Quem Somos
Uma associação empresarial que
agrega empresas com visão de
futuro, a trabalhar em conjunto
para acelerar a transição para um

mundo mais sustentável.

+120 65
MEMBROS

Representação Multissetorial

MIL MILHÕES €

Volume de Negócios

%

10
PIB Nacional

O BCSD Portugal integra a rede mundial do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), a maior
organização internacional com foco no desenvolvimento sustentável, com mais de 200 empresas associadas em
diferentes países e 68 organizações independentes nos cinco continentes que, em conjunto, representam mais de 20
mil empresas, 10% do PIB mundial e uma rede internacional de parcerias.

Como Atuamos

Organizamos a nossa atividade em torno de três grupos-alvo: B2B
(empresas), B2G (entidades públicas) e B2S (sociedade em geral),

sendo a atividade com as empresas a nossa prioridade e principal foco, em
particular as empresas associadas.

PÚBLICO-ALVO

PROPOSTA DE VALOR

LINHAS DE ATUAÇÃO

OBJETIVO

B2B

Apoiamos as empresas
na sua jornada para a
sustentabilidade

▪
▪
▪
▪

Formação
Grupos de Trabalho
Projetos à medida
Eventos

CAPACITAR

B2G

Influenciamos as políticas
públicas

▪ Lobby
▪ Advocacy
▪ Comunicação

INFLUENCIAR

B2S

Levamos o tema da
sustentabilidade à
sociedade em geral

▪ Eventos
▪ Comunicação

SENSIBILIZAR
SENSIBILIZAR

Empresas Associadas

Saiba mais aqui

Grupos de Trabalho

Carta de Princípios

Biodiversidade

Cidades Sustentáveis

Trabalhamos em grupos multissetoriais para criar mecanismos e
ferramentas de resposta aos desafios empresariais.

Economia Circular

Neutralidade Carbónica

Sustainable Finance

A Carta de Princípios estabelece os

A par do aquecimento global, a

Atingir os ODS nas cidades oferece

Apesar de a economia circular não

Ainda não estamos no caminho

O financiamento sustentável é,

princípios orientadores para uma

preservação da biodiversidade e dos

uma oportunidade significativa para

ser uma ideia nova para as

certo para a neutralidade carbónica

atualmente, um tema central na

boa gestão empresarial. Pretende

serviços de ecossistemas é um dos

as empresas, nas áreas da

empresas, o mundo é ainda apenas

até 2050, e a mobilização das

agenda internacional reconhecendo-

incentivar os signatários a ir além do

mais importantes desafios que o

habitação, construção eficiente,

9% circular. 91% dos combustíveis

empresas para a transformação

se que é essencial alinhar o sistema

cumprimento legal, adotando

mundo atualmente enfrenta. A

mobilidade, água e saneamento, e

fósseis, minerais, metais e biomassa

necessária em todos os setores e

financeiro com as necessidades de

normas e práticas reconhecidas e

perda de acesso a recursos naturais

para empresas que já se encontram

que entram na economia não são

locais no mundo é a única forma de

investimento existentes para se

alinhadas com padrões de gestão

constitui um risco para as empresas

a desenvolver soluções que

reutilizados. Nesse sentido, o GT foi

evitar danos perigosos e irreversíveis

atingir a neutralidade carbónica da

éticos, sociais, ambientais e de

e para a economia. O GT foi criado

contribuam para a sustentabilidade

criado para promover as sinergias

para as pessoas e para o planeta. O

economia e a concretização dos

qualidade, em qualquer contexto da

para ajudar as empresas a

urbana. Por outro lado, o potencial

circulares entre empresas, assim

GT foca a sua atividade no projeto

ODS. Este GT tem por objetivo

economia global. Com o objetivo de

compreenderem melhor a sua

das interseções entre tecnologia e

como para acompanhar as

“Soluções empresariais para a

continuar a acompanhar e contribuir

promover a adesão das empresas à

relação com o capital natural,

sustentabilidade é cada vez maior,

tendências, as políticas públicas e

Neutralidade Climática em 2050”,

para o desenvolvimento das políticas

Carta de Princípios e apoiar a sua

através da promoção da

no que se denomina por vezes de

promover o desenvolvimento de

uma abordagem setorial, prática e

de financiamento sustentável,

implementação pelas empresas

bioeconomia sustentável e circular,

transição para Sociedades 5.0. O GT

conhecimento nesta matéria.

colaborativa, para ajudar as

desenvolver conhecimento,

signatárias, o Comité da Carta de

estimulando o compromisso das

foca a sua atividade na execução do

empresas a operacionalizarem os

promover o debate e sensibilizar as

Princípios encontra-se a desenvolver

empresas para reverter a perda de

Pacto de Mobilidade Empresarial

seus planos de ação para a

empresas para as temáticas e

uma metodologia de aplicação da

biodiversidade e a degradação dos

para a Cidade de Lisboa e da agenda

descarbonização até 2050.

desafios da Sustainable Finanance.

Carta de Princípios.

ecossistemas.

“Lisboa Capital Verde Europeia”.

GT - Grupo de Trabalho | ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Os Nossos
Compromissos

Desafiamos as empresas a aumentar o seu impacto através da
inovação e da colaboração em projetos que idealizamos em parceria
com entidades de referência.

CARTA DE PRINCÍPIOS DO

PACTO DE MOBILIDADE

MANIFESTO “EMPRESAS

BCSD PORTUGAL

EMPRESARIAL PARA A

PELA SUSTENTABILIDADE”

CIDADE DE LISBOA
Reforçar normas e práticas

Integrar a natureza nas

Colaborar ativamente para

Contribuir para a transição

reconhecidas e alinhadas com

estratégias de negócio e

uma mobilidade mais

para economias e sociedades

padrões de gestão, éticos, sociais,

contribuir para reverter a perda

sustentável na cidade de

mais sustentáveis, eficientes,

ambientais e de qualidade.

de biodiversidade e a

Lisboa.

inclusivas e resilientes.

Um compromisso promovido

Um compromisso promovido

pelo WBCSD, pela Câmara

pelo BCSD Portugal e 94

Municipal de Lisboa (CML), pelo

empresas signatárias.

A Carta é inspirada na Declaração
Universal dos Direitos Humanos, nos
Princípios e Direitos Fundamentais no

degradação dos ecossistemas e

dos serviços de que estes
prestam.

Trabalho da Organização Internacional

Esta iniciativa integra-se nos

BCSD Portugal e pelas empresas

do Trabalho e no Pacto Global das

compromissos assumidos pelo

e instituições signatárias.

Nações Unidas.

BCSD Portugal, em 2019, ao
integrar a coligação Business for

(2019-2021)

Nature.
(2020-2030)
Saiba mais aqui

Saiba mais aqui

Saiba mais aqui

Saiba mais aqui

Programas de
Formação

0

DISCOVER - NÍVEL 0
Desafios, riscos e
oportunidades para as
empresas, principais
ferramentas.

1

BEGINNERS - NÍVEL 1
Tendências,
enquadramento legal,
estratégia, cadeia de
valor, ODS, reporte de
informação não
financeira.

Para apoiar as empresas a criar as competências necessárias para
desenvolver uma estratégia de sustentabilidade, criámos o
Programa de Formação da Jornada para a Sustentabilidade.

2

ACHIEVERS - NÍVEL 2
Tendências, criação de valor
sustentável, investimento de
impacto, principais referenciais
de gestão, de apoio à decisão e
reporte, redesign da cadeia de
valor, certificações.

3

BEACONS - NÍVEL 3
Temas 2020

“Como desenvolver um Roteiro
para a Neutralidade Carbónica na
minha empresa”; “Integrar os
riscos ESG na gestão de risco da
empresa”; “Science-Based Targets:
o que são e como definir”.

Saiba mais aqui

Programas de
Formação Executiva
com Parceiros

Os Nossos
Projetos Europeus

O projeto Energy Savings Insurance (ESI)

Somos o parceiro em Portugal responsável pela implementação
destes projetos europeus e envolvemos empresas portuguesas a ir
mais além no seu contributo para negócios e sociedades mais
sustentáveis.

O LIFE Volunteer Escapes tem como missão atuar

O projeto Spurring INnovations for forest

Europe, tem como objetivo contribuir para a

ao nível da conservação da natureza,

eCosystem sERvices in Europe (SINCERE) pretende

redução do consumo energético das PME,

promovendo ações de sensibilização e de

contribuir para o desenvolvimento de uma política

melhorar a performance e aumentar a

partilha de boas práticas sobre a importância

europeia coordenada para maximizar o valor para

sustentabilidade ambiental das operações da

da proteção e conservação do capital natural

a sociedade dos serviços de ecossistemas

empresa.

para as empresas.

florestais e sua provisão sustentável.

(2018-2020)

(2018-2022)

Saiba mais aqui

Saiba mais aqui

(2018-2021)

Saiba mais aqui

O que oferecemos
aos Nossos Membros
Benefícios Gerais
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Acesso às atividades correntes do BCSD Portugal: formação, grupos de trabalho e eventos
Networking com as empresas que lideram o desenvolvimento sustentável em Portugal
Acesso a informação, tendências e partilha de conhecimento
Integração na rede internacional WBCSD Global Network
Participação em eventos exclusivos para membros
Acesso a sessões de Discover Sustainablity para colaboradores
Visibilidade nos suportes de comunicação BCSD Portugal
Participação em projetos do BCSD Portugal apenas para membros

O que esperamos
dos nossos membros
Participação ativa nos projetos propostos
pelo BCSD Portugal aprovados anualmente
em sede de Direção.
Assinatura e adoção da Carta de Princípios

Benefícios Personalizados
▪
▪

Desenho de ações de formação à medida
Realização de candidaturas conjuntas a financiamentos públicos ou privados,
nacionais ou europeus, para financiamento de projetos a desenvolver em
parceria

Condições especiais
▪
▪

Desconto em ações de formação e eventos
Acesso gratuito a Grupos de Trabalho

do BCSD Portugal.
Contribuição com conhecimento e liderança
em projetos que integrem o setor de
atividade onde operam.

Valorização do BCSD Portugal e dos seus
membros junto da sua cadeia de valor e de
potenciais novos membros.

Começa aqui a sua jornada para a sustentabilidade.

