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Estudos científicos recentes alertam que o 
planeta está a perder biodiversidade a um 
ritmo sem precedentes, aproximando-se 
rapidamente de um ponto de não retorno. 
Nos últimos 50 anos, as populações de 
vertebrados selvagens declinaram 60% e 
os cientistas alertam para que a 6.ª extinção 
em massa da vida na Terra já começou.

De acordo com a Avaliação Global realizada 
pelo Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services (IPBES) sobre Biodiversidade e 
Serviços dos Ecossistemas, publicada 
em maio de 2019, os humanos estão a 
alterar os ecossistemas da Terra de forma 
dramática e a um ritmo sem precedentes, 
com cerca de 1 milhão de espécies animais 
e vegetais em risco de extinção. Esta perda 
massiva de biodiversidade está a degradar 
os sistemas naturais, que sustentam 
sociedades e economias, e a taxa de 
degradação continua a acelerar.

A par do aquecimento global, que é um 
dos principais motores desta grave perda, 
a preservação da biodiversidade e dos 
serviços dos ecossistemas é um dos 
mais importantes desafios que o mundo 
atualmente enfrenta. A biodiversidade e 
os serviços dos ecossistemas sustentam a 
prosperidade e o bem-estar das espécies, 
entre elas a espécie humana. O restauro do 
frágil equilíbrio do mundo natural e da vida 
na Terra é, assim, não apenas uma questão 
ambiental, mas também um imperativo 
económico, social e moral.

As empresas podem contribuir para o 
desenvolvimento de novas dinâmicas. 

Para além da sua responsabilidade social 
corporativa, é do interesse das empresas 
inovar, uma vez que estas dependem de 
ecossistemas estáveis e resilientes, e que, 
da escolha por abordagens diferentes, 
podem surgir novas oportunidades de 
negócio.

Atualmente já existem e conseguimos 
desenvolver novas soluções, de forma a 
corresponder às expectativas de uma parte 
crescente da população. As experiências 
concretas nas nossas empresas e 
cadeias de valor, dos fornecedores aos 
clientes, encorajam-nos a mudar a escala 
e a criar valor através da integração da 
biodiversidade nas nossas estratégias.

As políticas públicas que visam 
a conservação da natureza e da 
biodiversidade, estão a evoluir um pouco 
por todo o mundo e este novo paradigma 
pressupõe um maior e mais ativo 
envolvimento por parte das empresas 
nestes temas, a todos os níveis.

Conscientes do papel e da ação que 
se espera das nossas empresas, 
comprometemo-nos a integrar a natureza 
– ambiente, animais, plantas, ecossistemas, 
interações e património genético – nas 
nossas estratégias e modelos de negócio, 
e a pôr em prática medidas que encontrem 
soluções para a conservação da diversidade 
biológica, para o seu restauro, para o uso 
sustentável dos recursos naturais e para 
uma distribuição justa e equitativa dos 
benefícios que resultam desse uso.
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Além da concretização 
dos 10 compromissos comuns 

do act4nature Portugal, as empresas 
reforçam o seu empenho através de um 

conjunto de compromissos individuais SMART 
(Specific/Específicos, Measurable/Mensuráveis,  

Additional/Adicionais, Realistic/Realistas e 
Time-bound/Delimitados no tempo), 

definidos em alinhamento com a atividade 
que desenvolvem.



José Gonçalves
Presidente, Accenture Portugal

www.accenture.com/pt-pt
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Na Accenture estamos comprometidos com uma 
estratégia empresarial responsável, promovendo e 
acelerando o progresso económico, social e ambiental 
dos nossos stakeholders. A nossa estratégia de negócio 
responsável assenta em três dimensões fundamentais 
– Envionment, Social e Governance (ESG) e incorpora 
os 10 princípios do Pacto Mundial e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável em toda a política e atuação. 

Estamos perante um período decisivo para a 
sustentabilidade do nosso planeta, pelo que acreditamos 
que as pessoas e as organizações têm a responsabilidade 
de contribuir para a preservação do planeta e dos 
ecossistemas. Neste sentido, assumimos o compromisso 
integral de atuar perante as alterações climáticas, o 
consumo de recursos e a preservação da biodiversidade, 
explorando tecnologias inovadoras e processos para 
dissociar o crescimento do negócio do aumento do impacte 
ambiental.

Consequentemente, desenvolvemos para a próxima 
década um novo nível de compromissos diferenciadores, 
tendo como objetivo até 2025:

• Atingir o balanço zero de emissões carbónicas, 
reduzindo as nossas emissões, recorrendo a 
fontes energéticas 100% renováveis, envolvendo 
fornecedores-chave para reduzirem as suas 
emissões e trabalhando com as nossas pessoas para 
praticarem a mobilidade inteligente. Iremos também 
compensar as restantes emissões com soluções 
baseadas na natureza para captura de carbono.  

• Atingir zero produção de resíduos, reutilizando ou 
reciclando 100% dos nossos resíduos elétricos e 
eletrónicos e da nossa mobília e eliminando todo o 
plástico de uso único após a pandemia de Covid-19.

• Gerir o risco associado à água, desenvolvendo planos 
para reduzir o impacto de cenários de inundação, seca 
ou escassez de água no nosso negócio e nas nossas 
pessoas em áreas de alto risco. 

Além disso, estamos comprometidos com a biodiversidade 
e o equilíbrio dos ecossistemas, reconhecendo os impactos 
diretos e indiretos da nossa atividade. 

Pretendemos, assim, incorporar no nosso modelo de 
negócio cada vez mais ações para a preservação da 
biodiversidade dos sistemas terrestres e aquáticos, e 
preservação do capital natural. 

A adesão da Accenture Portugal ao act4nature reflete o 
nosso compromisso com a preservação da biodiversidade, 
permitindo consolidar a nossa política de sustentabilidade 
nesta área.

Compromissos da Accenture Portugal para o act4nature Portugal

Todas as empresas estão expostas 
a riscos, e produzem impactos, 

associados ao capital natural, ao longo 
da sua cadeia de valor. Na Accenture 

estamos conscientes e a trabalhar, não 
só para gerir estes riscos e minimizar 
o impacte das nossas atividades, mas 

também para inovar, na criação de 
oportunidades, para o aumento da 

biodiversidade e para a preservação dos 
ecossistemas.

José Gonçalves 
Presidente, Accenture Portugal

http://www.accenture.com/pt-pt
https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal
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Plano de compras responsáveis - Inclusão de 
requisitos ambientais e de biodiversidade na 
seleção de produtos e fornecedores

Consumo sustentável de papel (redução de 20% do 
consumo de papel (baseline FY19)

Atingir 100% papel proveniente de florestas 
geridas de forma sustentável)

Apoio a projetos externos de empreendedorismo e 
inovação na área dos ecossistemas e biodiversidade

Participação, submissão e mentoria de ideias para 
projetos para renaturalização terrestre –  
Eco Innovation Challenge

Incorporação de ações de voluntariado no plano 
de voluntariado da empresa, através de parcerias 
com entidades nas comunidades onde a Accenture 
possui instalações - Lisboa, Braga e Porto. (ex.: 
limpeza de praias, ações de restauro ecológico, etc.)

% de fornecedores que cumprem os requisitos
% de materiais certificados/sustentáveis

% de redução de consumo papel

% de papel proveniente de florestas sustentáveis

# propostas apoiadas

Impacto mensurável do(s) projeto(s) apoiado(s)

# propostas submetidas

# equipas acompanhadas

# voluntários por ação

# ações de voluntariado 

# parcerias 

Impacto mensurável da ação de voluntariado

2021 - 2025

2021 - 2022

2021 - 2025

2021

2022 - 2025

Guião de boas práticas para novos escritórios 
da Accenture Portugal (materiais e métodos 
construtivos mais sustentáveis, sistemas e redes, 
eletrodomésticos e equipamentos elétricos mais 
eficientes, mobiliário, seleção de locais considerando 
o respetivo impacte paisagístico, soluções de 
mobilidade, condições de acessibilidade, etc) 

Aumento do capital natural vegetal interior e exterior 
nos novos escritórios, como melhoria ambiental e do 
bem-estar das nossas pessoas (incluindo a colocação 
de, pelo menos, uma caixa-ninho para aves e de um 
hotel para insetos no telhado do novo edifício)

Eco voluntariado virtual (Zooniverse, E-bird, 
Biodiversity4All, iNaturalist, etc)

Workshops de sensibilização para a biodiversidade

Elaboração do Guião de boas práticas
# medidas implementadas/projeto

Avaliação da qualidade ar interior (resultados)

% de plantas autóctones e com maior potencial 
de sequestro de carbono (ou outros poluentes 
atmosféricos)

# voluntários por ação realizada

# horas por ação realizada

# participantes 

# sugestões de melhoria por ano

# inquérito após o workshop para avaliar 
conhecimento 

2021 - 2025

2022

2021 - 2025

2021 - 2025

https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal
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Inclusão de organizações de proteção da natureza 
na nossa avaliação anual para a realização 
de workshops elaborados por nós para o 
desenvolvimento de capacidades, no âmbito do 
nosso programa de voluntariado

Ações de sensibilização para a conservação da 
biodiversidade junto nossos profissionais (ex.: Jogo 
Guess the Animal)

No âmbito do nosso programa de Pro Bono, serão 
avaliadas as necessidades de associações de 
conservação da natureza, sendo feita uma análise 
dos aspetos que estejam alinhados com a nossa 
estratégia e nos quais possamos apoiar. Iremos, 
também, avaliar a possibilidade da disponibilização 
de soluções que permitam uma melhoria de 
atividade das organizações

#associações ajudadas

# campanhas de sensibilização

# sugestões de melhoria

# inquérito após ações para avaliar conhecimento

Análise das necessidades de associações de 
conservação da natureza

#associaçãos ajudadas

2025

2021 - 2022

2022

Inclusão de duas iniciativas relacionadas com a 
natureza no programa anual do Clube Accenture 
(ex.: arrancar plantas invasoras, bioblitz)

Disponibilização de opções de trabalho remoto aos 
nossos profissionais e aumentar em 8% o número de 
salas disponíveis para remote meetings (baseline FY19)

Impacto mensurável da ação de voluntariado 

% de salas disponíveis para remote meetings 

% de profissionais que estejam a participar numa 
opção de trabalho remoto 

2022 - 2025

2022

Inclusão, no mínimo, da oferta de um desconto para 
produtos sustentáveis no portal interno de benefícios 
aos colaboradores (ex: Biorgani, Cabaz do Peixe) 

# ofertas de descontos de produtos sustentáveis 
incluídos no portal MyDiscounts

2022

Doação de material a associações de conservação 
da natureza 

#material doado 2025

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).

https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal


Alexandre Fonseca
CEO, Altice Portugal

www.telecom.pt/pt-pt
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Queremos continuar a reforçar o compromisso da Altice Portugal com a 
Sustentabilidade, e em particular com a defesa da Biodiversidade, através da 

adesão ao act4nature Portugal.

Para uma gestão eficaz e eficiente do negócio temos de 
estar próximos do território, conhecermos efetivamente 
a operação e os nossos clientes. E para o fazer, temos de 
conhecer os seus desafios, as suas necessidades, as suas 
expectativas e sermos capazes de estar à altura dessas 
expectativas. Ao longo de 22 meses, a Comissão Executiva 
da Altice Portugal percorreu mais de 16 mil quilómetros, 
passando por todas as regiões do País. Em todas foi 
anunciado um conjunto de investimentos que acrescenta 
valor ao território, permitindo o aumento da atratividade 
destas regiões, de novos investimentos privados e, 
por consequência, criando emprego, valor e fixando 
populações, contribuindo claramente para a redução das 
assimetrias regionais e combatendo a desertificação. 

Queremos continuar a reforçar o compromisso da Altice 
Portugal com a Sustentabilidade, e em particular com a 
defesa da Biodiversidade, através da adesão ao act4nature 
Portugal, bem como promover a sensibilização de todos 
para a necessidade da adoção de comportamentos mais 
responsáveis em relação ao ambiente e à sociedade, em 
linha com os compromissos da Altice Portugal, com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com os 
10 Princípios do Pacto Global das Nações Unidas.

A Altice Portugal, através do MEO, está em contacto, 
todos os dias, com 7 milhões de pessoas, através dos seus 
produtos e serviços. Foi com esta noção do seu impacto no 
país que o MEO se assumiu como uma marca de causas. 
Enquanto uma das marcas de maior dimensão nacional, 
entendemos dever ser interventivos na sensibilização 
e mobilização de comportamentos conscientes e 
responsáveis perante a sociedade e o ambiente sendo, 
mais do que um ato de cidadania, uma obrigação moral e 
social para qualquer grande marca.

Ao aderirmos ao act4nature Portugal:

•  Subscrevemos os 10 Compromissos Comuns 
act4nature;

•  Definimos um conjunto de compromissos individuais, 
alinhados com a atividade que desenvolvemos.

Compromissos da Altice Portugal para o act4nature Portugal

Alexandre Fonseca 
CEO, Altice Portugal

http://www.telecom.pt/pt-pt
https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal
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Estabelecer parcerias para o desenvolvimento 
de soluções de IoT (Internet of Things) ou IA 
(Inteligência Artificial) no estudo e conservação da 
biodiversidade e serviço de ecossistemas

Apoiar ideias e parcerias para o desenvolvimento 
de soluções de IA (Inteligência Artificial) para 
identificação automática de espécies e/ou 
habitats, por exemplo para aplicações em projetos 
de Ciência Cidadã

Assegurar que novos projetos de energia 
renovável implementados sejam, no mínimo, No 
Net Loss em biodiversidade

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).

# parcerias efetuadas para o desenvolvimento de 
soluções IoT ou IA para a biodiversidade

# ideias e parcerias analisadas

# ideias apoiadas para desenvolvimento de 
soluções de IA para identificação automática de 
espécies e/ou habitats

Percentagem de projetos de energia renovável 
implementados No Net Loss

2021 - 2023

2021 - 2023

2021 - 2030

Apoiar ideias sobre o desenvolvimento de 
soluções tecnológicas baseadas em IoT (Internet 
of Things) (exemplo: sensores) para tornar mais 
custo-eficiente a monitorização da biodiversidade 
e dos ecossistemas

Rever a avaliação dos aspetos e impactes 
ambientais à luz do compromisso de proteção da 
biodiversidade, já incluído na Política de Gestão 
Integrada da Empresa

# ideias analisadas melhorar a biodiversidade dos 
ecossistemas

# ideias apoiadas para desenvolvimento de modo a 
melhorar a biodiversidade dos ecossistemas

# impactes revistos

# medidas de controlo implementadas

2021 - 2023

2021 - 2023

https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal


José Soares de Pina
Presidente da Comissão Executiva (CEO)

www.altri.pt
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A conservação da biodiversidade é um dos objetivos do nosso Compromisso 2030.
Protegemos o Capital Natural em todas as suas dimensões, equilibrando a 

produção de matéria-prima, essencial para a nossa atividade, com a diversidade 
de bens e serviços e a conservação da natureza que temos a responsabilidade de 

cuidar e deixar às gerações futuras.”

A Altri é um grupo português líder europeu na produção de 
pasta de celulose e líder nacional na produção de energia 
renovável a partir de biomassa. 

Para nós, os princípios base do desenvolvimento 
sustentável não são de hoje, estão desde há muito 
intrínsecos nas nossas atividades. 

Produzimos produtos de base renovável, protegemos a 
biodiversidade e áreas com altos valores de conservação 
integradas no nosso património florestal, fazemos 
parte da solução do combate às alterações climáticas, 
praticando um modelo de gestão florestal sustentável, 
respeitando as normas internacionais de referência do FSC 
e do PEFC. 

A conservação da diversidade biológica, a utilização 
sustentável dos recursos e a repartição justa dos 
benefícios extraídos dessa utilização são valores 
preconizados pela Altri. Na nossa qualidade de agente 
ativo na investigação e na gestão de florestas, a defesa da 
biodiversidade é também a nossa própria defesa, pois a 
manutenção dos recursos, a sua utilização e reposição são 
elementos fundamentais para a nossa sobrevivência, uma 
vez que a principal matéria-prima no nosso processo de 
produção é a madeira. 

Ao abastecer as suas unidades fabris com matéria-
prima proveniente de florestas plantadas e geridas 
especificamente para este fim, a Altri contribui para a 
redução do consumo de madeira proveniente de florestas 
naturais com elevados níveis de biodiversidade. 

A empresa definiu um conjunto de critérios e 
procedimentos para minimizar estes impactos, 
nomeadamente:

• política de abastecimento de madeira: avaliamos 
criteriosamente as fontes de madeira, atenuando 
desta forma o risco de fornecimentos provenientes 
de fontes controversas, nomeadamente no que diz 
respeito a florestas de alto valor de conservação, a 
desflorestações, madeira explorada de forma ilegal 
ou proveniente de regiões onde os direitos civis são 
violados;

• áreas de conservação e biodiversidade: foram 
identificadas no património florestal da Altri áreas de 
alto valor de conservação e biodiversidade, tal como 
áreas significativas com um elevado potencial para 
restauro ecológico. A sua gestão adequada dará um 
contributo relevante para a conservação e melhoria 
da biodiversidade existente, contribuindo deste 
modo para o objetivo europeu de travar a perda de 
biodiversidade.

Compromissos da Altri para o act4nature Portugal

José Soares de Pina 
Presidente da Comissão Executiva (CEO) da Altri

http://www.altri.pt
https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal
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Duplicar a área de conservação em 10 anos

Em 2030 a Altri nas áreas sob gestão florestal 
(área própria ou arrendada) pretende alcançar 
uma rede de áreas de conservação com cerca de 
16.000 ha mantendo toda a estrutura da empresa 
empenhada na concretização deste objetivo.

Ampliar a rede de estações de biodiversidade e biospots

Instalar 13 novas estações de biodiversidade e biospots 
integrados nas áreas sob gestão florestal da Altri

Integrar outras atividades com valor (económico, 
social e ambiental) com a gestão florestal

Promover 10 projetos e /ou atividades localmente 
relevantes e geradoras de valor económico, social e 
ambiental nas áreas sob gestão florestal. 

Promoção de projetos focados no valor 
acrescentado pela presença das áreas de produção 
florestal e do seu contributo para gerar outros 
valores económicos diretos em outros produtos 
(por ex. Mel, Medronho, Cogumelos).

Área de conservação (ha/ano)
Área de conservação (ha/ano/habitat)

N.º estações de biodiversidade e biospots/ano

N.º projetos por ano ou outros KPI (Key 
Performance Indicators) específicos dos projetos

2020 - 2030

2020 - 2030

2020 - 2030

Área (ha) plantada/ha e/ou n.º plantas plantadas/ano

Nº Projetos implementados e respetivos resultados 
(KPI de impacto na biodiversidade e serviços dos 
ecossistemas (SE))

2020 - 2030

2020 - 2030

Produzir e plantar 1 milhão de plantas autóctones

Nos Viveiros do Furadouro, a Altri, pretende 
produzir para projetos de reflorestação, próprios 
e de parceiros, cerca de, no mínimo 1 milhão de 
plantas autóctones em 10 anos.

As parcerias serão estabelecidas através de protocolos 
de colaboração entre a Altri e outras entidades com o 
objetivo de apoiar as iniciativas de reflorestação e 
garantir a sua viabilidade e manutenção. 

Conservar e/ou restaurar os ecossistemas de 
elevado valor de conservação

Implementar 10 projetos de relevância local que 
contribuam diretamente para a conservação e 
restauro de valores naturais, estabelecendo as 
parcerias adequadas sempre que possível de 
âmbito local e privilegiando o contacto com a 
comunidade escolar.

Ações de conservação, restauro e promoção de 
valores ambientais, integradas com as atividades 
regulares de produção florestal em territórios 
de dimensão, importância e relevância ao nível da 
paisagem, contribuindo para as políticas regionais e 
nacionais de conservação da diversidade biológica e 
com impacto demonstrativo.

https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal
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Fomentar as boas práticas de gestão florestal e a 
sua certificação

Assegurar que há um aumento do consumo nas 
unidades industriais da Altri de madeira de origens 
certificadas de 57% (2018) para pelo menos 80% 
em 2030. 

Divulgar a concretização dos compromissos assumidos 
no act4nature 

Quantidade de madeira certificada/Quantidade total 
de madeira consumida

Anualmente no âmbito do Relatório de 
Sustentabilidade

2020 - 2030

2020 - 2030

Uso específico de água 2020 - 2030

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).

Reduzir o uso específico de água (m3/tSA) nas 
unidades industriais da Altri

Reduzir o uso específico de água em 50% partindo 
do valor de referência de 2018 que foi de 20m3/tSA

https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal


Luís Silva Santos
Presidente do Conselho de Administração

www.ascendi.pt
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Ao assumir os compromissos da 
act4nature Portugal, a Ascendi reforça o 

seu empenho na promoção de uma relação 
ética e responsável com o meio envolvente, 

continuando assim a valorizar e proteger 
a biodiversidade, através de uma cultura 
de respeito pela conservação da natureza 

e património natural, em particular nas 
regiões onde maioritariamente exerce a 

sua atividade.

Com mais de duas décadas de experiência consolidada na 
gestão de ativos, operação e manutenção de infraestruturas 
rodoviárias e prestação de serviços de cobrança de 
portagens, a Ascendi é reconhecida pela sua capacidade 
de inovação e eficiência operacional. Gostamos de realizar 
a nossa missão, valorizando os recursos disponíveis, 
promovendo a Sustentabilidade e apoiando a Comunidade 
nas suas vertentes Cultural, Social e Ambiental. 

A prioridade da Organização é a de perpetuação da sua 
atividade, adaptando-se às tendências de mercado, 
onde as necessidades de investimento em construção 
de infraestrutura têm vindo a ser substituídas pelas 
necessidades de manutenção e de melhoria das 
infraestruturas, adequando-as às novas exigências em 
matérias de segurança rodoviária e de mobilidade. Para 
tal, a Ascendi tem dado prioridade à contribuição, de 
forma responsável, para os objetivos de desenvolvimento 
sustentável na esfera da mobilidade e, investindo na 
consolidação das competências adquiridas, na manutenção 
da integridade das infraestruturas e na melhoria contínua 
dos níveis de serviço. A gestão da infraestrutura e a sua 
integridade, bem como o nível de serviço são prioridades 
estratégicas para a preservação e valorização do ativo sob 
gestão.

A conveniência dos serviços prestados associados à 
mobilidade e a segurança dos utilizadores da infraestrutura 
são prioridades estratégicas para o crescimento 
e valorização da empresa e da marca Ascendi. As 
prioridades estratégicas da Ascendi têm sido refletidas: 

(i)  no investimento no seu capital manufaturado – a 
infraestrutura – e em particular em projetos de 
segurança, de onde se destaca a melhoria dos níveis de 
contenção das guardas de segurança – e

(ii)  no investimento no capital humano e no capital 
intelectual e, em particular, em projetos de 
transformação digital, de onde se destacam as 
ações de capacitação digital dos trabalhadores e 
o desenvolvimento de ferramentas inteligentes 
de gestão da infraestrutura. A Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social são valores que orientam a 
atuação da Ascendi que de forma consciente entende 
que a sua atividade gera impactos nas comunidades 
envolventes. Deste modo, a Ascendi, atua no sentido 

de potenciar os impactos positivos, como a criação 
de emprego e o desenvolvimento de negócios na 
sociedade, disponibilizando o seu apoio a várias 
organizações e pessoas, através do estabelecimento 
de parcerias, da disponibilização de recursos ou da 
participação em programas de bolsas de estudo.

(iii) A Ascendi gere a sua atividade de modo a diminuir 
continuamente os seus impactos no meio ambiente. O 
Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001:2015) estrutura 
a atuação da Ascendi, com base na identificação de 
impactos e na definição de ações com vista à redução 
desses impactos. Com base em resultados de avaliações 
são estabelecidas medidas para minimizar ou eliminar os 
impactos negativos associados à atividade da Ascendi. 
Complementarmente, os colaboradores têm um papel 
essencial na gestão ambiental, sendo parte ativa nas 
várias campanhas de sensibilização, de modo que 
disponham de informação suficiente para lidar com as 
situações com que se deparam. 

Consciente dos impactos da sua atividade e da 
responsabilidade na promoção do desenvolvimento 
sustentável, a Ascendi promove um conjunto de iniciativas 
que consolidam o seu compromisso de preservação da 
biodiversidade e proteção das espécies, contribuindo 
também para a implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 13 e 15.

Compromissos da Ascendi para o act4nature Portugal

Luís Silva Santos 
Presidente do Conselho de Administração da Ascendi

http://www.ascendi.pt
https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal
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Integrar a Biodiversidade na elaboração do Plano 
Estratégico de Sustentabilidade.

Auscultar de forma contínua e proativa os 
diferentes stakeholders, incluindo temas como 
o desempenho da Ascendi em matéria de 
Biodiversidade.

Realizar e divulgar um filme de formação/
acolhimento sobre boas práticas ambientais 
destinado a Subcontratados e a Colaboradores 
(incluindo o objetivo de sensibilizar para a 
biodiversidade)

Estabelecer parcerias com escolas dos municípios 
da rede Ascendi, num projeto de preservação da 
biodiversidade

Plano Estratégico de Sustentabilidade com 
integração da biodiversidade publicado
KPI (Key Performance Indicators) do grau de 
cumprimento do Plano

Resultados da auscultação externa de stakeholders 
publicados

Medidas implementadas em matéria de 
biodiversidade na sequência da auscultação 
efetuada de 2 em 2 anos publicadas

Concretização do Vídeo de Acolhimento, inclusão do 
mesmo nas Formações Ministradas

Número visualizações/ano 

Número de visualizações/número total (Total de 
Trabalhadores “Acolhidos”)

Descrição e resultados do projeto de preservação 
da biodiversidade publicados anualmente:

• Número escolas participantes/número de 
escolas convidadas na rede dos Municípios 
Rede Ascendi

• Outros KPI de execução do projeto de 
preservação da biodiversidade

Dez 2021 em contínuo

2022
(de 2 em 2 anos) 

Mai 2021 - Dez 2021
(Conclusão do Vídeo)

Jan 2021-Dez 2024
(Avaliação KPI e revisão 
do vídeo, se aplicável)

Contínuo

Incluir compromissos de preservação da 
Biodiversidade na Política do Ambiente.

Estabelecer parcerias com ONG sediadas nos 
municípios da rede Ascendi, num projeto de 
preservação da biodiversidade

Realizar ações de voluntariado em prol da 
Biodiversidade destinadas a colaboradores da 
Ascendi

Política do Ambiente com compromissos de 
preservação da Biodiversidade publicada
KPI de monitorização quanto ao grau de 
concretização dos compromissos

Descrição das parcerias publicada
Resultados do projeto de preservação da 
biodiversidade publicados:
• taxa de sucesso dos projetos definidos com 

as ONG = objetivos alcançados/objetivos 
propostos

Resultados das ações de voluntariado em prol da 
Biodiversidade publicados anualmente:
• Número colaboradores participantes/número 

colaboradores convidados 
• Áreas intervencionadas (ha) / Área total (ha)
• Taxa de Esforço = N voluntários × N horas
• Outros indicadores das ações executadas em 

prol da Biodiversidade

Jun21 - Dez-21

Mai 2021 - Mai 2023
(Reavaliação 2 em 2 
anos) 

Mai 2021 - Mai 2024

https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal
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Estabelecer parcerias com Entidades oficiais no 
controlo de espécies invasoras

Integrar grupos de trabalho específicos para 
desenvolvimento temáticos em matéria de 
Biodiversidade

Reduzir progressivamente consumo água, per 
capita, face ao ano de 2020 

Descrição e resultados das parcerias estabelecidas 
para controlo de invasoras publicados anualmente:
•  Número de parcerias estabelecidas 
•  Número de reuniões anuais promovidas 
•  Número de projetos envolvidos 
•  Medidas implementadas/Medidas projetadas 
•  Outros KPI de execução aplicáveis

Número de reuniões anuais e resultados obtidos 
por grupo de trabalho

Número de grupos de trabalho com objetivos 
específicos temáticos

Descrição e resultados dos grupos de trabalho em 
prol da Biodiversidade publicados

Redução consumo 5% face a 2020

Mai 2021 - Mai 2024

Dez 2023 - Dez 2029

Dezembro 2022
(reavaliação do objetivo)

Executar projetos piloto de redução da mortalidade 
da fauna 

Monitorizar as espécies animais vulneráveis 
próximas da nossa rede e implementar medidas de 
gestão específicas adequadas à sua proteção

Estabelecer parceria com Fundação Serralves e 
Mecenato cobrindo a Biodiversidade

Descrição e resultados dos projetos de redução da 
mortalidade da fauna publicados anualmente

• % espécies animais vulneráveis face ao total 
de espécies 

• KPI das medidas de gestão específicas 
implementadas

Descrição e resultados da parceria com a Fundação 
de Serralves em matéria de Biodiversidade

Quantificar valor do apoio em projetos e iniciativas 
na área da Biodiversidade

Mai 2021 - Dez 2029

Dezembro 2029

Contínuo

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).

https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal
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A Companhia das Lezírias, S.A. (CL) é a maior empresa 
agrícola de Portugal, fundada em 1836 e detida pela 
Estado Português. Nos cerca de 20.000 hectares sob a 
sua gestão, distribuídos por vários concelhos das NUTS 
II Alentejo e Lisboa, desenvolve diversas atividades, 
incluindo agricultura de regadio, criação de bovinos 
e cavalos, silvicultura, produção de azeite e vinho e 
atividades turísticas. Gere mais de 11.000 hectares 
na Rede Natura 2000, tem a sua floresta de 8.500 
hectares gerida de acordo com uma norma de gestão 
florestal sustentável e disponibiliza as suas áreas para 
inúmeros projetos de investigação nas áreas da ecologia, 
biodiversidade, silvicultura, serviços de ecossistemas e 
alterações climáticas, cooperando com investigadores 
das universidades de Lisboa, Porto e Évora e várias 
outras instituições. Desde 2012 tem gerido um centro de 
interpretação e observação de aves (EVOA) na Reserva 
Natural do Estuário do Tejo, uma das principais zonas 
húmidas da Europa e um ponto de passagem de várias 
rotas migratórias.

A CL tem sob sua responsabilidade, não só, uma das 
maiores propriedades agroflorestais do país, mas, 
também, um património natural considerável, legado do 
esforço de gestão de gerações ao longo de quase duzentos 
anos.

A gestão preconizada tem procurado aumentar o 
conhecimento dos recursos existentes de forma a conciliar 
a produção de bens e serviços florestais e agrícolas com 

a necessária salvaguarda, manutenção e mesmo aumento 
da biodiversidade existente, em consonância com a sua 
estratégia de Sustentabilidade.

Grande parte das medidas em prol da biodiversidade 
destinam-se a que as ações de gestão tenham 
impactos mínimos ou nulos nas populações residentes 
ou migradoras. Para tal, tem sido fundamental o 
conhecimento académico e científico gerado sobre a 
interação entre as atividades agroflorestais, os habitats e 
as espécies presentes.

Compromissos da Companhia das Lezírias para o act4nature Portugal

A biodiversidade, a água e o solo 
são, a par do conhecimento, os 

principais fatores de produção da 
Companhia das Lezírias. Garantir 
a sua conservação e promoção 
é, para nós, um investimento no 

longo prazo. Mas não basta que nós 
atuemos em consonância. Queremos 

levar a todos essa consciência e 
a necessidade de agir, articulando 

tradição com inovação.

António João Coelho de Sousa 
Presidente do Conselho de 

Administração da Companhia das Lezírias

http://www.cl.pt
https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal
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Manutenção de modos de produção com menores 
impactes sobre a água, o solo e a biodiversidade

Harmonização da silvopastorícia com a regeneração 
do montado de sobro

Manutenção das principais zonas de alagamento 
com as suas características naturais, sem 
mobilizações ou poluição

Manutenção de árvores de grande porte em 
matas ou bosquetes, particularmente onde são 
detetados ninhos ou onde se observa a ocorrência 
de espécies potencialmente nidificantes de rapinas 
que dependam desse recurso

Área produtiva em agricultura biológica>80%

Modo de produção convencional<10%

Área florestal com certificado de gestão 
sustentável >80%

Vinha em Agricultura biológica =25%

N.º de protetores individuais>4.000

Poda de formação>400 ha

N.º de áreas de alagamento sem perturbação: 3

N.º de árvores/bosquetes mantidos para a fauna: 2

01/01/2021 a 31/12/2021 
(a renovar anualmente)

01/01/2021 a 31/12/2021 
(a renovar anualmente)

2020-2030

01/01/2021 a 31/12/2021 
(a renovar anualmente)

01/01/2021 a 31/12/2021 
(a renovar anualmente)

01/01/2021 a 31/12/2021 
(a renovar anualmente)

Estabelecer parcerias com entidades da área 
da investigação com o intuito de aumentar 
o conhecimento não só das espécies que 
ocorrem na CL como das dinâmicas existentes 
entre as mesmas e as atividades operacionais, 
nomeadamente no âmbito de protocolos com 
a Administração Pública (AP) e instituições 
universitárias e de investigação

Manutenção e recuperação das bandas ripícolas 
promovendo desta forma a conectividade 
entre áreas distantes, principalmente áreas de 
conservação e proteção

Manter o esforço na divulgação e sensibilização 
para a importância da biodiversidade e do papel de 
cada um na sua defesa

N.º de teses de mestrado/doutoramento iniciadas: 2

N.º de projetos iniciados: 2

N.º de papers publicados: 5

Km de corredores constituídos/restaurados: 21 km

N.º de visitantes da Charneca e EVOA: 5.000

N.º de visitantes da Charneca e EVOA: 10.000

N.º de seguidores do FB da CL (15.000 ativos)

N.º de seguidores do Instagram da CL (1.500 ativos)

N.º de colaboradores internos e externos abrangidos 
por ações de sensibilização sobre a importância 
da biodiversidade e boas práticas para a sua 
conservação (90 colaboradores)

01/01/2021 a 31/12/2021 
(a renovar anualmente)

01/01/2021 a 31/12/2021 
(a renovar anualmente)

2021

2022

2022

2022

31/12/2022

https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal
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* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).

Recuperação da população de Coelho-bravo

Ações para a conservação e promoção da Águia de 
Bonelli

01/01/2021 a 31/12/2021 
(a renovar anualmente)

01/01/2021 a 31/12/2021 
(a renovar anualmente)

N.º de parques de reprodução de coelho a instalar: 1

N.º de coelhos translocados dentro da propriedade: 30

N.º de parques de aclimatação instalados: 2

Moroços construídos para abrigo de coelhos: 3

Hectares com a gestão submetida a critérios de 
conservação para a espécie: 200

Campos de culturas para a fauna: 10

N.º de comedouros e bebedouros para a fauna: 2

Instalação de caixas-ninho para insectívoras nos 
pinhais e para Coruja-das-torres

Ações para a promoção da nidificação da Perdiz-
do-mar

N.º de caixas-ninho a instalar: 30

Hectares de pastagem com a gestão adaptada à 
promoção do habitat de nidificação da Perdiz-do-mar

01/01/2021 a 31/12/2021 
(a renovar anualmente)

01/01/2021 a 31/12/2021 
(a renovar anualmente)

https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal
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A promoção e salvaguarda da biodiversidade constitui-se, antes de mais, como parte 
fundamental da missão da ECOSATIVA. Integrar o act4nature Portugal é, para nós, 

um passo natural e uma oportunidade de consolidação desta nossa missão.

Fundada em 2005, a ECOSATIVA é uma empresa de 
projeto e consultoria ambiental que tem por missão 
fundamental contribuir para a compatibilização dos 
projetos dos seus clientes com os deveres de salvaguarda 
e conservação dos valores naturais e ambiente, numa ótica 
de desenvolvimento sustentável.

Sendo a nossa estrutura de projetos formada por uma 
rede alargada de técnicos com formação especializada, 
incluindo doutorados nas mais diversas áreas das ciências 
naturais, é nossa missão, também, colocar as nossas 
competências, técnicas e tecnologias ao serviço da 
sociedade, contribuindo para a conservação da natureza e 
biodiversidade e para a melhoria da qualidade do ambiente.

Sedeada numa pequena vila alentejana, e com projeção 
nacional, desenvolvendo a sua atividade de norte a sul 
do país, a ECOSATIVA apresenta uma ligação ao mundo 
natural inata, sendo a biodiversidade e o respeito pelos 
valores e recursos naturais parte fundamental da sua 
atividade e cultura empresarial.

Se é verdade que o respeito pela biodiversidade advém, 
antes de mais, da formação de base da sua equipa técnica, 
na ECOSATIVA procuramos, no âmbito da nossa atividade 
profissional, mas também da interação com a comunidade 

em que nos inserimos, ir mais além, promovendo 
ativamente a regeneração de ecossistemas, a melhoria 
das condições ecológicas de fomento da biodiversidade, 
a minimização e compensação dos impactes da atividade 
económica dos mais diversos setores, da agricultura à 
produção de energia, passando pelos serviços e indústria, 
bem como a sensibilização e formação dos diversos atores 
envolvidos na nossa atividade, internos e externos.

Desde 2019 temos vindo a desenvolver o nosso plano 
de sustentabilidade, tendo por objetivo contribuir para 
as metas de desenvolvimento sustentável, nas quais se 
inserem a proteção da vida terrestre e da vida marinha, 
mas também o desenvolvimento de parcerias com vista 
à implementação desse objetivo. É neste âmbito que a 
adesão ao act4nature Portugal surge de modo natural, 
como veículo de consolidação da integração no nosso 
modelo de negócio de ações e compromissos concretos 
para a conservação e valorização da diversidade biológica.

Compromissos da Ecosativa para o act4nature Portugal

Teresa Saraiva 
Managing Partner da Ecosativa

http://www.ecosativa.pt
https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal
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Implementação do plano de sustentabilidade 
da empresa, com a integração dos aspetos 
relacionados com a biodiversidade.

Participação de técnicos especialistas em projetos e 
ações em regime de voluntariado relacionadas com 
monitorização de biodiversidade e a conservação da 
natureza.

Relatório anual de sustentabilidade publicado no 
site da Ecosativa (www.ecosativa.pt), integrando o 
reporte sobre os compromissos act4nature Portugal

Resultados da colaboração nos projetos referidos 
publicados no relatório de sustentabilidade

Número de contribuições para bases de dados de 
interesse conservacionista

Número de horas de cedência dos materiais e 
equipamentos da empresa para a concretização 
destas ações

Ongoing

2021 – 2024

Optar por compras mais sustentáveis, recorrendo a 
uma verificação das certificações dos fornecedores. 
Para além disso, reduzir a quantidade de consumíveis 
de plástico utilizados.

Dinamizar ações de sensibilização internas e 
externas sobre a biodiversidade e conservação da 
natureza

% de compras verdes (fornecedores certificados)

% de consumíveis plastic free

Número de ações de sensibilização relacionadas com 
a biodiversidade e conservação da natureza

Número de participantes por tipo de destinatário

Resultados das ações e potencial contributo para a 
biodiversidade

2020 – 2022

2021 – 2026

Implementar projetos de promoção da 
biodiversidade urbana (plantação de árvores ou 
outro tipo de vegetação em áreas obsoletas ou 
baldias na área geográfica de influência da empresa)

Sensibilização de entidades para a adoção de práticas 
de preservação da biodiversidade para além das 
ações contratualizadas e para a adesão a programas 
que fomentam estas práticas, como o act4nature. 

Área intervencionada

Resultados de monitorização de riqueza específica e 
abundância de aves nas áreas intervencionadas

Contribuição para o balanço de emissões de carbono 
da empresa

Número de entidades alvo

Número de eventos promovidos

2021 – 2025

2021 - 2024

Compensação anual das emissões de carbono 
da atividade da empresa através de soluções 
baseadas na natureza, que contribuam para a 
conservação da mesma

Delinear uma metodologia que permita avaliar a 
pegada da biodiversidade em vários setores de 
atividade

Consultoria pro bono, dirigida a empresas da 
região, na área da sustentabilidade, concretamente 
com vista ao desenvolvimento de ações/projetos 
de promoção e conservação da biodiversidade

Área de plantação

Ações de preservação/restauro da biodiversidade

Carbono capturado

Divulgação da metodologia de base de avaliação da 
pegada da biodiversidade

Número de horas despendidas em consultoria 
gratuita

2021 – 2022

Ongoing

2021 - 2024

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).
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Produzir refeições é a nossa competência principal. Como 
uma das maiores empresas do setor, procuramos sempre 
criar mais valor para os nossos clientes e consumidores, 
fornecendo-lhes uma gama de soluções gastronómicas 
inovadoras, saudáveis e sustentáveis.

Com a sustentabilidade como princípio orientador, 
assumimos o compromisso de melhorar o nosso 
desempenho ambiental respeitando as orientações legais 
aplicáveis e promovendo a melhoria continua dos nossos 
processos procurando reduzir os impactes ambientais 
associados ao nosso serviço.

Uma alimentação segura e sustentável é fundamental para 
garantir o equilíbrio físico, emocional e social, promovendo 
a saúde de forma integrada.

O nosso foco na promoção da saúde, na mobilização dos 
consumidores e na consciência ambiental no fornecimento 
de refeições, trouxe-nos reconhecimento, mas também 
uma responsabilidade acrescida que se reflete 
diariamente, em todos os segmentos em que operamos.

Assumimos o compromisso de implementar mecanismos 
para a redução do desperdício alimentar, tendo presente 
o impacto que os nossos serviços têm nesta área e a 
importância de contribuir para a diminuição de produção de 
resíduos e redução das emissões de CO2.

Investimos na seleção de fornecedores e produtos 
diferenciados, queremos atingir os 100% de óleo de 
palma certificado contribuindo para minimizar impactos 
negativos, como a desflorestação inerente ao cultivo 
descontrolado deste produto. Somos pelo bem-estar 
animal e queremos refletir isso nas nossas escolhas e nas 
opções dos nossos consumidores, estamos a trabalhar 
para que todos os nossos ovos natureza sejam de 
proveniência cage free.  

Promovemos diariamente nos nossos restaurantes opções 
sustentáveis, o nosso projeto Choose Beans pretende 
sensibilizar para as vantagens de opções saudáveis e plant 
based.

Envolvemos as nossas equipas e consumidores nos 
nossos objetivos, procurando disponibilizar e sensibilizar 
para opções mais sustentáveis e amigas do ambiente. 
Assumimos o nosso papel como veículo de comunicação 
e formação procurando envolver ao máximo as nossas 
partes interessadas nos nossos desafios.

Partilhamos as nossas boas práticas e resultados e 
trabalhamos para a melhoria continua.

Compromissos da Eurest para o act4nature Portugal

Na Eurest Portugal vemos o desenvolvimento sustentável como o pilar fundamental para 
atingir os objetivos com os quais nos comprometemos, assumindo o nosso modo de estar 
no negócio e na sociedade onde nos inserimos como um compromisso futuro de continuar 

o nosso trabalho na promoção de uma alimentação responsável, através da promoção 
de ingredientes simples, sustentáveis, de origem nacional e incorporando princípios 
de responsabilidade social – Food with Purpose - pois  acreditamos que o caminho é 

influenciar positivamente a comunidade onde nos encontramos.

Henrique Leite 
Diretor Geral da Eurest Portugal 

http://www.eurest.pt
https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal
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Intervir ao nível do consumo consciente de 
matéria-prima (MP) com intervenção na redução 
do desperdício alimentar, através de:

• Ações de sensibilização:

-  internas – para colaboradores

-  externas – para clientes/ consumidores e 
fornecedores

• Ações no Operador Logístico de modo a 
reduzir o desperdício.

• Seleção de matérias-primas (MP) e 
fornecedores com base em requisitos de 
redução do desperdício alimentar.

Estabelecer parceria com uma organização com 
atividade identificada na área da biodiversidade, 
para apoiar projeto de conservação de natureza de 
modo a realizar ações de compensação.

Promover a integração da proteção e promoção da 
biodiversidade na estratégia global da organização. 
Para isso, será fomentado o reconhecimento da 
importância da biodiversidade e a sua incorporação 
nas atividades da organização, através das ações:

• análise dos impactos e das principais áreas 
de negócio com influência na biodiversidade e 
estabelecimento de plano de ação;

• ações de sensibilização às equipas envolvidas 
sobre o plano de ação.

# Números de ações de sensibilização internas 
realizadas e de colaboradores envolvidos

# Números de ações de sensibilização externas 
realizadas e de clientes/ consumidores e 
fornecedores envolvidos

# Números de ações no Operador Logístico 
realizadas e de pessoas envolvidas

# Resultado obtido: redução de 50% do desperdício 
alimentar por número de refeições servidas 

Parceria e projeto divulgados no site da Eurest

Publicação/ divulgação dos resultados anuais por 
projeto

Plano de ação para a biodiversidade publicado no 
site da Eurest

# Número de ações e de pessoas da organização 
envolvidas no plano de ação, sensibilizadas para a 
sua execução

Anual | até 2025

Anual | 2022

2021 - 2023

Integrar requisitos de compras que incluem 
preocupações relacionadas com a biodiversidade 
na política de compras e aumentar a % de 
compras sob critérios sustentáveis (UTZ / 
RainForest /  Fairtrade /  Óleo de Palma / Cage 
free / Pescado Certificado).

Incluir a temática da biodiversidade no plano de 
comunicação.

Fomentar o reconhecimento da importância da 
biodiversidade e a sua incorporação nas atividades, 
através da sensibilização das partes interessadas, 
com ações de:

• formação/ sensibilização sobre Boas 
Práticas Agrícolas a Clientes/ Consumidores/ 
Colaboradores e Fornecedores;

• sensibilização sobre dietas Plant Based para 
consumidores – Green Vibes | Choose Beans.

# Publicação dos critérios de compras sustentáveis 
e com requisitos relativos à biodiversidade

# 10% de compras sob critérios sustentáveis por 
número de refeições servidas 

# Número de fornecedores com certificação

Ações realizadas na área da Biodiversidade 
comunicadas no site da Eurest 

# Número de ações formação/ sensibilização sobre 
Boas Práticas Agrícolas realizadas, duração (horas) 
e número de participantes envolvidos

# Números de ações de sensibilização sobre dietas 
Plant Based e de participantes envolvidos

Anual | 2022

Anual | 2022

Anual | 2022

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).
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A Inspira Hotels tem, desde a sua criação há mais de 10 
anos, a Sustentabilidade em todas as suas dimensões, 
como um dos seus Pilares fundamentais da estratégia do 
seu desenvolvimento, fazendo hoje parte do seu ADN. O 
Inspira Santa Marta Hotel, primeiro hotel do grupo, é um 
boutique hotel sustentável localizado no centro de Lisboa 
e, desde a sua abertura, em 2010, tem desenvolvido ao 
nível das diferentes áreas da sustentabilidade um caminho 
único e diferenciador no sector da hotelaria de cidade, 
sendo considerado uma referência, em Portugal e a nível 
internacional.

Acreditamos que, a nível global, o desenvolvimento do 
setor hoteleiro e do Turismo de forma mais alargada, terá 
que passar, inevitavelmente, pela adoção de práticas mais 
sustentáveis, com vista ao desenvolvimento de um turismo 
mais responsável e consciente. Só através da preservação da 
biodiversidade e dos ecossistemas, será possível a criação de 
valor económico e segurança, garantindo o desenvolvimento 
humano e a igualdade, bem como o aumento da nossa 
resiliência às alterações climáticas, na tentativa de 
garantirmos o futuro do planeta às gerações futuras.

Assente nestas preocupações, e porque temos consciência 
do impacto da nossa atividade, a adoção de práticas 
sustentáveis, sempre foi uma preocupação da Inspira 
e, algo que foi projetado desde o início da conceção do 
conceito do Hotel e que implementamos diariamente nas 
mais diferentes áreas da nossa atividade. Assumimos, 
desde o início, um papel ativo, permanente, inovador e 
agregador, neste desafio de todos.

A eficiente gestão dos recursos naturais, a preservação 
da biodiversidade, através do apoio a projetos locais, da 
promoção da circularidade, da redução e reutilização dos 
materiais, sempre foram preocupações da marca Inspira 
em prol do desenvolvimento sustentável.

Sobre o lema “Doing the Right Thing” a marca Inspira 
guia a sua ação, onde cada gesto conta, assumindo esse 
compromisso no nosso dia a dia e em todas as nossas 
atividades.

Com o crescimento da marca, através da abertura de 
duas novas unidades na cidade de Lisboa, o investimento 
do grupo segue o mesmo propósito de sustentabilidade, 

estando a estratégia empresarial orientada para uma 
economia mais verde, circular e socialmente responsável.

Com a adesão ao act4nature Portugal reforçamos, ainda 
mais, o nosso compromisso com a proteção da Natureza 
e dos Recursos que ela nos oferece, acreditando que 
são possíveis um desenvolvimento e um crescimento 
sustentável, sem com isso, tenhamos de comprometer, 
irremediavelmente, o capital natural e o nosso planeta 
e iremos promover dentro de toda a cadeia de valor da 
nossa atividade, esta iniciativa de forma a que se consiga 
alargar e tornar cada vez mais global.

Compromissos da Inspira Hotels para o act4nature Portugal

O compromisso da Inspira com a 
Sustentabilidade, nas suas diferentes 

vertentes, está na génese do próprio Grupo 
e faz parte do seu ADN. Ao longo dos anos, 
temos procurado inovar permanentemente 

nesta área, comprometer as equipas e todos 
os nossos parceiros. O mesmo fizemos no 

desenvolvimento dos novos projetos. O 
compromisso com a act4nature Portugal 
é uma linha natural neste nosso percurso 
e envolve-nos num desafio adicional, de 

tentar levar, a cada um dos nossos clientes 
de origens tão diversas, que diariamente 

vivem os nossos hotéis, esta preocupação 
com a biodiversidade e com o futuro do 

planeta que queremos deixar às próximas 
gerações.

Paulo Moura 
Presidente Executivo e CEO da Inspira Hotels 

http://www.inspirahotels.com
https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal
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Apoiar o desenvolvimento de projetos nacionais 
de promoção e conservação da biodiversidade que 
contribuem para compensar as nossas emissões 
inevitáveis de GEE (Gases com Efeito de Estufa) e 
alcançar a neutralidade carbónica

Estabelecer parcerias e participar em iniciativas 
de âmbito local ou regional, nomeadamente, na 
região de Lisboa e Vale do Tejo, que promovam a 
biodiversidade e os valores naturais da região

Divulgar junto dos clientes, de uma forma mais 
clara, a sua contribuição na compensação de 
carbono e combate às alterações climáticas, 
refletindo parte da sua pegada de carbono, da 
viagem e estadia que realizam

Aumentar em 30% a utilização de produtos 
alimentares de origem nacional e local nos nossos 
menus e aumentar até 50% a oferta de pratos de 
origem vegetal, face a 2019

Certificados Anuais Carbon Free
Resultados do apoio aos projetos/intervenções 
desenvolvidas (ex.: área protegida/recuperada, n.º e 
tipo de espécies protegidas/plantadas)

Nº de parcerias estabelecidas/iniciativas realizadas, 
por ex.: parceria com Jardim Botânico de Lisboa

Definição de critérios adicionais de comunicação 
junto do cliente, ex.:  entrega de certificado de 
carbono

Percentagem de produtos alimentares de origem 
nacional e local

Percentagem de pratos de origem vegetal 

Presente – 2030
(Projetos anuais)

Presente - 2030
(Iniciativas anuais)

2021 - 2030

Presente - 2030

Reduzir os consumos de água em 40%, face 
ao consumo internacional médio de 365 litros/
hóspede/noite

Realizar iniciativas de sensibilização e 
promoção da biodiversidade junto dos 
colaboradores e clientes, com o objetivo da 
sua valorização, nomeadamente, das áreas 
protegidas em redor da região de Lisboa e 
Vale do Tejo

Integrar no processo de compras critérios 
relacionados com a preservação dos recursos 
naturais e promoção da biodiversidade, 
aumentando em 30% a compra de produtos 
com certificação sustentável, ex.: UTZ, MSC, 
ASC, RainForest Alliance, Fairtrade

Quantidade de água consumida (litros/hóspede/noite)

Nº de iniciativas realizadas 

Nº de colaboradores/clientes que participam em 
ações de sensibilização

Definição de critérios específicos de biodiversidade 
no processo de compras

Percentagem de produtos com certificação 
sustentável

Certificados de produção sustentável

2021 - 2030

2021 – 2030

2021 - 2022

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).
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Na KPMG estamos determinados em criar um impacto 
positivo no mundo e a ser agentes ativos na transição 
verde em todas as áreas da economia, do ambiente e da 
sociedade. 

Conscientes da nossa responsabilidade, assim como do 
impacto da nossa atividade económica e humana no meio 
ambiente, juntámo-nos à Act4Nature para reforçar, ainda 
mais, os nossos objetivos e compromissos estratégicos 
no âmbito da Natureza e da Biodiversidade – já definidos 
no nosso Our Impact Plan. Além disso, no trabalho que 
desenvolve, a KPMG procura sempre, através da expertise 
dos seus profissionais, soluções ambientais que permitam 
aos nossos clientes a redução da sua pegada ambiental – 
KPMG IMPACT. 

Em paralelo com as consequências ao nível do 
ambiente, na KPMG reconhecemos que a natureza e a 
biodiversidade representam também riscos financeiros, 
assim como oportunidades. Uma vez que a perda de 
natureza é uma fonte de riscos e de instabilidade para os 
mercados e sistemas financeiros, estes riscos devem ser 
compreendidos pelas organizações e sociedade em geral 
pois só com a conciliação de esforços será possível obter 
resultados mais positivos. 

Alinhados com os nossos valores, com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU, dos quais somos 
signatários, e com o Pacto Mundial, apresentámos no 
início deste ano o Our Impact Plan, um documento no qual 
reunimos, pela primeira vez, os nossos compromissos a 
nível global em matérias ESG, e que nos desafia a cumprir 
metas ambiciosas em quatro áreas de atuação: i) Planeta; 
ii) Pessoas; iii) Prosperidade e iv) Governança. 

Através do KPMG IMPACT apoiamos ainda os nossos 
clientes na transição energética e sustentável, contribuindo 
para a redução da sua pegada ambiental e promovendo, de 
igual modo, a sensibilização para a integração dos riscos 
climáticos nas estratégias das organizações e para que, 
à semelhança da KPMG, se alinhem igualmente com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos pelas 
Nações Unidas. 

Em 2020, anunciámos também o compromisso de nos 
tornarmos uma organização neutra em emissões de 
carbono até 2030. Este objetivo faz parte do nosso foco 
em gerar crescimento sustentável e disponibilizar soluções 

climáticas para as empresas, clientes e sociedade. 
Desafiamo-nos, deste modo, a reduzir o nosso impacto 
no ambiente para construir um futuro mais sustentável e 
resiliente, sem comprometer as gerações vindouras. 

Para reforçar a nossa missão, procuramos envolver-nos em 
iniciativas e projetos, como a The Task Force on Climate-related 
Financial Disclosure, da qual a KPMG é orgulhosamente um 
dos membros fundadores, que juntos pretendem aumentar 
a resiliência da economia global, promovendo a transição para 
um modelo de finanças sustentáveis. 

Em parceria o World Economic Forum e com o 
International Business Council, colaborámos ainda na 
definição de métricas comuns – “Stakeholder Capitalism 
Metrics” –, que as organizações devem considerar nos 
seus relatórios financeiros, através da integração dos 
fatores ESG – ambientais, sociais e de governança –, 
que visam a medição da criação de valor empresarial a 
longo prazo para todos os stakeholders. A transparência 
e a mensuração do impacto real de cada organização 
contribuem para o progresso coletivo em matérias 
ambientais, económicas e sociais. 

Cuidar do planeta é um imperativo para o nosso 
futuro coletivo e procuramos, por isso, atuar de forma 
responsável e inspirar os nossos stakeholders a reduzir 
as emissões de carbono, combater os riscos climáticos e 
preservar a biodiversidade. 

Compromissos da KPMG para o act4nature Portugal

Conscientes da nossa responsabilidade, 
assim como do impacto da nossa atividade 

económica e humana no meio ambiente, 
juntámo-nos à act4nature para reforçar, 

ainda mais, os nossos objetivos e 
compromissos estratégicos no âmbito da 
Natureza e da Biodiversidade – já definidos 

no Our Impact Plan da KPMG.

Vitor Ribeirinho 
Presidente da KPMG Portugal

http://www.kpmg.pt
https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal
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Elaborar e divulgar a Política Ambiental que inclua 
compromissos da proteção da biodiversidade.

Reduzir os consumos de água, instalando 
equipamentos ou dispositivos economizadores.

Fortalecer a presença da KPMG, através da partilha 
de conhecimento, em iniciativas nacionais e/ou 
internacionais sobre a Biodiversidade.

Investir em projetos de compensação carbónica 
que tenham impactos positivos ao nível da 
biodiversidade.

Política Ambiental publicada.

Quantidade de água consumida por pessoa  
(L/pax/ano).

Número de iniciativas com presença da KPMG e 
descrição das mesmas.

Resultados da intervenção realizada (indicadores de 
impacto face à biodiversidade/ecossistemas).

2022

2021 - 2022

2022 em diante

2021 - 2030

Implementar procedimentos de procurement 
sustentáveis, que tenham em conta a preocupação 
com a biodiversidade (p.e. papel de escrita e 
impressão, géneros alimentícios, etc).

Promover a participação dos colaboradores, 
em ações de voluntariado ambiental e de 
sensibilização para o tema da biodiversidade.

Colaborar com ONG, que fazem gestão da 
biodiversidade, em projetos de apoio à gestão 
estratégica que tenham um impacto significativo 
na Biodiversidade (p.e manutenção de áreas de alto 
valor de conservação; conservação de espécies 
autóctones; etc.).

Evidências da aquisição de materiais e produtos 
sustentáveis e certificados.

Número de iniciativas realizadas/ número de 
participantes / relatório das atividades realizadas / 
(indicadores de impacto face à biodiversidade).

Resultados da intervenção realizada (indicadores de 
impacto face à biodiversidade/ecossistemas).

Ongoing

2022 em diante

2021 em diante

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).
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A Saint-Gobain baseia o seu desenvolvimento no respeito 
pelas pessoas e pelo seu ambiente. Como ator principal no 
sector da construção, e estando consciente do impacto das 
atividades humanas no planeta, a Saint-Gobain considera 
que a gestão e redução do seu impacto na biodiversidade 
ao longo de toda a cadeia de valor das suas atividades é 
parte das responsabilidades do Grupo.

Por isso estabeleceu a ambição de preservar, restaurar, 
aumentar e melhorar a biodiversidade, e fazer tudo isto 
envolvendo as partes interessadas. 

O Grupo preocupa-se diretamente com a biodiversidade 
devido às suas atividades de extração: trata-se agora de 
compreender todos os aspetos do problema, ao longo da 
cadeia de valor e em todos os nossos locais: pedreiras, 
mas também locais industriais e pontos de distribuição.

A Saint-Gobain já está comprometida através da 
act4nature Internacional desde 2018, tendo renovado este 
ano os compromissos.

Existindo em Portugal desde 1990, a Saint-Gobain Portugal 
desenvolve e fornece soluções inovadoras e de alto 
desempenho que melhoram a nossa habitação e a nossa 
vida quotidiana, através do desenvolvimento continuo de 
soluções inovadoras, comprometendo-se a fornecer um 
serviço de qualidade superior aos seus clientes. Pretende 
agora iniciar o seu caminho para a redução do seu impacto 
na biodiversidade com os compromissos individuais 
apresentados. 

Compromissos da Saint-Gobain para o act4nature Portugal

A Biodiversidade é um bem comum 
que oferece serviços dos quais o 

ser humano beneficia (polinização, 
purificação da água, fertilização do 
solo, degradação dos resíduos, etc) 
e que permite que os grandes ciclos 
aconteçam (transformação de CO2, 

ciclo da água,...). Embora ainda difíceis 
de quantificar, esses serviços têm um 

valor socioeconómico para  
o ser humano.

Jose Martos 
CEO da Saint-Gobain Portugal

https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal
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Avaliação dos impactos diretos, indiretos a 
montante e a jusante das atividades da empresa 
(exemplos: utilização de recursos não renováveis 
e reciclagem de produtos)

De acordo com act4nature Internacional:

• Estudar a relevância das melhores práticas 
de Saint-Gobain nas nossas empresas, 
incluindo a possível realização do BMAP 
(Gestão da Biodiversidade e Plano de Ação) 
para as nossas atividades;

• Partilhar as melhores práticas da  
Saint-Gobain Portugal no seio do Grupo 
Saint-Gobain

Relatório de impactos inserido no plano estratégico 
para a biodiversidade

Manual de boas práticas publicado na intranet do 
grupo e incorporado no relatório ESG (Environment, 
Social and Governance) da empresa

2021-2022

Final de 2022

Elaborar um plano estratégico para integração 
da biodiversidade nas atividades da empresa até 
2022 atualizado periodicamente

Desenvolver campanhas de comunicação/
sensibilização anuais, sobre os seus impactos na 
biodiversidade e a gestão praticada para a sua 
minimização

Plano estratégico para a biodiversidade publicado no 
site da empresa 

Resultados da avaliação das ações de sensibilização 
publicados, incluindo, por exemplo, os seguintes KPI:

• N.º colaboradores sensibilizados/N.º total de 
colaboradores

• N.º fornecedores sensibilizados/N.º de 
fornecedores selecionados

• Práticas e comportamentos alterados na 
sequência das ações de sensibilização

• Medidas implementadas na sequência das 
ações de sensibilização

2021 - 2022

Final de 2022

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).

http://www.pt.weber/
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Nas Empresas Sonae, a promoção da sustentabilidade 
e a preocupação com a Natureza, estão, desde sempre, 
gravadas na nossa história e no nosso ADN. Estamos 
plenamente comprometidos com uma visão de longo 
prazo, e com a necessidade e urgência de ir para além do 
valor económico gerado pelos nossos negócios.

No âmbito do Grupo Consultivo de Sustentabilidade, o 
órgão criado para acelerar e potenciar o desempenho 
das Empresas Sonae relativo à sustentabilidade, foram 
identificados 5 eixos prioritários de ação, entre os quais 
CO2 e Alterações Climáticas, Plásticos e Natureza e 
Biodiversidade. 

Com a criação de uma equipa de trabalho dedicada 
exclusivamente à Natureza e Biodiversidade e que integra 
elementos da comunidade científica, as Empresas Sonae 
visam assumir um papel de liderança no desenvolvimento 
e testagem de ferramentas e metodologias para o 
diagnóstico, definição de metas e elaboração de planos de 
ação robustos e alinhados com a Ciência. Neste sentido, as 
Empresas Sonae estão ativamente a colaborar em grupos 
de trabalho de diversas entidades internacionais tais como 
o WEF (World Economic Forum), WBCSD (World Business 
Council for Sustainable Development) e em particular com 
o Science Based Targets Network para garantir a criação 
de um roadmap que assegure que os nossos esforços 
para proteger a Natureza estão alinhados com os últimos 
avanços da ciência. 

No âmbito da Natureza e Biodiversidade, os principais eixos 
de atuação estabelecidos são os seguintes:

1. Colaborar no restauro de ecossistemas críticos e na 
prevenção da conversão de florestas nativas e outros 
ecossistemas naturais para fins produtivos.

2. Apoiar a transição para uma utilização sustentável 
dos solos, de modo a aumentar a biodiversidade e 
os serviços de ecossistemas, através de práticas de 
agricultura regenerativa e integrada, otimização da gestão 
dos recursos hídricos e, simultaneamente, garantir 
a produtividade e qualidade da produção agrícola e 
agropecuária.  

3. Contribuir para a promoção de oceanos e zonas 
costeiras saudáveis através da implementação de medidas 
que visem minimizar os impactos na biodiversidade e 
ecossistemas, nomeadamente através de uma gestão 
sustentável dos recursos marinhos e da preservação das 
espécies e habitats com estatutos de conservação.   

4. Promover padrões de consumo compatíveis com os 
limites do planeta, através de ações de informação e 
sensibilização, nomeadamente no combate ao desperdício, 
mas também através da disponibilização de uma maior 
oferta de produtos e serviços com menor pegada e a 
preços acessíveis. 

As Empresas Sonae partilham o sentido de urgência, 
diagnóstico e visão da iniciativa act4nature, e 
comprometem-se a envolver os seus negócios nos 
compromissos do act4nature. Com a ambição de ter um 
impacto positivo na Natureza e Biodiversidade, adotamos o 
compromisso de, até 2022, definir metas alinhadas com a 
Ciência.

Compromissos do Grupo de Empresas Sonae para o act4nature Portugal

Integrar o compromisso act4nature Portugal decorre naturalmente do pacto que a 
Sonae há muito assumiu com o planeta e que constitui um dos seus eixos prioritários. 

Apoiamos uma visão de longo prazo, urgente, que se estenda para lá do valor 
económico gerado pelos negócios e que aposte no impacto positivo que podemos ter 

sobre a Natureza e a Biodiversidade.

Isabel Barros 
Presidente do Grupo Consultivo Sustentabilidade Grupo de 

empresas Sonae

http://www.sonae.pt
https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal
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Definir metas baseadas na Ciência para a 
Natureza. Desenvolver uma estratégia para 
a Natureza e Biodiversidade alinhada com o 
programa Science Based Targets Network até 
2022, de forma a assegurar que até 2022 serão 
desenvolvidas metas ambiciosas, robustas e 
relevantes, alinhadas com a ciência e dirigidas ao 
contexto das Empresas Sonae

Participar no projeto Floresta Sonae que visa 
compensar as emissões de CO2 da frota de 
veículos movidos a combustíveis fósseis das 
Empresas Sonae até à sua substituição total, num 
esforço que poderá conduzir à plantação de 1.000 
hectares de floresta e promover a conservação 
da biodiversidade, nomeadamente através da 
plantação de diversas espécies nativas ao longo 
de linhas de água e corredores ecológicos. 

Desenvolver e aprovar um compromisso de 
Zero Desflorestação, que incluirá metas e 
objetivos para as matérias-primas associadas à 
desflorestação

Publicação de Estratégia para a Natureza e 
Biodiversidade

Número de árvores plantadas/ano

Total de hectares intervencionados para promover 
recuperação e restauro de biodiversidade (ha)/ano

Publicação de Compromisso de Zero Desflorestação

Presente – 2022

Presente – 2030

Presente - 2021

Desenvolver iniciativas e ações-piloto no âmbito do 
Grupo de Trabalho de Natureza e Biodiversidade, 
tendo em vista a conservação de espécies e 
ecossistemas ameaçados 

Reduzir as perdas e desperdício alimentar nas 
operações das Empresas Sonae, de forma 
a contribuir para uma menor pressão sobre 
a Natureza e a Biodiversidade associada às 
atividades de produção agrícola e agropecuária e 
exploração de recursos naturais

Adotar critérios associados à preservação da 
biodiversidade nos processos de compra e 
desenvolvimento sustentável de bens e serviços 
nas empresas do grupo, de modo a promover a 
adoção de práticas produtivas mais sustentáveis 
e a reduzir a pegada associada à cadeia de 
abastecimento. 

Publicação dos resultados das ações desenvolvidas  

Nº de espécies ou área (ha) beneficiadas

Quantidade de desperdício alimentar evitado por 
quantidade de alimentos vendidos

Publicação de princípios e critérios para garantir 
sourcing e desenvolvimento sustentável de bens e 
serviços  

% volume de vendas indexados aos critérios 
definidos

Presente – 2022

Presente - 2030

Presente - 2022

https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal
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Promover a participação em iniciativas bem como 
ações de sensibilização, formação e divulgação 
junto de atores internos e externos sobre a 
temática Natureza e Biodiversidade, incluindo 
agricultura integrada, desperdício alimentar, 
capital natural, poluição, sistemas de certificação 
e outros. 

Número de ações e pessoas alcançadas por ano 
(incluindo referência a número de horas) através de 
ações de sensibilização, formação ou divulgação de 
temas associados à Natureza e Biodiversidade

Presente - 2030

Promover a adesão a redes de colaboração 
que visam o desenvolvimento e partilha de 
conhecimento sobre a Natureza e Biodiversidade.

Número e descrição das Redes de colaboração e 
das quais o grupo SONAE é membro

Presente - 2030

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).

https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal


Jorge de Melo
CEO

www.sovenagroup.com/pt/
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A Sovena é uma empresa familiar portuguesa, líder na 
indústria alimentar, com forte presença internacional. 
Detida 100% pela Nutrinveste SGPS, a Sovena tem no 
seu passado uma história de experiência e competência 
únicas no setor dos óleos alimentares e dos azeites, e 
no seu futuro o importante desafio de se posicionar no 
contexto da promoção de um consumo alimentar diverso 
e sustentável.

A atividade da Sovena integra todas as fases da cadeia 
de valor — a produção agrícola (no projeto Nutrifarms), a 
transformação e o embalamento dos produtos — e tem 
lugar em Portugal, Espanha, Marrocos, Chile e Estados 
Unidos da América, o que nos leva a gerir uma grande 
cadeia de abastecimento.

No projeto Nutrifarms, com cerca de 7.000 hectares de 
plantação de olival, usamos o conhecimento, a tecnologia 
e a inovação constantes para gerir de forma muito 
eficiente todos os recursos, com especial foco na água, 
nos solos e biodiversidade. Assim, fruto do conhecimento 
rigoroso e detalhado de cada herdade, dedicamos parte 
importante da sua área, mais de 900 hectares, a uma 
função de conservação de recursos naturais ou à criação 
de descontinuidades entre zonas de produção.

Na nossa atividade de embalamento, estamos 
comprometidos em utilizar materiais cada vez mais 
sustentáveis, contribuindo assim para a preservação dos 
recursos terrestres.

O que já era a nossa forma de atuação materializa-se 
agora na nova estratégia, definida para o período 2021-
2023, que visa garantir a sustentabilidade do nosso 
negócio a médio e longo prazo, com um impacto positivo 
para os ecossistemas e para as comunidades com que nos 
relacionamos.

Os compromissos que assumimos na nossa adesão ao 
act4nature Portugal vêm fortalecer o nosso plano de ação, 
concretizando metas que nos permitem ir de encontro 
a um dos pilares fundamentais da nossa estratégia: a 
produção de alimentos de forma sustentável.

Compromissos da Sovena para o act4nature Portugal

Acreditamos que o nosso contributo para o Desenvolvimento Sustentável só 
faz sentido se tiver os seus alicerces no desenvolvimento de uma atividade que 

procura a sustentabilidade do planeta e das pessoas.
A nossa adesão ao act4nature Portugal vem reforçar o nosso compromisso de 

trabalhar para produzir alimentos de forma sustentável, contribuindo para a 
proteção da biodiversidade.”

Jorge de Melo 
CEO da Sovena

http://www.sovenagroup.com/pt/
https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal
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Desenhar um Plano de Gestão da Biodiversidade e 
Serviços dos Ecossistemas das herdades

55% do cartão utilizado em todas as embalagens 
com certificação FSC (atualmente 40%)

Incluir a proteção da biodiversidade no Código de 
Ética da empresa

Publicação do plano

% de produtos colocados no mercado  
com cartão FSC

Código de Ética publicado no website da empresa

2021 - 2023

2021 – 2025

2021 - 2025

Implementar o Plano de Gestão da Biodiversidade 
e Serviços dos Ecossistemas das herdades

Realizar ações de sensibilização sobre 
conservação da natureza para stakeholders 
internos (ex.: colaboradores, respetivas famílias)

Número de iniciativas – 6 ações / ano

Número de participantes – 120 pessoas / ano

Número de horas – 3 horas / iniciativa (total de 
360 horas de sensibilização)

Adotar e implementar as medidas do “Guia 
de boas práticas agroambientais” da EDIA, 
que visam a promoção da biodiversidade, 
proteção do solo e da água, uso responsável de 
fitofármacos, proteção de habitats naturais e sua 
compatibilização com a produção agrícola nas 
herdades

% das áreas de conservação abrangidas pelo plano

Avaliação do impacto da sensibilização através de um 
inquérito antes e depois da ação

% de área que cumpre pelo menos metade das 
medidas aplicáveis

2023 - 2025

2021 – 2025

2021 – 2025

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).

https://www.bcsdportugal.org/act4nature-portugal
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