
FORMAÇÃO
JORNADA PARA A SUSTENTABILIDADE 2021



O BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o 
Desenvolvimento Sustentável é uma associação sem 
fins lucrativos, de utilidade pública, que agrega e 
representa empresas que se comprometem 
ativamente com a sustentabilidade.

www.bcsdportugal.org

http://www.bcsdportugal.org/


Caminho para a
Sustentabilidade



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

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

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



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

ACHIEVERS

NÍVEL 2
PREPARAR O AMANHÃ

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

BEGINNERS

NÍVEL 1
OTIMIZAR O PRESENTE

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

DISCOVER

EXPERIÊNCIA INICIAL

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

BEACONS

NÍVEL 3
CRIAR O FUTURO

EM QUE ETAPA ESTÁ 
A SUA EMPRESA?



Conhecer os desafios da 
sustentabilidade;

Riscos e oportunidades para as 
empresas;

Principais ferramentas, 
frameworks e ferramentas;

Casos de estudo.

Tendências e princípios da 
sustentabilidade;

Enquadramento legal atual e 
previsto;

Estratégia de sustentabilidade;

Importância da cadeia de valor;

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável;

Reporte de informação não 
financeira;

Casos de estudo.

Tendências da sustentabilidade;

Criação de valor sustentável;

Investimento de impacto;

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

Redesign da cadeia de valor;

Certificações ISO, BCorp, entre 
outras;

Casos de estudo.

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

Informação não financeira e 
índices de sustentabilidade;

Acelerar a economia circular;

Inovação para a Sustentabilidade;

Business development;

Eco & Social Business;

Casos de estudo.

NO QUE CONSISTE 
CADA ETAPA DA FORMAÇÃO?

ACHIEVERSBEGINNERSDISCOVER BEACONS



Etapas 
da Formação



A sustentabilidade é uma 
novidade e é urgente 
começar a jornada.

A sustentabilidade, mais do que uma tendência, 
está a tornar-se mandatória. 
Pretende-se despertar o setor empresarial para 
a relevância da sustentabilidade e apoiar as 
empresas numa jornada que as ajudará a 
enfrentar desafios ambientais, sociais, 
económicos e de governo das sociedades, que 
se colocam a nível global, com impactos 
regionais e locais.

PRIMEIRA EXPERIÊNCIA

01. DISCOVER SUSTAINABILITY

DISCOVER



Desafios da 
Sustentabilidade

Conceitos 
básicos gerais

Políticas globais, 
europeias e 

nacionais para 
ultrapassar esses 

desafios

Riscos e 
oportunidades 

para as empresas

Ferramentas 
disponíveis

Estudos de caso 
e partilha de 
experiências 
empresariais

Uma experiência com a duração máxima de 3 horas*

01. DISCOVER SUSTAINABILITY

*A realizar à medida da empresa, mediante solicitação.



Introdução à sustentabilidade 
e a definição de uma 
estratégia de sustentabilidade

Definir e implementar uma estratégia de 
sustentabilidade constitui um desafio para todas 
as organizações. Desenvolver esta área implica 
interagir com vários stakeholders e dialogar com 
vários departamentos da empresa, definir áreas 
prioritárias, identificar indicadores e metas para 
o futuro. É, por isso, essencial que as empresas e 
as organizações em geral adquiram 
conhecimento e partilhem experiências, de 
forma a prosseguirem o seu caminho nos temas 
da sustentabilidade.

OTIMIZAR O PRESENTE

02. SUSTAINABILITY FOR BEGINNERS

BEGINNERS



02. SUSTAINABILITY FOR BEGINNERS

Saber como:
› mapear os stakeholders e identificar os temas estratégicos 

para a empresa;
› identificar as etapas fundamentais à análise de risco na 

cadeia de valor;
› identificar os pontos chave da comunicação destes temas;
› delinear um plano para desenhar e propor uma estratégia 

de sustentabilidade alinhada com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

Casos de aplicação:
› mapeamento de stakeholders;
› matriz de materialidade;
› análise de riscos da cadeia de valor;
› roadmap para a definição de uma 

estratégia empresarial para a 
sustentabilidade e para o reporte.

Conhecer os 
fundamentos da 
sustentabilidade e as 
tendências atuais

Compreender como definir e 
implementar uma estratégia 
de sustentabilidade usando 
os referenciais existentes

Conhecer os principais marcos 
e desafios internacionais, 
europeus e nacionais em 
matéria de sustentabilidade

OBJECTIVOS



02. SUSTAINABILITY FOR BEGINNERS

Nota: A formação incluirá atividades individuais, a serem 
realizadas remotamente, e momentos de peer learning, através da 
apresentação de casos de estudo por representantes de empresas 
associadas.

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

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

CUSTOS DE INSCRIÇÃO

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

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

DURAÇÃO/HORÁRIO

4 dias (12 horas) 

Manhã: 11H30 – 13H00
Tarde: 14H00 – 15H30

DATAS

20-24 Setembro 2021

(4 sessões síncronas: 20, 21, 22 e 
24 de Set)

LOCAL

ONLINE

PROGRAMA

# DIA 3

O alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

Roadmap para uma estratégia de sustentabilidade

# DIA 4

Exercícios práticos e estudos de caso empresariais

# DIA 1

Introdução à Sustentabilidade

Sustentabilidade e as empresas

# DIA 2

Enquadramento legal, políticas e tendências

Construir uma estratégia de sustentabilidade: 
Stakeholders e Materialidade



02.1 SUSTAINABILITY FOR BEGINNERS 
SECTORIAL - CONSTRUÇÃO

Nota: A formação incluirá atividades individuais, a serem 
realizadas remotamente, e momentos de peer learning, através da 
apresentação de casos de estudo por representantes de empresas 
associadas.

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

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

CUSTOS DE INSCRIÇÃO

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

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

DURAÇÃO/HORÁRIO

3 dias (9 horas)

Manhã: 11H30 – 13H00
Tarde: 14H00 – 15H30

DATAS

13-15 Dezembro 2021

LOCAL

ONLINE

PROGRAMA

# DIA 3

O alinhamento do setor  com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Principais certificações (LEED, BREEAM, WELL, etc)

Roadmap para uma estratégia de sustentabilidade

# DIA 1

Introdução à Sustentabilidade

Sustentabilidade e o setor da construção.

# DIA 2

Enquadramento legal, políticas e tendências

Construir uma estratégia de sustentabilidade: 
Stakeholders e Materialidade 

Melhores práticas no setor da construção.



Melhorar o desempenho 
em sustentabilidade.

A melhoria contínua é uma condição de sucesso que se 
aplica de forma transversal à atividade de uma empresa. 
No que à sustentabilidade diz respeito, implica inovar e 
uma vigilância constante e a evolução para sistemas mais 
robustos de monitorização e certificação. Para sedimentar 
os objetivos de sustentabilidade é essencial garantir uma 
maior familiaridade com o tema em todos os 
departamentos e por todos os colaboradores. Da mesma 
forma, há oportunidades em aprofundar o diálogo e a 
relação com os stakeholders ao longo da cadeia de valor, no 
sentido de alargar o leque de oportunidades para tornar 
todas as operações mais sustentáveis.

PREPARAR O AMANHÃ

03. SUSTAINABILITY FOR ACHIEVERS 

ACHIEVERS



CASOS DE APLICAÇÃO:

> Aplicação de referenciais de 
sustentabilidade:

▪ Protocolo do Capital Natural 

▪ Protocolo do Capital Social e 
Humano

> Partilhas de experiências de 
empresariais (peer learning)

> Análise de casos de estudo

OBJECTIVOS

03. SUSTAINABILITY FOR ACHIEVERS 

Compreender como 
promover a inovação e a 
gestão da mudança para a 
sustentabilidade nas 
empresas

Conhecer os principais 
referenciais de sustentabilidade
e a sua aplicabilidade

Conhecer e compreender
Potenciais oportunidades 
de melhoria nas cadeias de 
valor

Reconhecer as empresas líder 
em sustentabilidade e analisar 
conhecer estudos de caso.

Compreender como podem as 
empresas criar valor sustentável



03. SUSTAINABILITY FOR ACHIEVERS 

Nota: A formação incluirá momentos de peer learning, através da 
apresentação de casos de estudo por representantes de empresas 
associadas.

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

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

CUSTOS DE INSCRIÇÃO

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

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

DATAS

25 Outubro à 3 Novembro 2021

(6 sessões síncronas: 25-29 Out e 3 
Nov)

LOCAL

ONLINE

PROGRAMA

DURAÇÃO/HORÁRIO

6 dias (18 horas)

Manhã: 11H30 – 13H00
Tarde: 14H00 – 15H30

# DIA 1

Sustentabilidade: princípios, desafios atuais, 
tendências, riscos e oportunidades

# DIA 2

Sustentabilidade: criação de valor para as 
empresas

# DIA 3

Principais referenciais de sustentabilidade: 
gestão, apoio à decisão e reporte

# DIA 4

Sustentabilidade na cadeia de valor

# DIA 5

Inovação e os novos modelos de negócio

# DIA 6

Exercícios práticos e estudos de caso 
empresariais 



Close the gaps



OBJECTIVOS

05. MASTERCLASS 

Conhecer estudos de caso de 
sucesso na integração dos 
ODS na gestão empresarialConhecer os principais marcos e 

ferramentas relacionados aos 
ODS, nomeadamente o UN 
Global Compass

Conhecer e compreender
as tendências atuais no 
reporting dos ODS 

Conhecer os fundamentos e o 
contexto histórico do framework
ODS.

Compreender impactes e 
benefícios da integração dos 
ODS na estratégia empresarial

Os ODS são uma renovada perspetiva para converter as 
necessidades e ambições mundiais em soluções 
empresariais. De acordo com o relatório Better Business 
Better World da Comissão de Negócios e 
Desenvolvimento Sustentável, alcançar as Metas Globais 
poderia abrir cerca de US $ 12 trilhões em 
oportunidades de mercado. 

As empresas podem utilizar os ODS enquanto 
enquadramento global para moldar, orientar, comunicar 
e relatar as suas estratégias, objetivos e atividades. 

Essa formação se destina a qualquer empresa ou 
profissional que tenha interesse em aprofundar seu 
conhecimento acerca dos ODS.

Junte-se ao BCSD Portugal para perceber como integrar 
os ODS na gestão e estratégia de sua empresa. 

“The timely achievement of the Sustainable Development Goals is at 
serious risk. To reverse our course, a fundamental change of financing 
and investment is needed to place sustainability at the core of the global 
economic and financial system… Private sector leadership will be more 
important than ever. “
Antonio Guterres, UN Secretary General

05.1 Integração dos Objetivos dos Desenvolvimento Sustentável 
(Agenda 2030) na gestão empresarial

http://report.businesscommission.org/report


Dia 1 

# Contexto ODS

# Impactes e benefícios da 
implementação dos ODS nas 
organizações 

Dia 2

# Ferramentas e estratégias para 
implementação dos ODS 

# Casos de estudo empresarias dos 
ODS

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

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

CUSTOS DE INSCRIÇÃO

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

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

DATAS

8 e 9 Novembro 2021

LOCAL

ONLINE

PROGRAMA

DURAÇÃO/HORÁRIO

2 dias (6 horas)

Manhã: 11H30 – 13H00
Tarde: 14H00 – 15H30

05. MASTERCLASS 
05.1 Integração dos Objetivos dos Desenvolvimento Sustentável 
(Agenda 2030) na gestão empresarial



FORMAÇÕES 
PERSONALIZADAS

“Madeira” impressão 3D, Columbia University

O programa de formação da Jornada para a 
Sustentabilidade pode também ser 
desenhado à medida de cada empresa e 
poderão ser desenhadas formações noutras 
matérias da sustentabilidade.

Com o apoio dos seus parceiros, o BCSD 
Portugal pode ajudar a diagnosticar as 
necessidades de formação em 
sustentabilidade ou, simplesmente, 
responder a um conjunto de solicitações 
específicas das empresas.

“The sustainability agenda is becoming increasingly complex - it's no longer just about 
emissions reductions, reputation or jobs. Rather, it's about all these aspects at the same 
time. Business must take a leading role in the transformations that our key economic 
systems will go through.”

Peter Bakker, President and CEO of WBCSD 
World Business Council for Sustainable Development

Uma oportunidade de 
crescimento e inovação



Contactos,  inscrições,  condições 
e informações adicionais



CONTACTOS 
& INSCRIÇÕES 

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

Condições & Informações adicionais

As inscrições devem ser formalizadas 
através da nossa plataforma de e-
learning no link: 
https://elearning.bcsdportugal.org/. 
A inscrição só é considerada 
definitiva após confirmação da sua 
seleção pelo BCSD e respetivo 
pagamento de acordo com as 
condições divulgadas.

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

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

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

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

mailto:info@bcsdportugal.pt


Gabriel Neira Voto

Head of Training Programs
E: gabriel.voto@bcsdportugal.org

T: +351 966 172 445

W: www.bcsdportugal.org

O BCSD Portugal é uma entidade 
formadora certificada pela DGERT.


