de negócio gigante” para as empresas portuguesas

Ambiente Magazine | BCSD: o papel fundamental 
das empresas na transição para um modelo de 
desenvolvimento sustentável e regenerativo

Sociedade Civil – RTP1 | Sustentabilidade

Publituris | Nunca desperdice uma boa crise

O Instalador | Construir os alicerces de um futuro comum

Capital Verde by ECO | 15 empresas nacionais revelam os 
seus compromissos pela biodiversidade

Capital Verde by ECO | Não herdámos a Terra dos nossos 
pais, pedimo-la emprestada aos nossos filhos

TVI24 | Acordo de Paris: válido na ambição, falhou na implementação

Ambiente Magazine | É do interesse das empresas “preservar” 
e “ser sustentável” nos “modelos de atuação”, diz BCSD

Notícias publicadas em 2020 sobre o BCSD Portugal em Portugal  
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https://tvi24.iol.pt/economia/28-05-2020/mais-de-60-empresas-assinam-manifesto-para-novo-paradigma-de-desenvolvimento-sustentavel
https://tvi24.iol.pt/economia/28-05-2020/mais-de-60-empresas-assinam-manifesto-para-novo-paradigma-de-desenvolvimento-sustentavel
https://www.ambientemagazine.com/64-empresas-assinam-manifesto-sustentavel-promovido-pelo-bcsd-portugal/
https://www.ambientemagazine.com/64-empresas-assinam-manifesto-sustentavel-promovido-pelo-bcsd-portugal/
https://www.ambientemagazine.com/apdc-e-29-empresas-juntam-se-ao-manifesto-promovido-pelo-bcsd-portugal/
https://www.ambientemagazine.com/apdc-e-29-empresas-juntam-se-ao-manifesto-promovido-pelo-bcsd-portugal/
https://eco.sapo.pt/opiniao/o-charme-discreto-da-sustentabilidade-no-setor-do-turismo/
https://eco.sapo.pt/opiniao/o-charme-discreto-da-sustentabilidade-no-setor-do-turismo/
https://eco.sapo.pt/especiais/recuperacao-verde-da-economia-e-uma-oportunidade-de-negocio-gigante-para-as-empresas-portuguesas/
https://eco.sapo.pt/especiais/recuperacao-verde-da-economia-e-uma-oportunidade-de-negocio-gigante-para-as-empresas-portuguesas/
https://www.ambientemagazine.com/bcsd-o-papel-fundamental-das-empresas-na-transicao-para-um-modelo-de-desenvolvimento-sustentavel-e-regenerativo/
https://www.ambientemagazine.com/bcsd-o-papel-fundamental-das-empresas-na-transicao-para-um-modelo-de-desenvolvimento-sustentavel-e-regenerativo/
https://www.ambientemagazine.com/bcsd-o-papel-fundamental-das-empresas-na-transicao-para-um-modelo-de-desenvolvimento-sustentavel-e-regenerativo/
https://www.rtp.pt/play/p6714/e500366/sociedade-civil
https://www.publituris.pt/2020/11/12/opiniao-nunca-desperdice-uma-boa-crise/
https://www.oinstalador.com/Artigos/318292-Construir-os-alicerces-de-um-futuro-comum.html
https://eco.sapo.pt/2020/12/04/15-empresas-nacionais-revelam-os-seus-compromissos-pela-biodiversidade/
https://eco.sapo.pt/2020/12/04/15-empresas-nacionais-revelam-os-seus-compromissos-pela-biodiversidade/
https://eco.sapo.pt/opiniao/nao-herdamos-a-terra-dos-nossos-pais-pedimo-la-emprestada-aos-nossos-filhos/
https://eco.sapo.pt/opiniao/nao-herdamos-a-terra-dos-nossos-pais-pedimo-la-emprestada-aos-nossos-filhos/
https://tvi24.iol.pt/internacional/clima/acordo-de-paris-valido-na-ambicao-falhou-na-implementacao
https://www.ambientemagazine.com/e-do-interesse-das-empresas-preservar-e-ser-sustentavel-nos-modelos-de-atuacao-diz-bcsd/
https://www.ambientemagazine.com/e-do-interesse-das-empresas-preservar-e-ser-sustentavel-nos-modelos-de-atuacao-diz-bcsd/
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Publicações

As Consequências da COVID-19 para a Próxima Década, 
uma publicação do WBCSD editada em junho e adaptada 
para Português pelo BCSD Portugal, analisa o impacto da 
COVID-19 e a forma como uma única disrupção provocou 
inúmeros choques e acelerou várias macrotendências 
que já tinham sido identificadas. Esta publicação tem 
como objetivos delinear as vulnerabilidades expostas pela 
COVID-19, identificar a forma como a pandemia moldará os 
próximos anos e explorar a oportunidade apresentada para 
redefinir as normas e regras do capitalismo de forma a 
deixar as empresas mais resilientes e regenerativas.    
PT | EN

Empresas pela Biodiversidade é uma publicação no âmbito 
da iniciativa act4nature Portugal, promovida pelo BCSD 
Portugal, que desafia as empresas a proteger, promover 
e restaurar a Biodiversidade. Esta publicação apresenta a 
iniciativa, apresenta os 10 compromissos comuns com os 
quais todas as empresas aderentes se comprometem, e 
os respetivos compromissos individuais de cada empresa, 
alinhados com a atividade que desenvolvem.

 
 
Este compromisso foi assinado 
por 15 empresas nacionais de 
diferentes dimensões e setores, 
os quais se encontram neste 
documento. São elas a ANA 
Aeroportos de Portugal, Corticeira 
Amorim, Grupo Crédito Agrícola, 
CTT, ECOINSIDE, EDIA, EDP, 
Herdade dos Grous, Jerónimo 
Martins, LIPOR, NBI – Natural 
Business Intelligence, REN, The 
Navigator Company, Trivalor, VdA. 
PT 
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https://wp3.mobinteg.com/bcsd/wp-content/uploads/2020/12/Act4nature-Portugal_Compromissos-empresariais_VFF_compressed-1.pdf
https://www.wbcsd.org/Overview/About-us/Vision-2050-Refresh/Resources/The-consequences-of-COVID-19-for-the-decade-ahead-Vision-2050-Issue-Brief
https://wp3.mobinteg.com/bcsd/wp-content/uploads/2020/12/Act4nature-Portugal_Compromissos-empresariais_VFF_compressed-1.pdf
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Newsletters 

Newsletter Agenda da Sustentabilidade

A Agenda da Sustentabilidade teve 5 edições em 2020 e 
foi partilhada com uma base de dados superior a 3.500 
subscritores. As publicações incluíram um total de 3 
entrevistas em vídeo e 3 em formato escrito. 

Edições 2020 
Jan | Cidades Sustentáveis 
Abr | Pandemia  
Jun | Turismo Sustentável 
Ago | Recuperação Económica   
Nov | Igualdade de Género

Em 2020, o BCSD Portugal esteve à conversa com 
(entrevista vídeo): 

Jun| Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal » 
Ago | Pedro Siza Viera, Ministro de Estado, da Economia e da 
Transição Digital »

Nov | Isabel Capeloa Gil, Reitora da Universidade Católica 
Portuguesa e Presidente da Federação Internacional de 
Universidades Católicas »

E com (entrevista escrita):

Jan | Gerald Babel-Sutter, fundador e CEO da Urban Future 
Global Conference » 
Jun | Patrícia Marques, Gestora de Sustentabilidade e 
Desenvolvimento do Inspira Santa Marta Hotel » 
Nov | Carla Tavares, Presidente da Comissão para a 
Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) »

As newsletters estão disponíveis para consulta no site do 
BCSD Portugal, no menu Newsletters.
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https://mailchi.mp/1a0d1356f940/as-cidades-imaginadas
https://mailchi.mp/72206dc141c2/pandemia-2658633
https://mailchi.mp/b99b03315c3f/turismo-2020
https://mailchi.mp/2d06ec626091/recuperacao
https://mailchi.mp/8ff5714321f7/igualdadedegenero
https://www.youtube.com/watch?v=ZnLBOcTjL4I&list=PL5BiIvLXmiM6JXrrQqyFxIPbV7M5aA9tr&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=RfMNWKqqMo0&list=PL5BiIvLXmiM6JXrrQqyFxIPbV7M5aA9tr&index=8
https://youtu.be/jml3i5D6TP8
https://bcsdportugal.org/entrevista-bcsd-portugal-ao-ceo-urban-future-global-conference/
https://bcsdportugal.org/hospitalidade-ecologica-em-tempo-de-pandemia/
https://bcsdportugal.org/entrevista-a-presidente-da-cite/
https://bcsdportugal.org/agenda-da-sustentabilidade/
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Newsletter Diretrizes da Sustentabilidade – Legislação & 
Standards Internacionais

O BCSD Portugal lançou em abril de 2020 uma 
nova newsletter dedicada à legislação e a standards 
internacionais relativos às áreas da sustentabilidade, em 
parceria com a Vieira de Almeida & Associados - VdA e com 
a PwC. Esta iniciativa procura dar acesso a conhecimento 
relevante sobre aspetos legais e referenciais de apoio à 
incorporação e à gestão da sustentabilidade nas empresas, 
em particular nos seus modelos de negócios e nas cadeias 
de valor. Em 2020 foram editadas 6 newsletters temáticas: 
Descarbonização, Biodiversidade, Economia Circular, 
Empresas e Cadeia de Fornecedores, e Sustainable Finance. 
Para todos estes temas foram divulgados referenciais 
e legislação, com base nas mais recentes informações. 
Sempre que foi possível, procuramos também fazer uma 
organização das temáticas pelos critérios ESG: Environment, 
Social e Governance.

As newsletters estão disponíveis para consulta no site do 
BCSD Portugal, no menu newsletters.

Edições 2020 
Abr| Descarbonização 
Jun | Biodiversidade  
Set | Economia Circular 
Out | Empresas e Cadeia de fornecedores 
Nov | Sustainable Finance

4. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS

AS NOVAS NEWSLETTERS

https://bcsdportugal.org/diretrizes-da-sustentabilidade/
https://bcsdportugal.org/diretrizes-da-sustentabilidade-abril-2020/
https://bcsdportugal.org/diretrizes-da-sustentabilidade-junho-2020/
https://bcsdportugal.org/diretrizes-da-sustentabilidade-economia-circular-setembro-2020/
https://bcsdportugal.org/diretrizes-da-sustentabilidade-empresas-cadeia-fornecedores-out-2020/
https://bcsdportugal.org/diretrizes-da-sustentabilidade-sustainable-finance/
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Newsletter Financiamento

A newsletter Financiar a Sustentabilidade, é um novo 
projeto do BCSD Portugal, em parceria com a EY e com a 
PLMJ, que acompanha a evolução das diversas fontes de 
financiamento disponíveis para financiar a transição para a 
sustentabilidade nas empresas – subsídios (i.e. incentivos), 
capital próprio (i.e. instrumentos de capitalização) e passivo 
(i.e. instrumentos de dívida) –, a nível nacional e europeu, 
de modo a que as empresas associadas do BCSD Portugal 
possam ter acesso em primeira mão a uma seleção 
diversificada de oportunidades de financiamento dos seus 
investimento sustentáveis, isto é, que adotem critérios ESG.

Edição 2020 
Out | Green Bonds

4. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS

AS NOVAS NEWSLETTERS

https://bcsdportugal.org/financiar-a-sustentabilidade-green-bonds-outubro-2020/
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Lançamento da Biblioteca de Casos de Estudo e outros 
projetos de visibilidade para os membros

Biblioteca de Casos de Estudo

A Biblioteca de Casos de Estudo Empresariais do BCSD 
Portugal foi lançada em julho com o objetivo de reativar o 
projeto já iniciado no passado de agregar casos de estudo 
empresariais de referência das empresas membro, capazes 
de demonstrar impacto real ao nível da gestão, criando 
assim um repositório de casos – no âmbito das práticas de 
sustentabilidade - de referência para o setor empresarial e 
demais stakeholders, nomeadamente a academia e os media.

Neste contexto, o BCSD Portugal desafiou os associados 
a partilharem os seus casos de estudo que reflitam 
os impactos no desempenho e no negócio, em 6 áreas 
temáticas: Neutralidade Carbónica, Capital Natural, Cadeia 
de Valor, Economia Circular, Cidades Sustentáveis e 
Sustainable Finance.

No final de 2020, a Biblioteca contava com 27 casos de 
estudo nas diferentes áreas temáticas e das seguintes 
empresas: Águas de Portugal, Banco Santander, Cortadoria 
Nacional de Pêlo, Corticeira Amorim, CTT, EDP, Efacec, 
Jerónimo Martins, LIPOR, Millennium bcp, PRIO, Sair da Casca 
e The Navigator Company. Acreditamos que este projeto 
trará uma grande visibilidade às empresas participantes, 
contribuindo ativamente para disseminar as melhores 
práticas e alavancar a sustentabilidade empresaria.

Este projeto enquadra-se na missão do BCSD Portugal 
de apoiar as empresas associadas e não associadas, bem 
como a comunidade, na construção de projetos mais 
sustentáveis e no acesso às melhores práticas empresariais 
na área da sustentabilidade.
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https://bcsdportugal.org/biblioteca-casos-de-estudo/
https://bcsdportugal.org/biblioteca-casos-de-estudo/
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Página COVID-19

Para reforçar as iniciativas das empresas membro do 
BCSD Portugal no âmbito da resposta à COVID-19 foi 
criada uma página no site corporativo, com destaque na 
HP, que aglutinou diversos projetos.  O desafio colocado às 
empresas foi grande, mas surgiram soluções inovadoras e 
criativas. 

Perante o contexto em que vivemos, em que colaborar é a 
palavra de ordem, o BCSD Portugal e a Associação GRACE 
uniram-se de forma a partilhar mutuamente as iniciativas 
dos associados de cada organização.  

Nesta página encontram-se iniciativas das seguintes 
empresas: 3Dways, Abreu Advogados, Accenture, Águas 
de Portugal, Altri, ANA Aeroportos, Aplanet, BNP Paribas, 
Bondalti, BPI, Crédito Agrícola, CTT, Delta Cafés, EDP, 
Galp, Hovione, Jerónimo Martins, LIPOR, Millennium bcp, 
PLMJ, PwC, REN, Resíduos do Nordeste, Siemens Portugal, 
Sonae, Sumol + Compal, Super Bock Group, The Navigator 
Company, Trivalor e VdA.

Adicionalmente, foi disponibilizada informação sobre 
programas de angariação de fundos e plataformas de 
resposta à emergência para que as empresas pudessem 
ajudar e participar, tais como o SOS COVID, PPL, Student 
Keep, Rede de Emergência do Banco Alimentar, entre outras.
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https://bcsdportugal.org/covid-19/
https://grace.pt/
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5.
OS ASSOCIADOS 

DO BCSD PORTUGAL 
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Em 2020, entraram os 
seguintes associados:

 
 Ascendi
 Avenue
 BNP Paribas
 Cocoon Experience
 Companhia das lezírias
 Endesa
 GoWithFlow
 Grosvenor
 Joyn
 Microsoft
 Oney Bank
 PLMJ
 Sair da Casca
 Vinci Energies Portugal
 UCI

E saíram os seguintes 
associados:

 ABB 

 Aon

 CH Business

 Euroconsulting 

 Nestle

 ROFF

 Veolia

Os associados do BCSD Portugal 

5. OS ASSOCIADOS DO BCSD PORTUGAL 

5.

Evolução de número de membros

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

125
131 132

110

95
85 83 81

91 89
99

107
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6.
OUTROS

STAKEHOLDERS
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O BCSD Portugal interage com um conjunto de stakeholders 
no decorrer da sua atividade. Algumas dessas interações 
consistem em participar em eventos e reuniões, sendo 
outras mais profundas e com um maior envolvimento por 
parte da equipa. De seguida apresentam-se os principais 
stakeholders e um sumário das atividades desenvolvidas. 
Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores 
de 2020, REN e LIPOR, pelo contributo dado ao 
desenvolvimento das atividades do BCSD Portugal.

World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) 

O BCSD Portugal integra a Rede Global do World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD), a maior 
organização internacional empresarial a trabalhar a área do 
desenvolvimento sustentável. Em 2020, o BCSD Portugal 
e o WBCSD colaboraram ao nível do Pacto de Mobilidade 
Empresarial para a cidade de Lisboa, uma iniciativa conjunta 
com a Câmara de Lisboa, dando continuidade ao projeto e 
através de reuniões periódicas. 

As consequências da COVID-19 para a próxima década, uma 
publicação do WBCSD, editada em junho, foi adaptada para 
Português pelo BCSD Portugal e lançada em Portugal no 
Encontro de Delegados, que contou com uma sessão de 
apresentação com um representante do WBCSD. 

Ao longo do ano 2020, o BCSD Portugal assegurou também 
a divulgação de informação e do conhecimento produzido 
no âmbito do WBCSD junto das empresas, através das suas 
plataformas, em eventos e outras reuniões.

Business for Nature 

Na sequência da Lisbon Declaration, o BCSD Portugal 
integra a Business for Nature, uma coligação global que 
junta organizações internacionais influentes e empresas 
forward-thinking. Tem como objetivo dar visibilidade às 
ações das empresas e amplificar a sua voz, encorajando 
os governos a tomar medidas concretas para travar a 
perda de biodiversidade.

Outros Stakeholders 

6.1

6.

6. OUTROS STAKEHOLDERS

6.2
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Desta coligação fazem parte organizações empresariais, 
bem como centros de investigação e ONG que têm 
experiência no trabalho com as empresas. 

Foi no contexto desta coligação que nasceu o act4nature 
Portugal, concretizando um dos objetivos desta união, o de 
dar escala a compromissos (nacionais) de preservação da 
biodiversidade. 

Em 2020, o BCSD acompanhou o trabalho desenvolvido 
pela Business for Nature, participou nas reuniões de 
parceiros e colaborou ativamente no Business for Nature 
Call to Action, apelando à participação das empresas 
associadas. 

 
Câmara Municipal de Lisboa 

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) e o BCSD Portugal 
são parceiros desde 2019 no âmbito do Pacto de 
Mobilidade Empresarial da Cidade de Lisboa (PMEL) 

No dia 7 de julho o BCSD Portugal realizou a sua última 
Conversa sobre Sustentabilidade Online – o programa 
online de entrevistas, debates e desafios sobre 
sustentabilidade – com o tema ”O futuro das cidades”, na 
qual Miguel Gaspar - Vereador da Mobilidade, Segurança, 
Economia e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa - 
participou como orador convidado. 

Ainda no contexto do PMEL, foi lançado em abril um 
inquérito em conjunto sobre mobilidade às empresas do 
ecossistema económico de Lisboa. Este inquérito teve como 
objetivo ajudar a CML a antecipar o que poderá vir a ser a 
mobilidade das pessoas e a procura de transportes aquando 
da reabertura da economia no pós-estado de emergência, 
antecipando a eventual abertura programada e progressiva 
dos estabelecimentos de ensino, serviços de atendimento 
da administração pública, comércio local e equipamentos 
desportivos, culturais e religiosos, entre outros.

7.  OUTROS STAKEHOLDERS
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APDC

A APDC - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento 
das Comunicações – que se centra nos temas ligados e 
mobilizadores da transformação para o digital foi um 
parceiro para o BCSD Portugal em 2020.  

Esta associação juntou-se ao Manifesto Empresarial 
em julho, promovido pelo BCSD Portugal. O Manifesto 
contou com a assinatura da APDC e de mais 19 dos seus 
membros. 

No dia Mundial do Ambiente, 5 de junho, a APDC 
juntou-se novamente ao BCSD Portugal nas Conversas 
sobre Sustentabilidade Online – o programa online de 
entrevistas, debates e desafios do BCSD Portugal – com 
o tema “Tech4Good”, que pretendeu discutir como é 
que a sustentabilidade social e ambiental poderá ter na 
tecnologia um aliado. 

7.  OUTROS STAKEHOLDERS

6.4
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Em 2020, a equipa do BCSD Portugal sofreu várias 
alterações: registou a saída de três elementos: Tânia 
Oliveira, Head of Member Relations, Joana Vieira, Project 
Management Assistant e Inês Martins, Project Manager 
(H2020 – SINCERE e LIFE Volunteer Escapes). Para gerir os 
projetos europeus foi contratada Alexandra Braz, Voluntária 
do LIFE Volunteer Escapes e Rui Sebastian passou a Project 
Manager no projeto ESI Europe. 

Este ano ainda contou com novas entradas: Gabriel Voto 
(Head of Trainning Program), Ana Sofia Redes Voluntária 
do LIFE Volunteer Escapes (para substituir mais tarde 
Alexandra Braz) e Ana Teresa Silva, Project Management 
Assistant.

Inês Amorim passou a Head of Operations no início de 2020 
e Joana Spencer a Communication and Innovation Specialist.

A 31 de dezembro de 2020, a equipa do BCSD Portugal era 
constituída pelos seguintes elementos: 

 João Meneses, Secretary General

 Neusa Meneses, Administrative

 Mafalda Evangelista, Head of Sustainability Knowledge

 Rita Gíria, Head of Communication

 Inês Amorim, Head of Operations

 Gabriel Voto, Head of Training Programs

 Joana Spencer, Communications & Innovation Specialist 

 Rui Sebastian, Project Manager no projeto ESI Europe

 Ana Teresa Silva, Project Management Assistant

 Ana Sofia Redes, Voluntária no projeto LIFE Volunteer 
Escapes

Recursos Humanos 7.
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7.  RECURSOS HUMANOS

SECRETARY GENERAL
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PEOJECT MANAGER ASSISTANT
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COMMUNICATION AND INNOVATION 
SPECIALIST 

Joana Spencer

PROJECT MANAGER
Rui Sebastian

VOLUNTÁRIA
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HEAD OF TRAINING PROGRAMS
Gabriel Voto

ADMINISTRATIVE
Neusa Meneses

HEAD OF COMMUNICATION 
Rita Gíria
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Resultados de 2020 no contexto da 
evolução histórica do BCSD Portugal  

2009

23 488 €

55 179 €

45 112 €

-45 523 €

11 693 €

-611 €

23 138 €

-59 339€

63 861 €

5 855 €

-26 907 €
-31 302 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

Evolução de resultado líquido

8.

8. RESULTADOS DE 2020 NO CONTEXTO DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO BCSD PORTUGAL 
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Ao longo dos últimos 11 anos, ou seja, entre 2009 e 2019, 
o valor médio do Resultado Líquido do BCSD Portugal 
foi de 1775,636 euros e o número médio de membros 
registados a 31 de dezembro de cada ano de 102. Em 2020, 
o Resultado Líquido foi de 45.112 euros e o BCSD Portugal 
chegou ao final do ano com 107 membros. 

O Resultado Líquido de 2020 é um dos três melhores 
valores registados nos últimos 11 anos do BCSD Portugal, 
apenas superado por 2010 (55.179 euros) e 2017 (63.861 
euros). Em relação a 2019, verifica-se um aumento de 
72.019 euros (de -26.907 euros para 45.112 euros). Desde 
2009, tem se verificado uma enorme variância no valor 
do Resultado Líquido, sobretudo em percentagem do valor 
dos Fundos Patrimoniais (no final de 2020 era de 434.050 
euros).

Apesar de ter sido um ano atípico, 2020 deu origem a um 
Resultado Líquido bastante acima da média, o que é um 
indicador de uma performance positiva do BCSD Portugal e 
ajudará também a equilibrar os resultados menos positivos 
de 2019. 

 RL/Ativo = 45.112€/621.512€ = 7,26%  
(RL/Ativo 2019 = -26.907€/647.732€ = -4,15%) 

 RL/Fundos Patrimoniais = 45.112€/434.050 € = 10,39% 
(RL/Fundos Pat. 2019 = -26.907€/415.845€ = -6,47%)

 Dep. Bancários/Ativo = 557.769€/621.512 € = 89,74% 
(Dep. Bancários/Ativo 2019 = 578. 346€/647.732€ = 
89,28%)

8. RESULTADOS DE 2020 NO CONTEXTO DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO BCSD PORTUGAL 
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2009

602 652 € 602 954 € 600 457 €

488 674 €

385 969 €
366 908 €

310 987 €

602 163 €

435 576 €

495 901 €

539 618 €

338 578 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

8. RESULTADOS DE 2020 NO CONTEXTO DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO BCSD PORTUGAL 

Evolução dos Rendimentos
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Fazendo uma análise ligeiramente mais aprofundada, 
os motivos pelos quais em 2020 o BCSD Portugal teve 
rendimentos superiores a 2019 deve-se, essencialmente, 
às quotas, com a entrada líquida de oito novos membros; 
à formação, devido à rápida adaptação ao formato 
online e a uma maior adesão face a 2019; e aos 
projetos co-financiados, fruto da mudança estrutural de 
Recursos Humanos, mais horas imputadas e uma maior 
poupança do que o previsto (internalização em vez de 
subcontratação) - menos gastos que obrigam a 40% de 
autofinanciamento (LIFE).

O montante de rendimento anual médio entre 2009 e 2019 foi 
de 480.628 euros, ou seja, o valor dos rendimentos em 2020 
(539.618 euros) foi superior à média dos últimos 11 anos. 

Face ao orçamento retificativo aprovado em maio de 
2020, devido à nova conjuntura provocada pela COVID-19, 
que previa um Resultado Líquido de -5.618 euros, o 
desempenho económico-financeiro relevou-se bastante 
positivo. Tal deveu-se a uma adesão de novos membros 
ao BCSD Portugal superior ao esperado (previa-se uma 
variação líquida de -4 membros). 

Por outro lado, gastos relativos à Estrutura (pessoal, 
formação e sub-contratações) registaram uma evolução 
em alta, nomeadamente: gastos com pessoal superiores 
graças à internalização de um Recurso Humano 
originalmente alocado a projetos, ao crescimento da 
equipa (1 pessoa) e a prémios maiores. 

8.  RESULTADOS DE 2020 NO CONTEXTO DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO BCSD PORTUGAL 
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9.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2020
DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO DE GESTÃO
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Tel +351 217 819 001
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