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10 COMPROMISSOS COMUNS
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 de Ecossistema,
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 de ecossistemas é um dos mais importantes desafios que o mundo
atualmente enfrenta. A biodiversidade e os serviços de ecossistemas sustentam a prosperidade e bemestar 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.

Especificamente, enquanto signatários, comprometemo-nos a:

1

Integrar a biodiversidade na estratégia corporativa, fundamentando a nossa atuação no conhecimento
científico disponível.

2

Dialogar com as diferentes partes interessadas sobre as suas expectativas e os nossos impactos, ações
e progresso.

3

Avaliar a biodiversidade nas diferentes dimensões relacionadas com a nossa atividade, utilizando
indicadores de impacto direto e indireto, de risco e de desempenho. Quando relevantes para a tomada
de decisão, avaliar em termos económicos os nossos impactos e a nossa dependência do bom
funcionamento dos ecossistemas.

4

Promover a integração progressiva da diversidade biológica nas decisões ao longo das nossas
cadeias de valor, desde a produção de matérias-primas naturais até à fase final do ciclo de vida dos
produtos, após utilização pelos consumidores.

5

Prioritariamente, prevenir, reduzir e, em última análise, compensar os nossos impactos, visando,
caso a caso, a ausência de perda líquida ou até um ganho líquido de biodiversidade nas nossas
atividades e áreas geográficas de influência, considerando as necessidades de adaptação dos
ecossistemas às alterações climáticas.

6

Dar prioridade ao desenvolvimento de Soluções Baseadas na Natureza, assegurando que estas são
implementadas de forma cientificamente fundamentada e benéfica para a biodiversidade, e
promovendo a variedade dessas soluções.

7

Integrar a biodiversidade no nosso diálogo com os decisores políticos de forma a fomentar a sua
progressiva consideração nas políticas públicas. Quando convidados a fazê-lo, contribuir para as
estratégias nacionais de biodiversidade dos países onde operamos.

8

Sensibilizar e formar os nossos colaboradores sobre a biodiversidade e a sua relação com as
atividades que desempenham. Promover e encorajar iniciativas de proteção da natureza e dar o
devido reconhecimento pelas suas ações e práticas neste domínio.

9

Mobilizar recursos e estabelecer parcerias adequadas para apoiar e monitorizar as nossas ações no
terreno.

10

Reportar publicamente a implementação destes compromissos e dos nossos compromissos
individuais apresentados.

Nome da empresa

Nome do signatário

Assinatura do Presidente

COMO ADERIR AO ACT4NATURE PORTUGAL?
O act4nature Portugal é uma iniciativa promovida pelo BCSD Portugal no âmbito da act4nature
international, lançada em França, em 2018, com o objetivo de mobilizar as empresas a proteger, promover
e restaurar a biodiversidade.
Etapas para adesão:
▪ Familiarização com os compromissos já existentes através da brochura do act4nature internacional
(http://www.act4nature.com/en/).
▪ Identificação dos impactos, diretos e indiretos, e as dependências das atividades da empresa e
preparação de um plano de ação para a biodiversidade.
▪ Estabelecer os compromissos individuais SMART para a empresa, os quais têm de ser concretos e
específicos da atividade.
▪ Garantir que os 10 compromissos comuns são assinados pelo CEO da empresa.
▪ Preencher o template disponibilizado em www.bcsdportugal.org/act4natureportugal com os
compromissos individuais, incluindo uma descrição que não deve exceder os 2500 caracteres,
incluindo espaços (o texto pode incluir links URL), e enviar por email para
act4natureportugal@bcsdportugal.org até ao dia 31 de março de 2022.
▪ A equipa do act4nature Portugal irá rever os seus compromissos, recorrendo, se necessário, ao apoio
do Advisory Board. Para mais informações contacte a equipa do act4nature Portugal através do email:
act4natureportugal@bcsdportugal.org.
▪ Os compromissos serão publicados em setembro de 2022, no website do BCSD Portugal, na página:
www.bcsdportugal.org/act4natureportugal.
A adesão ao act4nature Portugal não tem custos associados.
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