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O ano de 2021 fica marcado na história da nossa 
Associação por ter sido o ano da celebração de 
duas décadas de existência. Fazendo parte, desde 
a sua génese, da rede global do WBCSD, o BCSD 
Portugal representa hoje mais de 130 empresas 
dos mais diversos setores e dimensões, todas elas 
comprometidas com um desígnio comum: fazer a 
sua jornada para a sustentabilidade.

Foram 20 anos muito ricos pelo conjunto de 
iniciativas e atividades promovidas, das quais 
realço o Programa Young Managers Team, e 
os lançamentos de iniciativas como a Carta de 
Princípios do BCSD, atualmente com 151 signatárias, 
o guia do CEO para os Direitos Humanos, ou o 
act4nature Portugal, isto só referindo algumas das 
mais marcantes.

Assim, o BCSD Portugal tinha que assinalar 
de forma impressiva os seus 20 anos, e fê-lo 
com uma Conferência Anual que teve a honra 
de receber uma mensagem especial de Sua 
Excelência o Presidente da República e mais de 
mil participantes, com a realização de 10 painéis 
temáticos e intervenções de 40 oradores de 
renome, nacionais e estrangeiros. 
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1 .  UM ANO  DE  SUCESSOS  EM COOPERAÇÃO

Para além desta Conferência, o ano de 2021 fica também marcado por toda a 
atividade que foi, e está a ser, levada por diante pelos vários Grupos de Trabalho 
do BCSD Portugal. A este propósito, realço:

• O lançamento da Jornada 2030, instrumento que ajudará as empresas a 
implementar a Carta de Princípios do BCSD Portugal através do cumprimento 
de 20 objetivos, 20 metas e 20 indicadores, comuns a todas, e lhes permitirá 
alinhar o seu contributo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 
as estratégias da UE e de Portugal;

• O desenvolvimento de um projeto sobre “Soluções Empresariais para a 
Neutralidade Carbónica em 2050” e a colaboração no estudo “Net-Zero 
Portugal – Caminhos de Portugal para a descarbonização”, elaborado pela 
McKinsey & Company;

• A publicação do Manifesto “Rumo à COP26”, antecedendo a realização da 26.o 
Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas e sublinhando 
a preocupação das empresas signatárias com a necessidade de se atingir 
um conjunto de resultados em várias áreas, com a ambição de se cumprir o 
Acordo de Paris sobre o clima;

• A atualização do portal sustainablefinance.pt para a partilha de conhecimento 
e dinamização de interações no domínio das finanças sustentáveis;

• O lançamento do “Guia do CEO para a Bioeconomia Circular”, em parceria 
com o WBCSD;

• O lançamento da segunda versão da ferramenta “Circular Transition 
Indicators (CTI)”, em conjunto com o WBCSD, com o fomento de casos 
piloto de aplicação através dos quais as empresas puderam medir o grau de 
circularidade de produtos ou processos;

• O desenvolvimento do projeto PMEL – Pacto de Mobilidade Empresarial de 
Lisboa.

Em paralelo, decorreu o segundo ciclo das Conversas sobre Sustentabilidade, 
que congregou mais de 100 participantes, diversas ações de formação, a 
publicação de três newsletters, ou o lançamento da versão portuguesa da 
publicação WBCSD “Reinventing Capitalism”.

Tudo isto foi possível ser feito com a observância das regras do rigor financeiro, já 
que o BCSD Portugal fecha o ano de 2021 com um resultado líquido positivo de 
28 157 euros. 

O exercício de 2021 que agora termina marca também o final do triénio em que 
tive a honra de presidir à Direção desta Associação.  Assim, quero deixar aqui 
umas sentidas palavras de agradecimento a todos os associados, aos membros 
da Direção, ao Secretário-Geral e a toda a equipa executiva do BCSD Portugal 
pela confiança e pelo apoio inestimável que me deram ao longo destes três anos.

Foi um período extremamente dinâmico, em que foram realizadas as mais 
diversas atividades que consolidam e estimulam a divulgação dos diversos 
pilares da sustentabilidade no contexto da sociedade e do meio empresarial 
em Portugal, o que só foi possível com o enorme espírito de compromisso dos 
associados e da equipa executiva do BCSD Portugal.

O esforço desenvolvido pelas várias Direções que têm presidido ao BCSD 
Portugal, e também desta que agora cessa funções, fica bem demonstrado com o 
facto de termos atingido em 2021 o máximo histórico de número de associados, 
com a participação de 134 membros, o que é motivo de justificado otimismo. 

Termino com a certeza de que se iniciará agora um novo ciclo de reforço do 
crescimento do BCSD Portugal como importante alavanca para que os temas da 
sustentabilidade estejam cada vez mais presentes no dia a dia da atividade das 
empresas, que são o verdadeiro motor do desenvolvimento económico e social.

Com esta certeza, aqui ficam os meus votos de maiores felicidades para os novos 
membros dos órgãos sociais, todos os associados e equipa do BCSD Portugal.
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No ano de 2021, celebraram-se os 20 anos de atividade do 
BCSD Portugal. Para sinalizar a efeméride, no início do ano 
passado lançámos uma imagem e um site institucionais 
novos e a fechar o ano promovemos uma conferência 
internacional de dois dias sobre os desafios da década 
2020-2030.

Hoje, vinte anos depois da sua fundação, o BCSD Portugal 
encontra-se com uma situação financeira estável, um 
número recorde de membros e uma equipa dedicada 
e talentosa. As bases para os próximos 20 anos não 
poderiam, assim, ser mais promissoras – e, à medida que 
os temas relacionados com a sustentabilidade ganham 
importância e visibilidade no seio do setor empresarial 
português, a expansão da nossa atividade é cada vez mais 
uma certeza.

Como sabemos, a década de 2020-2030 é crítica para que 
tenhamos um mundo mais coeso e equilibrado, até 2050. 
Mais concretamente, há várias metas ESG – decorrentes 
do Acordo de Paris sobre o clima, dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações 
Unidas, e dos 10 pilares do Pacto Ecológico Europeu – que 
têm o ano de 2030 como horizonte – e que são críticas 
para o mundo que seremos no futuro.

1 .  UM ANO  DE  SUCESSOS  EM COOPERAÇÃO
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Sendo a sustentabilidade uma exigência crescente por parte de todos 
os stakeholders da empresa – clientes, investidores, trabalhadores, 
reguladores e comunidades em que atua –, as empresas que agirem 
primeiro beneficiarão de first mover advantage. Tal como aconteceu com 
a transformação digital, serão essas as empresas mais competitivas e 
resilientes no futuro – aliás, já são.

Tornar as suas cadeias de valor mais sustentáveis, implica integrar vários 
temas ESG em todas as decisões – operacionais e estratégicas – da 
empresa. Por exemplo, como descarbonizar, como valorizar o capital 
natural e integrar a natureza em todas as decisões da empresa, como 
melhorar a proposta de valor para todos os stakeholders (não apenas 
para os acionistas), como tornar o modelo de negócio da empresa mais 
circular, como medir os impactes ESG e tornar transparente a cadeia 
de valor da empresa através do reporte de informação não financeira, e 
como adotar políticas de valorização da igualdade e da diversidade.

Devido à pandemia Covid-19, os últimos dois anos foram particularmente 
desafiantes para todos, nomeadamente, para as empresas e para a 
agenda da sustentabilidade – que acabou relegada para segundo 
plano. Dois anos após o início da pandemia, a Rússia invade a 

Ucrânia, colocando a Europa e o mundo na iminência de uma guerra 
com consequências desastrosas – e voltando a relegar o tema da 
sustentabilidade para segunda prioridade. Está na hora de assumirmos 
que não podemos continuar a governar o mundo numa lógica de curto 
prazo e que, na verdade, a sustentabilidade é a nossa melhor aliada para 
reduzir o risco de potenciais pandemias e guerras – já que é o nosso 
melhor garante de um planeta saudável e sociedades coesas.

Venham os próximos vinte.

1 .  UM ANO  DE  SUCESSOS  EM COOPERAÇÃO
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1 .  UM ANO  DE  SUCESSOS  EM COOPERAÇÃO
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O                    é uma associação sem fins lucrativos que agrega e representa mais de 130 empresas 
de referência em Portugal, que se comprometem ativamente com a transição para a sustentabilidade.

Temos uma ampla representação setorial e empresas de diferentes dimensões, desde as que integram 
o índice bolsista PSI20 a outras de menor dimensão. O volume de vendas dos nossos associados 
representa cerca de 10% do PIB nacional. 
O BCSD Portugal integra a Rede Global do                 , a maior organização internacional empresarial a 
trabalhar a área do desenvolvimento sustentável.

2 .  A  NOSSA  MIS SÃO  E  V ISÃO

2.1.   MISSÃO

2.2.  VISÃO

Incentivar e apoiar os seus membros na sua jornada para a sustentabilidade, 
inspirando-os e ajudando-os a construir organizações e modelos de negócio 
que sejam competitivos, inovadores e sustentáveis – a nível ambiental, social e 
económico / governance. 

Contribuir para a construção de políticas públicas e para a sensibilização da 
sociedade portuguesa, com vista ao desenvolvimento sustentável de Portugal.

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

http://bcsdportugal.org/
https://www.wbcsd.org
https://www.wbcsd.org
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2.3.  ÁREAS DE ATUAÇÃO

TEMAS ESTRATÉGICOS EM 2021

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

As nossas prioridades de atuação estão alinhadas com as prioridades do World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD).

DESCARBONIZAÇÃO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
BIODIVERSIDADE CADEIA DE VALOR ECONOMIA CIRCULAR CIDADES SUSTAINABLE 

FINANCE REPORTING

2 .  A  NOSSA  MIS SÃO  E  V ISÃO
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2.4.  LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA
As três linhas de orientação estratégica definidas em 2020 foram mantidas em 2021, de forma a 
consolidar o posicionamento, reforçado pelo resultado da consulta do BCSD Portugal aos seus 
membros.

Para assegurar a execução dos objetivos e das linhas de orientação estratégica foram definidas no 
Plano de Atividades as 5 lines of business do BCSD Portugal para 2020:

FORMAR

GRUPOS DE TRABALHO FORMAÇÃO EVENTOS COMUNICAÇÃOADVOCACY

REFORMULAR A OFERTA FORMATIVA

REFORÇAR A PRODUÇÃO E PARTILHA 
DE CONHECIMENTO

REFORÇAR A RELAÇÃO COM OS MEMBROS 
E POTENCIAR O NETWORKING

APOSTAR COMPROMISSOS COM  
OBJETIVOS E METAS CONJUNTAS

POTENCIAR OS RESULTADOS DOS 
GRUPOS DE TRABALHO

AUMENTAR A INFLUÊNCIA DO BCSD PORTUGAL JUNTO DOS STAKEHOLDERS CHAVE

INFLUENCIAR COMUNICAR

2 .  A  NOSSA  MIS SÃO  E  V ISÃO
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2.5.  ÓRGÃOS SOCIAIS E CONSELHOS CONSULTIVOS 

PRESIDENTE

DIREÇÃO
VICE-PRESIDENTES

O BCSD Portugal possuí órgãos sociais que detêm o exercício de todos os poderes necessários 
para assegurar a gestão da associação, como a Direção e o Secretariado executivo.

2 .  A  NOSSA  MIS SÃO  E  V ISÃO

João Castello Branco 
The Navigator Company

António Pires de Lima 
Brisa

Cristina Amorim 
Corticeira Amorim

Miguel Nuno Setas 
EDP

Construir em colaboração uma economia onde a competitividade, 
a sustentabilidade ambiental e a igualdade sejam realidades 
verdadeiramente compatíveis é o principal desafio ao qual o setor 
privado e o setor público precisam de dar resposta nesta década.

Para progredir, necessitamos de conhecer, caraterizar, medir e 
reportar o progresso e os impactos – o direto e em toda a cadeia 
de valor – de forma verdadeira, transparente e comparável. O BCSD 
Portugal desempenha um papel fundamental neste caminho, 
ajudando as empresas a posicionar-se como um dos principais 
impulsionadores de práticas sustentáveis e de concretização dos ODS

As empresas alteraram a abordagem à sustentabilidade e têm 
visto reconhecido o seu papel no alcance dos ODS. Foi notável o 
contributo do BCSD que, nestes anos, promoveu a colaboração 
entre empresas e demonstrou a relevância dos esforços coletivos.

O BCSD afirmou-se 
na vida corporativa 
portuguesa e tem hoje 
um posicionamento 
central e de referência 
na inspiração de 
modelos de negócio 
responsáveis e capazes 
de fazer a articulação 
das dimensões 
ambiental, social e 
de governança das 
empresas em Portugal.
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2.5.  ÓRGÃOS SOCIAIS E CONSELHOS CONSULTIVOS 

DIREÇÃO
VICE-PRESIDENTES

2 .  A  NOSSA  MIS SÃO  E  V ISÃO

Andy Brown 
Galp Energia

Isabel Barros 
SONAE

Joaquim Cabaço 
Trivalor

A defesa da sustentabilidade é uma oportunidade inédita para 
o relançamento da economia portuguesa. Essa prioridade é 
assumida pela Sonae que, com as empresas do BSCD, se assume 
como motor para a transição verde em Portugal.

Colocar o desenvolvimento sustentável no centro da estratégia 
empresarial foi um dos desenvolvimentos mais significativos dos 
últimos 20 anos. O BCSD Portugal tem liderado esta mudança, pondo 
empresas que pensam de forma semelhante a trabalharem juntas, a 
partilharem melhores práticas e a comprometerem-se a melhorar.

Portugal confronta-se com um desafio de crescimento, obviamente 
sustentável! A década anterior foi de diagnóstico e de sensibilização, 
nesta há que atuar, alinhando a estratégia das empresas com a 
sustentabilidade, de forma que esta não seja mais uma.  
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2.5.  ÓRGÃOS SOCIAIS E CONSELHOS CONSULTIVOS 

ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO FISCAL

A Assembleia Geral reúne anualmente para discutir e deliberar a vontade coletiva sobre 
determinados assuntos da associação e é dirigida por uma Mesa composta por um Presidente e 
dois Secretários eleitos entre os associados.

A fiscalização da gestão incumbe a um Conselho Fiscal constituído por um Presidente e dois 
Vogais eleitos pela Assembleia Geral.

2 .  A  NOSSA  MIS SÃO  E  V ISÃO

PRESIDENTE 
Comendador Rui 
Nabeiro 
Delta

PRESIDENTE 
António Brochado 
Correia 
PwC

SECRETÁRIO 
Fernando Leite 
LIPOR

VICE-PRESIDENTE 
Jorge Cortes Martins 
Millennium bcp 

SECRETÁRIA 
Margarida Couto 
VdA

VICE-PRESIDENTE  
Pedro Nunes 
Galhardas 
Accenture

Uma visão de sustentabilidade não é 
mais do que dar visibilidade a que todos 
devemos ter um propósito claro, valores 
consistentes e um relacionamento com 
todas as partes interessadas, pois todas 
elas fazem parte de nós.
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2.5.  ÓRGÃOS SOCIAIS E CONSELHOS CONSULTIVOS 

CONSELHO CONSULTIVO

O BCSD Portugal dispõe de um Conselho Consultivo que é constituído por associados e por 
individualidades externas convidadas de reconhecidos mérito, competência, idoneidade e 
integridade.

2 .  A  NOSSA  MIS SÃO  E  V ISÃO

PRESIDENTE 
Jorge Moreira da Silva 
Director Development  
Co-operation Directorate  
na OCDE

VOGAIS

VICE-PRESIDENTE  
 Isabel Ucha 
CEO Euronext Lisbon

Ângelo Ramalho 
CEO Efacec

Alexandre Fonseca 
CEO Altice

A grande prioridade na área da Sustentabilidade da próxima década será passar da fase de 
sensibilização para a concretização em projetos e modelos de negócio. Este dever de “agir” 
obriga ao envolvimento da sociedade, dos governos e das empresas.

O tempo que vivemos é, antes de mais, um tempo de reinvenção. Sejamos capazes de 
emergir mais fortes e de aproveitarmos as novas oportunidades com que nos vamos deparar. 
As competências do digital, a adaptabilidade e a resiliência serão algumas das competências 
mais críticas para a criarão de mais valor e de forma mais rápida.
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2.5.  ÓRGÃOS SOCIAIS E CONSELHOS CONSULTIVOS 
CONSELHO CONSULTIVO

2 .  A  NOSSA  MIS SÃO  E  V ISÃO

VOGAIS (cont.)

Miguel Maya 
CEO Millennium bcp

Compete-nos ser atores comprometidos nesta década em prol de uma transição para um modelo de 
desenvolvimento que compatibilize o crescimento económico sólido e sustentável com a revisão do 
contrato social que nos agrega, reforçando as redes de proteção social no suporte aos mais vulneráveis.

Clara Raposo 
Dean ISEG

Esta década de 20 é a mais desafiante da nossa vida: eventos disruptivos, como a pandemia ou a guerra, 
exigem esforços imediatos, sem que possamos esquecer o fim maior do desenvolvimento sustentável.

Pedro P. de Miranda 
CEO Siemens

Fomos pioneiros entre as empresas industriais no objetivo da neutralidade carbónica até 2030 e 
queremos através da nossa tecnologia impactar a sustentabilidade dos nossos clientes e a sociedade na 
transição climática e digital.

Rosália Amorim 
Diretora Editorial do 
Dinheiro Vivo

O BCSD Portugal, tem vindo a dar um contributo determinante para a sensibilização para o tema da 
sustentabilidade. Hoje a pandemia covid-19, a crise de matérias-primas e a guerra na Europa são três 
novos fatores de desestabilização.” do planeta. Ao fim de duas décadas de provas dadas, creio que o 
desafio maior começa agora.

Sandra Santos 
CEO BA Glass

A preservação do planeta é urgente e não é possível adiá-la. A década que percorremos será, sem 
dúvida, rica em inovações e transformações. O BSCD é uma plataforma de partilha de experiências e 
compromissos, e de construção de conhecimento entre empresas que querem desenvolver modelos 
de negócio mais sustentáveis.
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2.5.  ÓRGÃOS SOCIAIS E CONSELHOS CONSULTIVOS 
CONSELHO CONSULTIVO

2 .  A  NOSSA  MIS SÃO  E  V ISÃO

VOGAIS (cont.)

Pedro Norton 
CEO Finerge

Pedro S. dos Santos 
CEO Jerónimo Martins

Nuno Lacasta 
Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente

Bernardo Pinho 
CEO Tecnoplano

Henrique Monteiro 
Jornal Expresso

Luís Melo Jerónimo 
Dean Católica Lisbon

Felipa Xara-Brasil 
CEO Signium

Fernando Leite 
CEO Lipor

Francisco Neves 
CEO Stravillia Sustainability Hub

Filipe Santos 
Dean Católica Lisbon

João Bento 
CEO CTT

José Leitão 
CEO APCER
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Os Grupos de Trabalho do BCSD Portugal favorecem a 
colaboração entre empresas, de dimensões e setores 
diferentes, com um objetivo comum - a criação de 
soluções, mecanismos e ferramentas inovadoras que 
permitam responder aos desafios empresariais na 
transição para a sustentabilidade.
2021 foi um ano de consolidação e de concretização de 
projetos nos 6 Grupos de Trabalho do BCSD Portugal. 
A participação ativa de um total de 78 empresas 
contribuiu de forma determinante para a concretização 
dos objetivos definidos. 6 Grupos de Trabalho

78 empresas
+40 reuniões
8 eventos

6 publicações
3 consultas públicas
2 plataformas online

ENCONTRAR SOLUÇÕES EM 
CONJUNTO PARA OS DESAFIOS ESG

OS GTS EM NÚMEROS:

20

3.  A S  AT IV IDADES  PR INC IPAIS
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3.  A S  AT IV IDADES  PR INC IPAIS
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JORNADA 2030

20 OBJETIVOS
20 METAS
20 INDICADORES

Atividades desenvolvidas em 2021:

3.  A S  AT IV IDADES  PR INC IPAIS  /  GRUPOS  DE  TRABALHO

Em 2021, o GT desenvolveu uma metodologia para a 
implementação dos Princípios estabelecidos na Carta 
de Princípios do BCSD Portugal – a Jornada 2030, 
composta por 20 objetivos, 20 metas e 20 indicadores, 
comuns a todas as empresas.

22

Em 2021, os dois maiores focos do Grupo de Trabalho Jornada 2030 foram  
a Carta de Princípios e a Jornada 2030.

https://bcsdportugal.org/carta-principios/
https://bcsdportugal.org/carta-principios/
https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2022/01/Publicacao-Jornada-2030_BCSD_5jan2022.pdf
https://bcsdportugal.org/carta-principios/
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CARTA DE PRINCÍPIOS 
DO BCSD PORTUGAL

3.  A S  AT IV IDADES  PR INC IPAIS

Este percurso teve três momentos-chave:

•	 Desenvolvimento	de	uma	abordagem	
de	self-assessment	

•	 Desenvolvimento	de	conteúdos	que	
orientam	e	apoiam	as	empresas	na	
implementação	da	Jornada	2030,	para	
cada	um	dos	seus	20	Objetivos	2030

•	 Criação	da	plataforma da Jornada 2030,	
com	o	apoio	da	NTT	DATA,	membro	
do	Grupo	de	Trabalho	Jornada	2030,	
e	que	inclui	a	Jornada	2030	e	concilia	
as	funcionalidades	de	self-assessment	e	
de	guia,	de	forma	a	apoiar	a	Jornada	dos	
signatários	da	Carta

E foi apoiado por 5 atividades de 
promoção da Carta de Princípios e da 
Jornada 2030:

•	 Atualização	do	logo	da	Carta	de	
Princípios		

•	 Elaboração	e	paginação	da	publicação	
que	integra	a	Carta	de	Princípios

•	 Publicação	da	Jornada	2030	no	site	do	
BCSD	Portugal

•	 Convite	via	email	do	Presidente	
da	Direção	do	BCSD	Portugal	aos	
associados	não-subscritores	da	Carta	
para	o	fazerem	e	juntarem-se	à	Jornada	
2030	

•	 Apresentação	pública	da	Jornada 2030	
e	da	sua	plataforma	na	Conferência	
Anual	do	BCSD	Portugal

23

https://jornada2030.bcsdportugal.org/
https://bcsdportugal.org/carta-principios/
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2 Reuniões com o Advisory Board do act4nature Portugal:

Sessão de esclarecimento sobre o act4nature Portugal  
para empresas

Atividades desenvolvidas em 2021:

•	 29	DE	JANEIRO: identificação de abordagens para aumento da escala da iniciativa e de setores 
de atividade económica prioritários para atuar em prol da natureza;

•	 25	DE	MAIO: análise dos compromissos empresariais de 2021.

•	 12	DE	MARÇO

O Grupo de Trabalho de Biodiversidade focou-se na dinamização da 2.a edição do act4nature Portugal que 
tem como missão estimular a proteção, o restauro e a promoção da biodiversidade e dos ecossistemas naturais 
pelas empresas portuguesas, através do fomento de compromissos empresariais em prol da natureza. 
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Publicação dos 12 Compromissos  
em português e inglês

Realização do webinar  
“Showcase de ações pela natureza” 

Atividades desenvolvidas em 2021:
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•	 7	DE	OUTUBRO

PROJETOS	E	INICIATIVAS	DE	AÇÕES		
PELA	NATUREZA

PARTICIPANTES

Este webinar contou com apresentação de:

10
74

https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/10/act4naturePortugal_Compromissos2021_PT_compressed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dMPbrtsnW2I&t=100s
https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/10/2021.10.07_Showcase-de-Acoes-pela-Natureza_Projetos-apresentados.pdf
https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/10/2021.10.07_Showcase-de-Acoes-pela-Natureza_Projetos-apresentados.pdf
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Colaboração com a Entreprises pour 
l’Environnement  (EpE) 

Acompanhamento das atividades do Business 
for Nature, 

Atividades desenvolvidas em 2021:
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(responsável pelo act4nature International) na organização do European 
Business & Nature Summit 2021, realizado nos dias 30 de novembro 
e 1 de dezembro, no qual a EDP, a REN e a Sonae apresentaram os seus 
compromissos

que o BCSD Portugal integra, destacando-se a participação na reunião 
bilateral com o Trio da Presidência do Conselho Europeu e com a 
Comissão Europeia, em abril.

Reuniões 1:1 de apoio às empresas  
nos processos de definição e revisão  
dos seus compromissos

https://ec.europa.eu/environment/news/european-business-and-nature-summit-2021-11-30_en
https://ec.europa.eu/environment/news/european-business-and-nature-summit-2021-11-30_en
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Atividades desenvolvidas em 2021:
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3 EVENTOS
+ 620 PARTICIPANTES
23  SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 
APRESENTADAS

• Promover o conhecimento e discussão em torno das cidades sustentáveis e dos contributos das empresas
• Estimular o papel das empresas para uma mobilidade mais ecológica, inclusiva, eficiente e segura
• Desenhar projetos empresariais, em parceria com os stakeholders relevantes, com deliverables concretos que 
contribuíssem para a sustentabilidade em contexto urbano.

Objetivos principais para 2021:
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Evento online “Cidades pela Neutralidade Carbónica 2030 – Desafios 
e Soluções em Rede”
Em parceria com 

ORADORES EMPRESAS	COM	SOLUÇÕES	
PARA	A	NEUTRALIDADE	
CARBÓNICA	NAS	CIDADES PARTICIPANTES

27 12 +300

Webinar “Showcase de soluções para a mobilidade sustentável”
Em parceria com                   no âmbito do Pacto de Mobilidade Empresarial 
para a Cidade de Lisboa (PMEL)

SOLUÇÕES	DE	MOBILIDADE	PARTILHADA,		
ELÉTRICA	OU	INTEGRADA

PARTICIPANTES11 154

Webinar “Que caminhos para a mobilidade sustentável?”
INSCRITOS169

https://www.youtube.com/watch?v=BLo6Ym-pqH8
https://www.youtube.com/watch?v=BLo6Ym-pqH8
https://www.youtube.com/watch?v=BkIoUPGQKh0
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Lançamento da publicação “A Transformação Urbana 
em 7 Passos: Guia para Decisores Políticos”

Preparação do novo Pacto da Mobilidade Empresarial 
de Braga, 

na Conferência Anual do BCSD Portugal.

a ser lançado em 2022.

Processo de auscultação a 8 empresas-membro da área da construção 
através de reuniões 1:1 para a conceção de um novo projeto a desenvolver pelo grupo 
na área dos edifícios e construção sustentável.

Reunião de signatários do Pacto de Mobilidade Empresarial 
para a Cidade de Lisboa (PMEL)
e preparação do fim do projeto.
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1. Partilhar experiências inovadoras

2. Promover abordagens e a transparência na Cadeia de Valor

3. Apoiar a medição do desempenho circular das empresas

4. Agir como uma voz empresarial para gerar legislação que promova a 
economia circular ao nível nacional com os padrões europeus

Objetivos principais para 2021:
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Workshop “Design Thinking: Circular Design 
Futures” 

Webinar “Métricas de circularidade – um passo 
para a transição” 

•	 4	DE	FEVEREIRO

•	 16	DE	MARÇO

EMPRESASPARTICIPANTES

PARTICIPANTES

1928

121

Oradores de

Casos de estudo da 1.a Edição do Piloto da CTI Tool

https://www.youtube.com/watch?v=Z_b2uPYX2kU
https://www.youtube.com/watch?v=Z_b2uPYX2kU
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Lançamento da versão PT da publicação do WBCSD “Indicadores 
de transição circular V2.0 - Métricas para empresas desenvolvidas 
por empresas”

Conferência “Desafios Singulares, 
Soluções Circulares” 
•	 23	DE	SETEMBRO

PARTICIPANTES116

Definição de projeto para “desenvolvimento de um passaporte de 
materiais com aplicação multissetorial”, para execução em 2022.
Consulta ao mercado e apreciação de 6 propostas de consultoria.

https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/03/CTI_2_BCSD_VF-1.pdf
https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/03/CTI_2_BCSD_VF-1.pdf
https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/03/CTI_2_BCSD_VF-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ErQ1UtgyKW4
https://www.youtube.com/watch?v=ErQ1UtgyKW4
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Participação na resposta à consulta pública sobre a proposta de 
Diretiva Europeia “Sustainable Products Initiative”

2.a Edição do Piloto da Circular Transition Indicators Tool (CTI Tool) 
•	 ABRIL	-	DEZEMBRO

Pilotos

Colabração
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Em 2021, o foco principal deste grupo de trabalho foi o projeto 
“Soluções empresariais para a neutralidade carbónica”, que teve 
os seguintes principais objetivos:

• Acionar as metas climáticas 2030/2050

• Apoiar a implementação dos planos de ação para a neutralidade carbónica das empresas;

• Simplificar a jornada para a neutralidade carbónica até 2050, alinhando práticas e 
desempenho climático das empresas com as metas nacionais/europeias.
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Este projeto teve 5 etapas e em 2021 foram executadas as duas últimas.

•	 Etapa	4	–	Solve	&	Tell: Caracterização das mais de 100 soluções empresariais para a 
Neutralidade Carbónica por categoria, setor de atividade aplicável e fase de desenvolvimento

•	 Etapa	5	–	Show	the	World: Redação do relatório “Soluções Empresariais para a Neutralidade 
Carbónica até 2050”, com 52 casos de estudo de soluções, incluindo soluções financeiras, 
elaborados por empresas do GT Neutralidade Carbónica e do GT de Sustainable Finance. Em 2022 
será publicado e esta etapa será concluída com a realização de um hackathon para identificar 
soluções para ultrapassar as barreiras à Neutralidade Carbónica identificadas no projeto.
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O GT de Neutralidade Carbónica colaborou ainda 
com a McKinsey na elaboração do estudo “Net 
Zero Portugal: Caminhos de Portugal para a 
descarbonização”.

Outras atividades desenvolvidas em 2021:
5 workshops setoriais 
•	 FEVEREIRO-ABRIL

• Energia • Mobilidade • Residencial e 
Edifícios

• Indústria e 
Agricultura

• Floresta e 
Resíduos

Dinamizados pela McKinsey sobre:

Reuniões com os CEO das 7 empresas 
que integram a Direção do BCSD Portugal para apresentação do estudo e recolha de contributos.

https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/05/Net-Zero-Portugal-PT_final.pdf
https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/05/Net-Zero-Portugal-PT_final.pdf
https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/05/Net-Zero-Portugal-PT_final.pdf
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Reuniões com 4 especialistas/stakeholders 

Webinar “A Jornada da Descarbonização 
até 2050”

para apresentação do estudo e recolha de contributos:

para apresentar e debater as conclusões do estudo “Net Zero Portugal”, 
da McKinsey & Company

Adicionalmente, o GT participou na consulta da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do 
Território, da Assembleia da República sobre as propostas legislativas dos vários Grupos Parlamentares 
para uma “Lei de Bases do Clima”

Nuno Lacasta 
Presidente da APA

Francisco Ferreira 
Especialista/Associação Zero

Júlia Seixas 
Especialista/FCT-UNL

Pedro Barata 
Especialista/Get2C

PARTICIPANTES209
•	 18	DE	MAIO

https://www.youtube.com/watch?v=TmqdvA8h4Kc
https://www.youtube.com/watch?v=TmqdvA8h4Kc
https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/05/Net-Zero-Portugal-PT_final.pdf
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Atividades desenvolvidas em 2021:
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Resposta à consulta pública europeia referente à iniciativa “Sustainable 
Corporate Governance” 
•	 8	DE	FEVEREIRO

1. Acompanhar e contribuir para o 
desenvolvimento das políticas de 
financiamento sustentável; 
 

2. Desenvolver conhecimento; 
 
 
 

3. Promover o debate e sensibilizar 
as empresas para as temáticas e 
desafios da Sustainable Finance.

3 objetivos principais para 2021:
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Reunião sobre a implementação do Ato Delegado referente 
ao Art. 8.o da Taxonomia Europeia

Reunião sobre a proposta de nova Diretiva Europeia sobre o Reporte 
de Sustentabilidade pelas Empresas

•	 17	DE	SETEMBRO

•	 22	DE	OUTUBRO

Participação de oradores das empresas:

Participação de um orador da empresa:

4 reuniões de partilha de práticas e casos de estudo sobre temáticas no contexto 
das Finanças Sustentáveis:

Reunião sobre a Diretiva Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Reunião sobre a Taxonomia Europeia

•	 12	DE	ABRIL

•	 26	DE	MAIO

Participação de oradores das empresas:

Participação de oradores das empresas:
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Realização do Painel de Debate com o tema 
“Financiar a Sustentabilidade”, 
na Conferência Anual do BCSD Portugal, no dia 25 de novembro 
de 2021, com o apoio da AGEAS.

Renovação do site www.sustainablefinance.pt
em termos de  e de conteúdos, incluindo também a pesquisa 
de oportunidades de financiamento e produtos financeiros para 
financiar a sustentabilidade nas empresas. Esta renovação teve o 
apoio das empresas: Altri, Crédito Agrícola, EDP, Millennium 
BCP e PwC. O lançamento público do site renovado decorreu 
durante a Conferência Anual do BCSD Portugal, no dia 25 de 
novembro de 2021. 

http://www.sustainablefinance.pt
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A formação do BCSD Portugal pretende dotar as 
empresas de competências e conhecimento sobre 
gestão da sustentabilidade empresarial, para que sejam 
líderes na transição para uma economia neutra em 
carbono, enquanto constroem valor de longo prazo para 
a empresa.

A um ano de adaptação e reestruturação (2020) 
seguiu-se um ano de consolidação da oferta formativa 
100% digital, com o destaque para o lançamento da 
plataforma de e-learning. 

CAPACITAR AS EMPRESAS E AJUDÁ-LAS 
NA SUA JORNADA 

PLATAFORMA DE E-LEARNING

3.  A S  AT IV IDADES  PR INC IPAIS
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A oferta formativa do BCSD Portugal é aberta a profissionais 
e a colaboradores de empresas e outras organizações, seja 
qual for o setor, pensada para qualquer etapa da jornada, 
diferentes níveis de conhecimento e de maturidade em 
matéria de sustentabilidade. Os níveis 0, 1 e 2 são ministrados 
integralmente pela equipa do BCSD Portugal, enquanto os 
cursos de nível 3 são feitos em parceria com especialistas de 
acordo com os temas abordados.
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35
143 922

191
153

AÇÕES DE 
FORMAÇÃO 

HORAS DE 
FORMAÇÃO 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES
EMPRESAS
REPRESENTADAS
ORADORES 
EXTERNOS/
CONVIDADOS 

FORMAÇÕES  
À MEDIDA 
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A formação foi muito completa e excedeu as 
minhas expetativas, pelo acesso a oradores de 
muita qualidade, ferramentas e conhecimentos 
transmitidos.

A participação na formação “Beginners” do 
BCSD, foi muito útil, uma vez que permitiu 
adquirir conhecimentos, e ferramentas que nos 
permitirão impulsionar a nossa jornada para a 
Sustentabilidade. 

Participar como orador externo nas formações do BCSD é uma 
excelente oportunidade para viver o nosso propósito - Inspirar 
as organizações à ação, por forma a devolver o futuro às Pessoas 
e ao Planeta – e contribuir, com a nossa experiência e exemplos 
concretos, para acelerar a curva de crescimento das organizações 
que tivermos o privilégio de influenciar. 

É com enorme gosto e prazer que tenho colaborado nas sessões de 
formação do BCSD Portugal onde, ao dar a conhecer as ferramentas 
do movimento B Corp, sinto como as mesmas são bem acolhidas e 
benefício com os desafios que me vão sendo feitos pelas questões 
colocadas que me fazem, também a mim, aprender e melhorar.

A formação na BCSD foi muito útil, dado que me permitiu adquirir 
conhecimentos tanto em termos concetuais, mas também em 
termos técnicos de forma a aplicar ao contexto da empresa em que 
atuo. A equipa de formadores da BCSD é extremamente competente 
e faz os possíveis para adaptar os conteúdos a lecionar ao nível de 
conhecimento dos formandos inscritos. 

O BCSD tem sido um apoio fundamental no 
desenvolvimento e implementação da ESG na Zolve. 
A nossa participação nas formações e workshops 
tem sido imprescindível na obtenção do know-
how, necessário e adequado, para uma evolução 
consistente e sustentada.

Susana Bandarrinha – Sustainability Officer – NTT Data

Isabel Domingues  – Sustentabilidade – RioPele

Francisco Neves  – Managing Partner – Stravillia Sustainability Hub Luis Amado  – Diretor Executivo – B Lab Portugal

Pedro Paiva  – Sustainability Specialist – SOGRAPE

Alexandra Teixeira  – Head of Quality and Communication – Zolve

Testemunhos participantes:

Oradores  
externos:
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Os eventos desenvolvidos pelo BCSD Portugal 
pretendem marcar a agenda nacional no 
que diz respeito aos temas de relevância da 
sustentabilidade. Para levar a nossa missão 
e a temática a outros públicos, participamos 
frequentemente em eventos de outras 
entidades. 

Em 2021 foi dada continuidade ao ciclo de 
Conversas sobre Sustentabilidade Online e 
realizaram-se outros eventos no âmbito dos 
Grupos de Trabalho. O Encontro de Delegados,  
a Conferência Anual do BCSD Portugal e 
o Jantar de Presidentes encerraram as 
celebrações dos 20 anos.

SENSIBILIZAR E LEVAR O TEMA  
MAIS LONGE 

OS EVENTOS EM 
NÚMEROS:

EVENTOS

PARTICIPANTES

PARTICIPAÇÕES
COMO ORADOR
CONVIDADO

ORADORES 
CONVIDADOS

17
2.611

45
141
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O QUE DIZEM DOS NOSSO EVENTOS
Muito obrigada ao BCSD Portugal por 
trazer este tema estruturante à discussão e 
aos intervenientes pela partilha de visões 
e experiências.

Felicitações a todas as empresas por 
integrarem as questões da biodiversidade 
nos planos de negócio.

Conferência “Empresas pela biodiversidade”

Envio os parabéns a todos os intervenientes 
e felicito o BCSD pela excelente iniciativa e 
pela qualidade das propostas e projetos que 
nos trouxe. 

Webinar “Showcase de ações pela natureza”

Obrigada pelo evento super útil e 
interessante! E a todos os participantes pela 
partilha de experiência e vontade de fazer 
acontecer!

Conferência “Desafios Singulares, Soluções 
Circulares”
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O BCSD PORTUGAL 
COMO ORADOR EM 
EVENTOS SOBRE:
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CONFERÊNCIA 
ANUAL 
A Conferência Anual do BCSD Portugal debruçou-se sobre 
os desafios da década 2020-30, a chamada década da ação. 
Foram dois dias de debates profundos e estratégicos com 
alguns dos maiores especialistas dentro dos 4P (Planeta, 
Pessoas, Proveito e Propósito) e algumas das maiores 
empresas do panorama nacional e internacional.

Há 20 anos que caminhamos juntos pela sustentabilidade. 

ORADORES

MENÇÕES
NO LINKEDIN

MENÇÕES
NOS MEDIA

18 HORAS DE TRANSMISSÃO

22 PATROCINADORESVER VÍDEO CONFERÊNCIA »

PARTICIPANTES
PRESENCIAIS

PARTICIPANTES
ONLINE

VISUALIZAÇÕES
STREAMING

MODERADORESPAINÉIS40

+90 12

450 519 2095

1010

https://www.youtube.com/watch?v=92tAlwEIjc8
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CONFERÊNCIA 
ANUAL 

A MISSÃO DO BCSD PORTUGAL NAS PALAVRAS DOS ORADORES

Conto com o Business 
Council for Sustainable 
Development Portugal 
para dinamizar e fomentar 
a cooperação, bem como 

aumentar a ambição nos próximos anos. 
Muito obrigado pela vossa dedicação e 
liderança. 
António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas

Neste ano em que o BCSD Portugal assinala duas décadas, impunha-se 
uma reflexão mais aprofundada acerca dos grandes temas que constituem 
verdadeiramente a vossa missão. (…) Saúdo a vossa iniciativa com um 
tema muito realista e pragmático: sustentabilidade – desafios da década 20-30.

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República

O BCSD Portugal, antes de muitos, entendeu que a economia e 
a sustentabilidade não são faces opostas de uma moeda. (…) 
É essencial que o BCSD Portugal seja um dos líderes desta 
transformação, porque a transformação em prol de um mundo 
com emissões neutras, obrigada a um esforço de cada um, obriga 

a políticas publicas claras que promova os investimentos certos, mas obrigada 
fundamentalmente a um enorme esforço por parte das empresas neste caminho. 
Por isso obrigada pelo que já fizeram e agradeço em antecipação pelo que irão fazer.
João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e da Transição Climática

Mensagem completa»

Ver vídeo-mensagem »

Ver keynote speech »

https://bcsdportugal.org/mensagem-de-antonio-guterres-secretario-geral-das-nacoes-unidas/
https://www.youtube.com/watch?v=Z3iBQVaMiY8
https://www.youtube.com/watch?v=iyXXO_c5zPs
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CONFERÊNCIA 
ANUAL 
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TEMAS-CHAVE DIA 1
PEOPLE : DESAFIOS DA DIVERSIDADE E DA INCLUSÃO SOCIAL
A humanidade nunca foi tão rica, mas também nunca foi tão desigual 
na distribuição da riqueza. Existe ainda um longo caminho a percorrer 
no domínio da promoção da diversidade, para que as sociedades sejam 
espaços de inclusão, promotoras de bem-estar e que valorizem a diferença. 
A construção de ambientes que acolham a enorme pluralidade de perfis 
sociais e culturais é um enorme desafio, do género à orientação sexual, da 
religião à cor da pele, da capacidade física à idade ao género, do estado 
civil às crenças e ideologias individuais.

PLANET : RESPEITAR OS LIMITES PLANETÁRIOS
A pressão dos nossos atuais padrões de produção e níveis de consumo 
não coloca apenas em causa os recursos naturais, põe em causa outros 
equilíbrios e limites da biosfera que também são essenciais para o futuro 
do planeta e da humanidade. Por exemplo, limitar o aquecimento da Terra 
a 1,5OC é um desafio urgente e global, de modo a evitar eventos climáticos 
extremos cada vez mais violentos, perda de habitat, diminuição de 
biodiversidade, acidificação dos oceanos e o degelo em larga escala. Todos 
estes fenómenos têm não só impactos sérios ao nível da biosfera, mas 
também profundas consequências sociais e económicas.
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CONFERÊNCIA 
ANUAL 

3.  A S  AT IV IDADES  PR INC IPAIS  /  EVENTOS

TEMAS-CHAVE DIA 1
PROFIT: NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO PARA A 
SUSTENTABILIDADE
Um dos debates mais importantes, criativos e intensos dos últimos 
tempos é o da reinvenção do capitalismo e do conceito de empresa – 
a sua célula base.  Desde o início deste século, tivemos já duas sérias 
crises económicas globais e o nosso modelo de desenvolvimento atual 
tem vindo a dar cada vez mais sinais de exaustão e fragilidade, isto é, de 
insustentabilidade.

PURPOSE: O PAPEL DOS VALORES E DE UMA BOA GOVERNANCE
O P de Propósito exige mais do que a integração dos fatores ESG na gestão 
das empresas. Exige, também, a revisão da sua missão e visão, isto é, uma 
reavaliação do seu papel social. A transição de uma shareholder economy 
para uma stakeholder economy exige que as empresas sejam capazes de 
ser veículos de geração de riqueza para os seus acionistas, mas também 
de geração de outros tipos de valor para um grupo mais alargado de 
stakeholders. Ora, a geração de valor social e ambiental exige uma noção 
de propósito.
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CONFERÊNCIA 
ANUAL 

3.  A S  AT IV IDADES  PR INC IPAIS  /  EVENTOS

TEMAS-CHAVE DIA2
AMBIÇÃO 2030: A AGENDA COMUM DAS EMPRESAS PELA 
SUSTENTABILIDADE 
O mundo enfrenta três desafios críticos: emergência climática, perda da 
natureza e a crescente desigualdade. São necessárias transformações 
sistémicas para enfrentar os desafios e as empresas têm um papel muito 
importante a desempenhar na transformação da produção e consumo, na 
utilização de energia, nas soluções da vivência quotidiana, no trabalho e 
transportes e nos materiais e seu desperdício. Estas requerem, contudo, 
colaboração, ambição e urgência na decisão.

DESCARBONIZAR A ECONOMIA 
De acordo com o mais recente relatório do Painel Intergovernamental sobre 
Alterações Climáticas (IPCC), se o atual ritmo de emissões de Gases com 
Efeito de Estufa (GEE) se mantiver, o limite de 1,5OC, fixado pelo Acordo de 
Paris em 2015, será ultrapassado já em 2040. Limitar o aquecimento da 
Terra a 1,5OC implica reduzir para metade as emissões globais até 2030, o 
que obriga a acelerar bastante o processo de descarbonização em todo o 
mundo rumo à neutralidade carbónica até 2050.

PATROCÍNIO:	NTT	DATA	Portugal	&	Brisa

PATROCÍNIO:	EDP	&	SECIL
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TEMAS-CHAVE DIA2
ATUAR PELA NATUREZA  
A Natureza está longe de ser ilimitada e estudos científicos recentes 
alertam que o planeta está a perder biodiversidade dos seus ecossistemas 
naturais. Os serviços que estes proporcionam, que são essenciais para 
vida no planeta estão a degradar-se a um ritmo sem precedentes, 
aproximando-se rapidamente de um ponto sem retorno. Para travar 
esta situação, é necessário o envolvimento de diferentes atores da sociedade, 
incluindo as empresas, que, simultaneamente, dependem e impactam a natureza, 
independentemente da sua dimensão, localização e setor de atividade.

INOVAR PARA A CIRCULARIDADE 
A economia circular está a crescer nas agendas das empresas e dos 
Estados um pouco por todo o mundo. Contudo, a mudança para modelos 
de negócio verdadeiramente circulares, projetados sem resíduos nos 
sistemas, parece estar a evoluir lentamente. A necessidade da transição 
para uma economia circular é evidente e exige a dissociação do consumo 
de recursos e do desempenho económico, nomeadamente através da 
partilha de informação, da existência de políticas adequadas, de metas 
de circularidade estabelecidas com base na ciência, da colaboração nas 
cadeias de valor e de novos modelos de negócio circulares.

PATROCÍNIO:	The	Navigator	Company	&	Sonae

PATROCÍNIO:	Jerónimo	Martins
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CONFERÊNCIA 
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TEMAS-CHAVE DIA2
VIVER AS CIDADES   
De acordo com as Nações Unidas, metade da população mundial vive 
em cidades, prevendo-se que este número aumente para cerca de 2/3 
em 2050. Cerca de 76% das emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE) são geradas em áreas urbanas onde vive a grande maioria da 
população europeia. Para promover o desenvolvimento sustentável das 
cidades, é necessária a colaboração de todos os stakeholders, bem 
como a mobilização de financiamento privado a par dos fundos públicos 
disponíveis.

FINANCIAR A SUSTENTABILIDADE  
Na jornada para uma economia mais verde e mais inclusiva é necessária 
a reorientação dos capitais privados para investimentos mais sustentáveis. 
Para os investidores, isto significa integrar os critérios ESG (Environment, 
Social and Governance) nas suas decisões, resultando em investimentos 
de longo prazo em atividades sustentáveis. Para as empresas, significa 
trabalhar na integração de práticas sustentáveis, que garantam um impacto 
positivo do ponto de vista ambiental e social. 

PATROCÍNIO:	BNP	Paribas	&	GALP

PATROCÍNIO:	Grupo	Ageas	Portugal
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A aposta na divulgação de informação nas plataformas digitais sobre as 
temáticas da sustentabilidade permitem posicionar o BCSD Portugal como 
uma entidade de referência e contribuir para a sensibilização do tecido 
empresarial e da sociedade.

Em 2021, foram publicadas diversas noticiais nos jornais portugueses sobre 
ações dos nossos membros, iniciativas promovidas pelo BCSD Portugal e 
artigos de opinião. Este ano, reforçámos a nossa presença digital, e foi criado 
em novembro o Instagram. 
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DIVULGAR INFORMAÇÃO BASEADA EM 
CONHECIMENTO SUSTENTADO 
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NOTÍCIAS QUE 
MENCIONAM O 
BCSD PORTUGAL292 NEWSLETTERS

NOVOS 
SUBSCRITORES 
DA NEWSLETTER

VISUALIZAÇÕES  
DA NEWSLETTER

14
1.277
7.526

SESSÕES NO 
WEBSITE
PAGEVIEWS 
DO SITE BCSD 
PORTUGAL

120.966
224.596

SEGUIDORES 8.070 858 441

JAN

8
12

20 20 18 19 21 21
26

42
45

40

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

NOTÍCIAS, 
SOCIAL MEDIA 
E E-MAILS

Houve 4 momentos em que registámos um pico de notícias, 
nomeadamente: o Prémio Empreendedorismo e Inovação do CA, o 
estudo Net-Zero Portugal, o manifesto “Rumo à COP26” e a Conferência 
Anual do BCSD Portugal.
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NOTÍCIAS, 
SOCIAL MEDIA 
E E-MAILS

PRINCIPAIS NOTÍCIAS PUBLICADAS EM 2021 SOBRE O BCSD PORTUGAL EM PORTUGAL
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PUBLICAÇÕES

GUIA DO CEO PARA A BIOECONOMIA CIRCULAR
A versão portuguesa do CEO Guide for the Circular Bioeconomy, do World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD) em colaboração com a The 
Boston Consulting Group, visa dar aos líderes empresariais uma compreensão 
do conceito e das oportunidades que a Bioeconomia Circular tem para oferecer 
ao setor privado. O Guia inclui ainda seis exemplos desenvolvidos no âmbito do 
Grupo de Trabalho de Bioeconomia do BCSD Portugal. 
Na jornada para uma economia mais verde e mais inclusiva é necessária a 

INDICADORES DE TRANSIÇÃO CIRCULAR V2.0
Adaptada para Portugal a partir da “Circular Transition Indicators V2.0”, 
esta ferramenta, desenvolvida pelo World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) e por 30 empresas-membro, distingue-se por ser feita 
por empresas, para empresas, ajudando-as de forma simples a medir o seu grau 
de circularidade, definir objetivos de melhoria e monitorizar o seu desempenho 
circular. Esta metodologia é transversal a todos os setores e cadeias de valor, 
abrangente e flexível, complementar aos esforços já desenvolvidos pelas 
empresas no domínio da sustentabilidade e é agnóstica no que respeita aos 
materiais, setores ou tecnologias
Esta versão inclui três casos de estudo de empresas do Grupo de Trabalho de 
Economia Circular do BCSD Portugal e que participaram num piloto de aplicação 
da ferramenta online da CTI

https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/02/CEO-Guide-to-Bioeconomy_PT-digital-final.pdf
https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/03/CTI_2_BCSD_VF-1.pdf
https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/02/CEO-Guide-to-Bioeconomy_PT-digital-final.pdf
https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/03/CTI_2_BCSD_VF-1.pdf
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PUBLICAÇÕES

REIVENTAR O CAPITALISMO 
Mais uma adaptação, desta vez da “Reinventing Capitalism”, desenvolvida pelo 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) em parceria com 
a EY e a Volans. Esta publicação expõe os motivos pelos quais o capitalismo 
pode e deve mudar, mostrando por que é que estamos num momento ideal para 
a sua reinvenção. Propõe também algumas das mais importantes mudanças 
que as empresas podem adotar, bem como as medidas que outros stakeholders, 
nomeadamente, governos e reguladores, devem tomar.

COMPROMISSOS ACT4NATURE PORTUGAL 2021 – PT & EN
No âmbito da iniciativa do act4nature Portugal, em 2021, foram publicadas as 
ações individuais das 12 empresas signatárias que se juntaram.de práticas 
sustentáveis, que garantam um impacto positivo do ponto de vis

 NET-ZERO PORTUGAL – CAMINHOS DE PORTUGAL PARA A 
DESCARBONIZAÇÃO
O estudo elaborado pela McKinsey & Company com a colaboração do BCSD 
Portugal releva que Portugal necessita de acelerar as tendências recentes 
de descarbonização, tendo condições para descarbonizar mais rapidamente 
e a um menor custo que a União Europeia (UE). Assim, Portugal pode atingir 
a neutralidade carbónica, ou o “net-zero”, antes de 2050, enquanto alcança 
oportunidades de crescimento.da ferramenta online da CTI

https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/03/Reinventing-Capitalism%E2%80%93PT-FINAL.pdf
https://bcsdportugal.org/act4nature/
https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/03/Reinventing-Capitalism%E2%80%93PT-FINAL.pdf
https://bcsdportugal.org/act4nature/
https://bcsdportugal.org/act4nature/
https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/05/Net-Zero-Portugal-PT_final.pdf
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PUBLICAÇÕES

GUIA CIDADES SUSTENTÁVEIS – A TRANSFORMAÇÃO URBANA EM 
SETE PASSOS
O guia visa dar aos decisores políticos uma compreensão prática dos vários 
desafios no âmbito da sustentabilidade, nas suas dimensões económica, social 
e ambiental que as cidades atravessam. O documento sugere sete passos para 
a transformação urbana de forma a guiar os decisores na transição das cidades 
portuguesas para aglomerados sustentáveis e inteligentes, respondendo aos 
desafios da urbanização crescente e às peculiaridades próprias das cidades 
portuguesas e tendo em atenção as necessidades dos atuais e futuros habitantes.
que as empresas podem adotar, bem como as medidas que outros stakeholders, 
nomeadamente, governos e reguladores, devem tomar.

JORNADA 2030 DAS EMPRESAS PELA SUSTENTABILIDADE - A AGENDA 
COMUM DAS EMPRESAS ATÉ 2030
A Carta de Princípios do BCSD Portugal é implementada através da Jornada 2030, 
um instrumento de abordagem sistémica que alinha e demonstra a contribuição 
das empresas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), das 
Nações Unidas, com a estratégia da União Europeia (UE) e de Portugal, em 
linha com o Pacto Ecológico Europeu e o Acordo de Paris, além de metas de 
Responsabilidade Social Empresarial multistakeholder.
A Jornada 2030 é a agenda comum das empresas pela sustentabilidade em 
Portugal, a qual é composta por 20 objetivos, 20 metas e 20 indicadores 
transversais ambientais, sociais e de governo corporativo (ESG – Environment, 
Social and Governance), a serem implementados através de 5 etapas – Conhecer, 
Construir, Comunicar, Consolidar e Coliderar.

https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/12/BCSD-Cidades-Sustentaveis_v22dez_19h51m.pdf
https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/12/BCSD-Cidades-Sustentaveis_v22dez_19h51m.pdf
https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2022/01/Publicacao-Jornada-2030_BCSD_5jan2022.pdf
https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2022/01/Publicacao-Jornada-2030_BCSD_5jan2022.pdf
https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/12/BCSD-Cidades-Sustentaveis_v22dez_19h51m.pdf
https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2022/01/Publicacao-Jornada-2030_BCSD_5jan2022.pdf
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NEWSLETTERS 
TEMÁTICAS

NEWSLETTER  
AGENDA DA SUSTENTABILIDADE

A newsletter do BCSD Portugal procura acompanhar 
a agenda nacional e internacional em matéria de 
sustentabilidade. Em 2021, os temas das newsletters 
corresponderam a alguns pilares do Pacto Ecológico 
Europeu, nomeadamente, Europa líder do mundo 
sustentável, descarbonização, circularidade da 
europa, agricultura verde e aos desafios da década 
2020-30. 
Na jornada para uma economia mais verde e mais 
inclusiva é necessária a reorientação dos capitais 
privados para investimentos mais sustentáveis. Para 
os investidores, isto significa integrar os critérios 
ESG (Environment, Social and Governance) nas suas 
decisões, resultando em investimentos de longo 
prazo em atividades sustentáveis. Para as empresas, 
significa trabalhar na integração de práticas 
sustentáveis, que garantam um impacto positivo do 
ponto de vista ambiental e social. 

ENTREVISTAS EM VÍDEO E 
ESCRITAS A PERSONALIDADES 
DE REFERÊNCIA

EDIÇÕES 
PUBLICADAS 246
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NEWSLETTERS 
TEMÁTICAS

NEWSLETTER  
DIRETRIZES DA SUSTENTABILIDADE – LEGISLAÇÃO & STANDARDS INTERNACIONAIS
Esta newsletter é dedicada à legislação e a standards internacionais relativos às áreas da sustentabilidade, em parceria com a 
Vieira de Almeida & Associados (VdA) e com a PwC. Esta iniciativa procura dar acesso a conhecimento relevante sobre aspetos 
legais e referenciais de apoio à incorporação e à gestão da sustentabilidade nas empresas, em particular nos seus modelos de 
negócios e nas cadeias de valor. Em 2020 foram editadas 6 newsletters temáticas: Diversidade e Inclusão, Reporting, Labels e 
Certificações, Clima e Mercados de Carbono, Sustainable finance e Empresas e Direitos Humanos.

PERTINÊNCIA DOS TEMAS
Chegou o momento de evoluir em 
direção à convergência. Governos, 
legisladores, reguladores, investidores e 
empresas estão cada vez mais focados 
em relatórios mais abrangentes, de 
qualidade, segundo referenciais comuns 
e com informação verificada. Os próximos 
anos vão ser cruciais para futuro do 
reporting de informação não financeira, 
sendo expectável a consolidação dos 
frameworks de reporting, tendo já 
algumas organizações como a SASB e 
o IIRC iniciado processos de fusão de 
referenciais, que terão vantagens para 
todos os stakeholders. 

Agora que já todos concordamos 
com os diagnósticos e os alertas 
dos cientistas, a boa notícia é que 
os debates são cada vez mais 
pragmáticos e focados nas soluções, 
isto é, na construção de mecanismos 
concretos de aceleração da 
transição para a sustentabilidade. 
Ora, o setor financeiro não só está 
muito bem preparado para este tipo 
de debate, como tem o dever de nele 
participar – dado lhe estar entregue 
a gestão de uma parte substancial 
da riqueza gerada todos os anos no 
planeta Terra. 

Ora, perante a multiplicação 
de quadros normativos 
que concretizam o dever 
de diligência empresarial 
em matéria de direitos 
humanos, é seguro concluir 
que as empresas têm uma 
oportunidade única para 
se posicionarem enquanto 
líderes em sustentabilidade 
e assegurar que as suas 
operações respeitam (e 
promovem) estas garantias 
internacionais, crescentemente 
incontornáveis. 

Cláudia Coelho 
Sustainable Business Solutions Director, PwC

João Wengorovius Meneses 
Secretário-Geral do BCSD Portugal

Margarida Couto 
Sócia da VdA

CONSULTAR TODAS AS NEWSLETTERS NO WEBSITE

https://bcsdportugal.org/diretrizes-da-sustentabilidade/
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NEWSLETTERS 
TEMÁTICAS

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

NAS PALAVRAS DOS PARCEIROS

ABR. | Plano de Recuperação e Resiliência
NOV. | Plano de Recuperação e Resiliência - atualização

João Alves 
Country Managing Partner, EY Angola, Portugal, 
Moçambique

Bruno Ferreira e Inês Crispim Ribeiro 
equipa PLMJ

(...) SFDR cria a obrigação de aprovação de uma política 
de due diligence relativamente aos principais impactos 
negativos das decisões de investimento sobre os fatores 
de sustentabilidade para as entidades que optem pela 
consideração dos principais impactos negativos, bem  
como para as entidades que ultrapassem o critério dos  
500 trabalhadores. 

O PRR materializar-se-á, assim, num instrumento 
fundamental ao serviço da promoção da sustenta-
bilidade ambiental em Portugal. Aproveitemos da 
melhor forma possível os seus recursos para o finan-
ciamento de projetos verdes estruturantes, capazes 
de estimular o crescimento sustentável da economia 
portuguesa.

https://bcsdportugal.org/financiar-a-sustentabilidade-prr-abril-2021/
https://bcsdportugal.org/financiar-a-sustentabilidade-plano-de-recuperacao-e-resiliencia-atualizacao/
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Desafiamos as empresas a aumentar o seu impacto 
através da colaboração em projetos europeus nos 
quais participam entidades internacionais, com o 
objetivo de inspirar as empresas a construir novos 
modelos de negócio, competitivos e responsáveis.

Em 2021 o foco foi o desenvolvimento das restantes 
atividades planeadas para os dois projetos europeus 
que entraram em fase final este ano. Estes projetos 
terão continuidade noutros países. 
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ENVOLVER E MOBILIZAR O TECIDO EMPRESARIAL 
PORTUGUÊS EM PROL DAS FLORESTAS E DA 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
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H2020 – SINCERE 
O projeto Spurring INnovations for forest eCosystem sERvices in Europe (SINCERE) 
tem um papel ativo no desenvolvimento de uma política europeia coordenada para 
maximizar o valor para a sociedade dos serviços de ecossistemas florestais e do 
seu funcionamento sustentável. Este projeto teve início em 2018, foi financiado pelo 
programa Horizonte 2020 da Comissão Europeia, liderado pelo European Forest 
Institute e desenvolvido, em Portugal, pelo BCSD Portugal. 

WORKSHOP 
SOBRE O PROJETO 

BUSINESS AND 
MARKETING CLINICS

CONTEÚDOS 
DESENVOLVIDOS 
SOBRE O PROJETO 

1
4
3

PARCEIROS DO PROJETO

https://bcsdportugal.org/sincere/


72

3.  A S  AT IV IDADES  PR INC IPAIS  /  PROJE TOS  EUROPEUS

72

H2020 – SINCERE        ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2021 
•	 Partilha	de	conteúdos	no	website	do	projeto, de forma a aproximar o conhecimento 
científico sobre florestas aos principais stakeholders

•	 Campanhas	de	social	media, para chegar a diferentes tipos de público, nas plataformas 
Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn; 

•	 “Business	and	Marketing	Clinics”	com	4	dos	11	casos	de	estudo	do	projeto/innovation	
actions, para desenvolver um plano de negócio mais sistémico no âmbito da sustentabilidade 
e também traduzir a informação das suas estratégias para uma linguagem mais “business 
friendly”. A atividade foi realizada em parceria com a Sustainable Start que desenvolveu 
e implementou uma ferramenta para inovação de modelos de negócio com o foco em 
sustentabilidade social, ambiental e económica;

•	 Workshop	final	de	projeto, em conjunto com o projeto NOBEL dos parceiros Prospex 
Institute, estruturado em várias sessões de mesa-redonda, discutindo e refletindo sobre os 
resultados do projeto relevantes para o setor empresarial;

•	 Desenvolvimento	do	pacote	SINCERE	for	Business, com o objetivo de disseminar os 
resultados mais relevantes do projeto, e que inclui a criação de uma publicação direcionada 
ao setor empresarial, um vídeo-resumo, e um pacote de slides destinado a apoiar a formação 
sobre o tópico dos serviços dos ecossistemas no ensino superior.
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H2020 – ESI EUROPE 

PARCEIROS DO PROJETO

O projeto Driving Investment in Energy Efficiency through Energy 
Savings Insurance in Europe (ESI Europe) conta com o apoio da 
UNEP-FI e tem por objetivo criar condições para que as PME possam 
ser tecnologicamente eficientes, diminuindo ao máximo o risco de 
investimento, através da criação e implementação de um seguro 
de desempenho energético. O BCSD Portugal foi responsável pela 
implementação do ESI em Portugal, que teve início em fevereiro de 2018 e 
3 anos de duração, financiado pelo programa Horizonte 2020 da Comissão 
Europeia.

EMPRESAS 
IMPACTADAS

REUNIÕES BILATERAIS 
DE APRESENTAÇÃO 
DO PROJETO

SESSÕES DE 
CAPACITAÇÃO SOBRE 
MODELO GOSAFE 
WITH ESI

VISITAS A FEIRAS 
NACIONAIS PARA 
APRESENTAÇÃO  
DO PROJETO 

305
55
250
4
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H2020 – ESI EUROPE        ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2021 
•	 	Visitas a 4	feiras	nacionais das áreas têxtil, construção, cidades e indústria;

•	 	Estratégia	de	marketing	online	e	telemarketing para apresentar o modelo GoSafe a uma  
 audiência alargada de PME e fornecedores de tecnologia;

•	 	Sessões de capacitação, presenciais e online, sobre o modelo GoSafe with ESI, envolvendo   
 cerca de 250	empresas	-	80	empresas	fornecedoras	de	tecnologia,	e	170	empresas	
	potenciais	investidoras em tecnologia eficiente;

•	 	Mais de 55	de	reuniões	bilateriais	com leads para apresentação do projeto às organizações 
 interessadas no modelo ESI;

•	 	Criação de toolkit	GoSafe	with	ESI, para facilitar a utilização da ferramenta nos vários 
 mercados, que inclui um vídeo e brochuras, entre outros materiais.

O QUE DIZEM SOBRE O ESI
GoSafe with ESI is an important 
tool to provide guarantees to 
portuguese SMEs who still 
perceive a high risk in investing 
in energy and resource efficient 
technologies, including water 
efficiency and water-energy 

Sustainability is key for the 
future of the tourism industry 
around the globe, in all its 
three areas – economic, 
social and environmental. 
Thus, energy efficiency is and 
will be part of the solution.

GoSafe with ESI is 
an important tool to 
provide guarantees to 
Portuguese SMEs who 
still perceive a high risk 
in investing in energy 
efficient technologies.

The textile 
sector is mostly 
composed of 
SME who may 
benefit with 
GoSafe with 
ESI.

Filipa Newton 
Coordenadora do Departamento de 
Água na ADENE, Agência Portuguesa 
para a Energia

Nuno Alves 
Coordenador do Departamento 
de Apoio ao Investimento no 
Turismo de Portugal

Eng. Paulo Calau 
Coordenador de  
Indústria e Economia 
Circular na ADENE

Eng. Eugénia Coelho 
Responsável do Dep.  
de Energia no CITEVE, 
Centro Tecnológico 
Têxtil e Vestuário
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O BCSD Portugal promove e associa-se a 
projetos e iniciativas que criam valor não só 
para as empresas associadas, mas também 
para a construção de políticas públicas e para 
a sensibilização da sociedade em geral.
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INFLUENCIAR A POLÍTICA PÚBLICA E 
PROMOVER METAS CONJUNTAS COMPROMISSOS E INICIATIVAS 

PROMOVIDOS PELO BCSD PORTUGAL
A aposta em compromissos públicos com objetivos e metas 
conjuntas foi umas das atividades prioritárias no âmbito dos 
temas estratégicos da sustentabilidade para o BCSD Portugal 
em 2021.
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CARTA DE PRINCÍPIOS DO BCSD PORTUGAL
A Carta de Princípios das Empresas pela Sustentabilidade é o documento que reúne as empresas portuguesas 
em torno de compromissos comuns de desenvolvimento sustentável para Portugal. 
A Carta é um referencial voluntário que pode ser subscrito e aplicado por qualquer empresa, independentemente da 
sua dimensão e setor de atividade. As empresas subscritoras da Carta promovem a melhoria contínua da gestão e 
conduzem a sua atividade orientadas pela criação de valor para todas as partes interessadas, clientes, fornecedores, 
colaboradores, investidores, comunidades locais e o meio ambiente.
A Carta de Princípios foi desenvolvida pelas empresas portuguesas associadas do BCSD Portugal e publicada em novembro 
de 2017, e no final de 2021 contava com 148	entidades	signatárias, das quais 55%	são	associadas do BCSD Portugal:

32

34

2007 2008 2009

ASSOCIADOS NÃO ASSOCIADOS

2020 2021

+138%

+15%
+17%

+36%

34

50 53 57

5240
81

93
109

148

2 82

66

https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2017/12/Carta_Principios_BCSDPortugal.pdf
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AS ENTIDADES SIGNATÁRIAS DA CARTA DISTRIBUEM-SE POR 23 SETORES DE ATIVIDADE:
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A Carta é implementada através da Jornada 2030, aprovada pela Direção do BCSD Portugal no dia 3 de março de 
2021, que é composta de 20 objetivos, 20 metas e 20 indicadores, comuns a todas as empresas. A Jornada 2030 
constitui o instrumento que alinha e demonstra a contribuição das empresas para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), das Nações Unidas, com a estratégia da EU e de Portugal.
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ACT4NATURE PORTUGAL 

2021 – 12 EMPRESAS 2020 – 15 EMPRESAS

O act4nature	Portugal é uma iniciativa promovida pelo BCSD Portugal no âmbito do act4nature Internacional, 
lançado em França, em 2018, com o objetivo de mobilizar as empresas a proteger, promover e restaurar a 
biodiversidade.
O lançamento desta iniciativa em Portugal integra-se nos compromissos assumidos pelo BCSD Portugal, em 
2019, ao integrar a coligação Business for Nature, com o objetivo de envolver as empresas em compromissos que 
contribuam para reverter a perda de biodiversidade a nível global.
Em 2021, aderiram a esta iniciativa 12 empresas nacionais, perfazendo um total de 27 empresas desde o 
lançamento da iniciativa.
Em conjunto, comprometem-se com a concretização de 10 compromissos comuns e 265 compromissos 
individuais (100 em 2021 e 165 em 2020). Consulte a brochura com os compromissos individuais de 2021 aqui.
Adicionalmente, a iniciativa conta com um Conselho Consultivo composto por representantes de entidades de 
vários quadrantes da sociedade como ONGA, universidades e entidades governamentais como o Ministério do 
Ambiente e da Ação Climática.

https://bcsdportugal.org/act4nature/
https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/10/act4naturePortugal_Compromissos2021_PT_compressed.pdf


80

3.  A S  AT IV IDADES  PR INC IPAIS  /  ADVOCACY

80

MANIFESTO “RUMO À COP26” 

PACTO DE MOBILIDADE EMPRESARIAL PARA A CIDADE DE LISBOA (PMEL)

A 21 de julho, a cerca de três meses da 26.O Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26), 
que teve lugar em Glasgow, o BCSD Portugal lançou o Manifesto “Rumo à COP26”. Neste documento, um grupo de 91 
empresas-membro do BCSD Portugal e de membros do Conselho Consultivo destacaram um conjunto de objetivos-
chave para esta conferência, apontada como um momento crítico para se cumprir o Acordo de Paris sobre o clima.
O manifesto corrobora a relevância da COP26 e sublinha os principais resultados esperados, através de 11 pontos 
que refletem os diferentes aspetos a considerar para aumentar a ambição da resposta global e coletiva, alinhada 
com o objetivo de limitar o aquecimento da Terra a 1,5OC.
Leia o manifesto e conheça os signatários »

O Pacto de Mobilidade Empresarial é uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa, o WBCSD e o BCSD 
Portugal, e pelas empresas e instituições signatárias, no âmbito da mobilidade sustentável na cidade de Lisboa, a 
decorrer entre 2019 e 2021.
Tendo este sido o último ano de implementação da iniciativa, as empresas signatárias terminaram no final de 2021 
a adoção das medidas propostas pelo pacto, que visa contribuir para que a cidade de Lisboa tenha um sistema 
de mobilidade mais seguro, acessível, ecológico e eficiente, conforme os princípios fundamentais da colaboração, 
do compromisso, da transparência e da segurança. Os resultados do projeto serão analisados, compilados e 
partilhados no início do ano de 2022.
No final de 2021, o PMEL contava com a assinatura das seguintes 85 entidades. 
Conheça o pacto e as ações dos signatários »

https://bcsdportugal.org/manifesto-rumo-cop-26/
https://bcsdportugal.org/pacto-de-mobilidade-empresarial-para-a-cidade-de-lisboa/
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PROJETOS E INICIATIVAS ÀS QUAIS O BCSD PORTUGAL SE ASSOCIOU

PACTO PARA A GESTÃO DA ÁGUA 

PRÉMIO ALFREDO DA SILVA  

NACIONAIS

O BCSD Portugal juntou-se à Fundação Amélia de Mello, à COTEC e à Universidade NOVA de Lisboa para o 
lançamento e atribuição dos Prémios Alfredo da Silva, no montante de 25.000 euros cada, para distinguir e 
apoiar a realização de projetos de investigação científica avançada em três domínios. 
Em 2021, o vencedor foi o projeto “ReDuCe – Uso de Resíduos de Máscaras Descartáveis em Compósitos com 
Diversas Formulações”, que pertence à equipa liderada pela Doutora Maria Paula Mendes, membro da unidade 
de investigação CERIS – Civil Engineering Research and Innovation for Sustainability do IST-ID, Associação do 
Instituto Superior Técnico para a Inovação e Desenvolvimento.
Saiba mais sobre o Prémio e sobre o projeto vencedor »

O “Pacto para Gestão de Água” é uma iniciativa fundada pela Católica-Lisbon, em parceria com um conjunto 
de empresas e entidades portuguesas e que tem como objetivo promover a consciencialização e a proteção 
deste recurso natural, disseminando boas práticas para uma boa gestão e prevenção de riscos associados. A 
importância da reutilização da água no desenvolvimento sustentável da indústria e das cidades e a água como 
recurso de valor na transformação ecológica do País e o impacto na saúde, na economia e na sociedade, são 
alguns dos pontos abrangidos pela iniciativa.
O BCSD Portugal juntou-se ao grupo de membros signatários e convidou todas as suas empresas-membro a 
juntarem-se a este compromisso pela Água.
Conheça o pacto»

https://www.fundacaoameliademello.org.pt/premios-investigacao-alfredo-da-silva/
https://bcsdportugal.org/premio-alfredo-da-silva/
https://bcsdportugal.org/bcsd-portugal-junta-se-ao-pacto-para-a-gestao-da-agua/
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PROJETOS E INICIATIVAS ÀS QUAIS O BCSD PORTUGAL SE ASSOCIOU
INTERNACIONAIS

CORPORATE LEADERS GROUP’S OPEN LETTER FROM BUSINESS LEADERS 
Numa carta aberta, as principais empresas e redes empresariais europeias apelaram aos chefes de Estado 
que as alterações climáticas fossem direcionadas para o topo da agenda da UE, de forma a garantir às 
empresas a confiança necessária para investirem em tecnologias net-zero e sustentáveis e cumprirem as 
previsões económicas positivas para uma transição neutra em relação ao clima.
Os signatários vêm de empresas com atuação por todo o mundo e oriundas de um conjunto de diferentes 
setores, incluindo automotivo, energia, retalho, produtos químicos, aço, engenharia, seguros e agroalimentar, 
no total, representando mais de 1,5 milhão de funcionários de toda a Europa. As redes de negócios e 
investimentos que, como o BCSD Portugal, apoiaram esta iniciativa reúnem mais de 16.000 negócios 
comprometidos com transição climática.
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CONSULTAS PÚBLICAS
FEV | CONSULTA PÚBLICA “SUSTAINABLE CORPORATE GOVERNANCE”

JUN | CONSULTA PÚBLICA “SUSTAINABLE PRODUCTS INITIATIVE” 

No âmbito das atividades do Grupo de Trabalho de Sustainable Finance, o BCSD Portugal respondeu a um questionário em consulta 
pública da Iniciativa sobre Governação Sustentável das Empresas em curso na Comissão Europeia. A iniciativa tem como objetivo 
contribuir para a melhoria do quadro regulamentar da UE em matéria de direito das sociedades e de governo das sociedades. 
Esta iniciativa pretende permitir às empresas concentrarem-se na criação de valor sustentável a longo prazo e não nos 
lucros a curto prazo, visando o melhor alinhamento dos interesses das empresas, dos seus acionistas, dos seus gestores, 
das partes interessadas e da sociedade. Pretende, assim, ajudar as empresas a gerir melhor as questões relacionadas com 
a sustentabilidade das suas próprias operações e cadeias de valor, relativamente a questões como os direitos sociais e 
humanos, as alterações climáticas, o ambiente, etc.
Consulte o contributo do BCSD Portugal»

No âmbito das atividades do Grupo de Trabalho de Economia Circular, o BCSD Portugal respondeu a um questionário 
em consulta pública da Iniciativa sobre Produtos Sustentáveis em curso na Comissão Europeia. A iniciativa tem como 
objetivo contribuir para a revisão da Diretiva sobre a Conceção Ecológica e propor medidas legislativas adicionais, 
visando tornar os produtos colocados no mercado mais sustentáveis (mais duráveis, reutilizáveis, reparáveis, 
recicláveis e mais eficientes em termos energéticos).
Esta iniciativa pretende contribuir para o estabelecimento de, ao nível da UE, sustentabilidade mínima e/ou requisitos 
de informação apropriados para grupos específicos de produtos, prioritariamente os que são identificados no 
contexto das cadeias de valor presentes no Plano de Ação para a Economia Circular da UE, tais como equipamentos 
eletrónicos e de TIC, têxteis, mobiliário e produtos intermediários de elevado impacto como o aço, o cimento e 
produtos químicos (iniciativa integrará também o tema da presença de produtos químicos nocivos nestes produtos). A 
Proposta de Diretiva será anunciada no primeiro trimestre de 2022.
Consulte o contributo do BCSD Portugal»

https://bcsdportugal.org/consulta-publica-sustainable-corporate-governance/
https://bcsdportugal.org/consulta-publica-sustainable-products-initiative/
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CONSULTAS PÚBLICAS

As leis de bases ou leis-quadro ajudam os governos a organizar as suas ações e traduzem os seus compromissos 
sobre diferentes assuntos e contextos perante os vários setores da economia. Nesse sentido, uma Lei de Bases do 
Clima para Portugal vem, assim, contribuir para consagrar o compromisso do Governo sobre o objetivo que estabeleceu 
de neutralidade climática até 2050.
O BCSD Portugal congratula, por isso, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território e o seu Grupo de 
Trabalho “Lei de Bases do Clima”, pela iniciativa e pela oportunidade de pronúncia sobre as propostas legislativas dos 
vários Grupos Parlamentares.
O BCSD Portugal pretende contribuir para o diálogo e defender um enquadramento legal que favoreça a transição 
de Portugal (e das empresas) para uma economia neutra em carbono, circular, sem perdas ou com ganhos líquidos 
de biodiversidade, que valorize os serviços dos ecossistemas e que seja justa, capaz de gerar emprego, de promover 
a competitividade e o desenvolvimento num contexto de mudança e de inovação. Assim, respondendo ao convite 
de pronúncia sobre as várias propostas legislativas para uma Lei de Bases do Clima, o BCSD Portugal identifica 
um conjunto de elementos-chave que esta deve integrar e elenca um conjunto de orientações estratégicas e de 
instrumentos de política climática que considera prioritários.
Consulte o contributo do BCSD Portugal»

JUL |  CONTRIBUTOS DO BCSD PORTUGAL PARA UMA LEI DE BASES DO CLIMA

https://bcsdportugal.org/contributos-do-bcsd-portugal-para-uma-lei-de-bases-do-clima/
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EM 2021, ENTRARAM  
OS SEGUINTES ASSOCIADOS:

EM 2021, SAÍRAM 3 ASSOCIADOS.

EVOLUÇÃO DE NÚMERO DE 
MEMBROS

• Algebra Capital, Lda.
• Biorumo
• Bolschare
• Bondstone
• Borgstena Textile 
Portugal

• Casais
• CIRES, Lda (SHIN-ETSU)
• CMS Rui Pena & Arnaut
• DLA Piper ABBC
• Domínio Vivo, Formação 
e Consultoria, Lda.

• Flexdeal
• GGND
• Greenvolt
• Lusa
• Manpower

• Rovensa
• Saint-Gobain Portugal
• Savannah
• Savills Portugal
• Schréder
• SIBS
• Sovena Group
• SystemicSphere 
Unipessoal Lda

• Tranquilidade
• Transportes Urbanos de 
Braga-EM

• VAVA Eyewear
• Veracruz
• Vogue Homes
• Voltalia
• Zolve

87
102 109

125 131 132
110

95 98 107

134

85 83 81
91 89

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2019 2020 20212014 2015 2016 2017 2018
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O QUE DIZEM OS ASSOCIADOS DO BCSD PORTUGAL:
O papel do BCSD Portugal é muito 
importante pelo dinamismo que 
assume, e liderança em temas 
críticos de Sustentabilidade.

A nossa participação no BCSD 
Portugal - do qual somos sócios 
fundadores - tem-se revelado uma 
parceria que, fornecendo ferramentas 
que nos ajudam a materializar a 
estratégia de Sustentabilidade do 
Millennium bcp, acrescenta (real) 
valor todos os dias.

Permite-nos estar sempre 
atualizados sobre as principais 
temáticas associadas à 
sustentabilidade nas mais variadas 
indústrias e ainda aumentar o 
nosso conhecimento interno.Apesar de sermos associados 

há muitos anos, a verdadeira 
experiência e valor acrescentado 
veio em 2021, com a participação 
nos Grupos de Trabalho, onde 
se aprende muito, se partilha 
conhecimento e se consegue 
efetivamente concretizar algo.

Enquanto membro do BCSD 
Portugal ajudou-nos a olhar para o 
âmago da empresa, rever a nossa 
estratégia e definir uma estratégia 
alicerçada nas dimensões ESG para 
a próxima década. Tem sido uma 
caminhada muito enriquecedora. 
Ao ponto de encararmos o futuro 
da empresa com uma clareza que 
não tínhamos à data.

O BCSD Portugal permite o intercâmbio 
e a alavancagem necessária para que 
os tópicos da sustentabilidade façam 
parte das decisões estratégicas das 
empresas.

A experiência é boa pelo acesso 
a informação e iniciativas que 
podem fazer da nossa empresa 
um ator mais participativo na 
jornada para a sustentabilidade. 
Sente-se que o foco é criar valor 
para os associados e isso é 
importante.Enquanto membro, o BCSD 

Portugal permite-me estar up to 
date em relação aos temas da 
sustentabilidade e fazer parte 
de uma rede interessante de 
empresas. Os encontros do BCSD 
Portugal são sempre momentos 
de networking importante e que 
valorizo.

A mais-valia do BCSD reside no 
meu entender na capacidade 
técnica e de experiência nas 
temáticas da sustentabilidade 
associada à capacidade de 
alavancar as empresas de forma 
positiva no caminho que podem 
definir na demanda sustentável.

TAXA DE  
SATISFAÇÃO 85%
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Dada a importância da jornada de sustentabilidade das empresas para o BCSD Portugal, tornou-se relevante fazer uma 
análise sumária de certos aspetos ligados ao desempenho de sustentabilidade dos associados do BCSD Portugal. 
Para esta análise, foram contemplados os dados contidos nos relatórios de 2019 e 2020 e as informações sobre as 
certificações, disponíveis nos sites das empresas associadas do BCSD Portugal.

Do universo de 134 associados, 38% possuía a certificação ISO 14001, relativa aos sistemas de gestão ambiental*. 
Relativamente ao reporte, 40% dos associados, em 2019, e 43% dos associados, em 2020, divulgaram o seu 
desempenho de sustentabilidade, verificando-se uma tendência crescente no reporte não-financeiro. De uma forma 
geral, as empresas associadas que reportam sobre sustentabilidade são as empresas de maior dimensão, nos setores 
de atividade da indústria e dos serviços energéticos.  

38% 40% 43%

134
ASSOCIADOS

CERTIFICAÇÃO ISO 14001 APRESENTAÇÃO DE REPORTE DE DESEMPENHO DE SUSTENTABILIDADE REPORTE SOBRE SUSTENTABILIDADE 

NÃO TEM CERTIFICAÇÃO NÃO APRESENTOU GRANDES EMPRESAS PME MICROEMPRESASTEM CERTIFICAÇÃO APRESENTOU

2019 2020

5.  O  CONTR IBUTO  DAS  NOSSAS  EMPRESAS  PARA  A  SUSTENTABIL IDADE

EMPRESAS 
ASSOCIADAS
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De acordo com a análise dos relatórios de sustentabilidade dos 
seus associados foi possível constatar que: 

• A maioria dos relatórios segue as linhas orientadores da Global 
Reporting Initiative (68% em 2020). Cerca de 33% destes 
relatórios foram sujeitos a verificação externa por uma entidade 
independente; 

• Os relatórios de sustentabilidade representaram 67% dos 
relatórios dos associados, seguido dos relatórios integrados 
(10%) e, por último, os relatórios combinados (16%); 

• 93% dos associados que reportam sobre sustentabilidade 
referem a temática das alterações climáticas, 75% dos 
associados que reportam sobre sustentabilidade referem-se à 
biodiversidade no seu relatório e 84% incorporaram os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável (ODS), das Nações Unidas, na 
sua estratégia. (ícones)

• Os ODS 8 “Trabalho digno e crescimento económico”, ODS 12 
“Consumo e produção responsável” e ODS 13 “Ação climática” 
foram os mais os mais referenciados pelas empresas associadas 
nos seus relatórios de sustentabilidade.

75% 93% 84%

Biodiversidade Descarbonização	
e	alterações	
climáticas	

Objetivos	de	
Desenvolvimento	
Sustentável

RELATÓRIOS DOS 
ASSOCIADOS

67%

10%
16%

RELATÓRIOS DE  
SUSTENTABILIDADE

RELATÓRIOS 
COMBINADOS

RELATÓRIOS

1ODS
No vezes que foi referenciado 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Para além das empresas-membro, o BCSD Portugal interage com um conjunto de stakeholders nacionais e internacionais 
no decorrer da sua atividade.
Algumas dessas interações consistem na participação em iniciativas, partilha de conhecimento, formação. O esquema a 
baixo representa a interação com parceiros em 2021.

PARTILHA DE CONHECIMENTO

INICIATIVAS

FORMAÇÃO

REDES INTERNACIONAIS

WBCSD	
Business	for	Nature	
We	Mean	Business	

Corporate	Leaders	Group		
House	of	Beautifull	Business	

	EpE	–	Entreprises	pour	l’Environnement
Forética	

Conselho	Empresarial	Brasileiro	para	o	
Desenvolvimento	Sustentável	(CEBDS)	

GRACE
Porto	Business	School

Católica	Lisbon	
ISEG	

NOVA	SBE	

McKinsey
Gulbenkian	
Conselho	Consultivo	act4nature

Câmara	Municipal	de	Lisboa
Câmara	Municipal	de	Braga	
Fundação	Amélia	de	Mello
CITEVE
Smart	Waste	Portugal

6.  AL IANÇAS  QUE  PERMITEM ACELERAR  A  TRANSIÇÃO  PARA  UM MUNDO SUSTENTÁVEL
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O valor total das emissões do BCSD Portugal, em 2021, foi 
de 12,72 tCO2eq

*. Uma vez que, neste ano, trabalharam para 
o BCSD Portugal 10 pessoas**, a pegada carbónica foi de 
1,27 tCO2eq.
 Os aspetos ambientais considerados foram: 
• Aspetos ambientais diretos: Frota.
• Aspetos ambientais indiretos: Consumo de eletricidade, 
deslocações casa-trabalho dos colaboradores, viagens de 
trabalho e eventos.

A maioria das emissões de GEE advém da Conferência 
Anual: Sustentabilidade – Desafios da década 20-30, 
nomeadamente, 9,32t CO2eq. Para este cálculo foram 
contabilizadas as viagens dos participantes e o número 
de noites que pernoitaram na cidade e o consumo de 
eletricidade, de água e de papel associado ao evento.  O 
segundo aspeto ambiental que mais contribuiu para as 
emissões totais de GEE foi o consumo de eletricidade do 
escritório, seguido pelas deslocações casa-escritório dos 
colaboradores e pelas deslocações da frota interna. 

PEGADA CARBÓNICA

EVENTOS – 9,32 TCO2
CONSUMO DE ELETRICIDADE – 1,14 TCO2
DESLOCAÇÕES CASA-TRABALHO – 0,92 TCO2
FROTA – 0,92 TCO2
VIAGENS DE TRABALHO – 0,43 TCO2

73%

9%
7%

7%
3%PEGADA 

CARBÓNICA

7.  PEGADA  CARBÓNICA  E  H ÍDR ICA

* O valor das emissões apurado alude ao ano de 2021. Para o seu cálculo, foram seguidas as guidelines do The Greenhouse Gas Protocol. 
** FTE (Full-time equivalent)
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Em 2021, o BCSD Portugal realizou a compensação das emissões de GEE 
emitidos em sequência da sua atividade. 
Para efetuar a compensação das emissões carbónicas, foi eleito o projeto de 
sequestro de carbono da Terraprima. A compensação carbónica foi efetuada 
com atividades de gestão agroambiental na Quinta de França, situada na 
Covilhã. Esta propriedade, com cerca de 500 hectares, reparte-se por floresta, 
campos agrícolas e pastagens. Ladeada pelo rio Zêzere e pela Ribeira de 
Caria, a gestão sustentável da Quinta da França proporciona várias vantagens 
ambientais que vão para além do sequestro de carbono, tais como: 
• o aumento da biodiversidade local; 
• a manutenção e conservação deste habitat natural; 
• o aumento da resiliência contra incêndios florestais e prevenção da 
desertificação dos solos; 

• benefícios de cariz social e económico importantes para a região. De realçar a 
atividade pastorícia, a produção animal extensiva e o turismo de natureza.

De acordo com os valores de sequestro registados no carvalhal da 
Terraprima, serão necessários entre 3 a 5 anos para a absorção de 12,72 tCO2, 
considerando apenas um hectare de carvalhal. 

Em 2021, o consumo de água no escritório do BCSD Portugal foi de 29 756 litros, 
o que equivale a 15,74 piscinas olímpicas. Tendo em conta que, em 2021, no BCSD 
Portugal, trabalharam 10 pessoas, a pegada hídrica foi de 2975,60 litros.

7.  PEGADA  CARBÓNICA  E  H ÍDR ICA

PEGADA CARBÓNICA

PEGADA HÍDRICA
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8.  A  EQUIPA

Em 2021, a equipa do BCSD Portugal sofreu várias alterações: registou a saída de três elementos: Ana Teresa Silva, Project 
Manager Assistant, Mafalda Evangelista, Head of Sustainability Knowledge e Inês Amorim, Head of Operations. 
Este ano contou ainda com novas entradas: Júlia Gouveia, Head of Communication, Madalena Domingues, Finance and 
Reporting Intern, Natália Alencar, Sustainability Knowledge Manager, Catarina Soares, Sustainability Knowledge Trainee,  
Inês Alves, Sustainability Projects Assistant e Tiago Carrilho, Head of Sustainability Training.
Gabriel Voto passou de Head of Trainning Program a Principal ESG Consultant and Facilitator.
A 31 de dezembro de 2021, a equipa do BCSD Portugal era constituída pelos seguintes elementos:

“Tornar a sustentabilidade algo simples, próximo e presente 
para todas as pessoas é urgente. O BCSD Portugal é um 
veículo privilegiado de comunicação para tornar este tema 
parte do dia-a-dia das empresas e de quem delas faz parte.”

“O BCSD Portugal tem interagido com muita dedicação 
e liderança, junto dos seus associados e parceiros, de 
forma a criar um mundo mais sustentável.”

JOÃO MENESES,  
Secretary General

JÚLIA GOUVEIA,  
Head of Communication 

TIAGO CARRILHO,  
Head of Sustainability Training 

MAFALDA EVANGELISTA,  
Head of Sustainability Knowledge 

INÊS AMORIM,  
Head of Operations 

NEUSA MENESES,  
Administrative Manager

“Trabalhando nesta área, é fácil perder a esperança 
no futuro. Felizmente, a comunidade do BCSD 
Portugal faz-me acreditar que a humanidade ainda 
será capaz de muito belos atos para se salvar.”

“O BCSD Portugal alia o propósito da sua missão, a um 
grupo de empresas membro motivadas e a uma equipa 
talentosa e dedicada. Para além disso, é uma estrutura 
pequena e ágil, mas que beneficia de uma rede de 
conhecimento global. Que venham mais vinte anos!”

“O BCSD Portugal é a associação empresarial nacional 
de referência em matéria de Desenvolvimento 
Sustentável. Nos últimos 20 anos contribuiu ativamente 
para catalisar o enorme desenvolvimento das várias 
áreas da sustentabilidade nas empresas.”

“Integrar a incrível equipa do BCSD Portugal é saber que 
todos os dias trabalhamos com o propósito de garantir a 
prosperidade para todos: empresas, pessoas e planeta.”
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“O BCSD Portugal é a associação aceleradora da 
sustentabilidade empresarial em Portugal, com 
olhos postos no planeta, nos negócios e nas pessoas. 
Ajudamos as empresas a liderar no desenvolvimento 
de conhecimento e soluções mais sustentáveis”.

“O BCSD Portugal é uma das organizações onde consegui 
me reconhecer e refinar meu propósito profissional. Uma 
entidade madura, resiliente, diversa, focada em promover 
a sensibilização, e incitar a tão necessária colaboração 
no setor empresarial português para co-criarmos uma 
realidade mais sustentável enquanto sociedade.”

GABRIEL VOTO,  
Principal ESG Consultant and Facilitator 

JOANA SPENCER,  
Communication Manager 

8.  A  EQUIPA

“No BCSD Portugal temos a responsabilidade de 
ouvir as nossas empresas e perceber as suas dores. 
Uma grande parte do que fazemos é capacitá-las 
para que possam fazer o que fazem de maneira mais 
sustentável e consciente dos desafios que lhes são 
impostos. Fazer parte da equipa do BCSD é, portanto, 
constantemente desafiar as empresas, e ao mesmo 
tempo iluminar o seu caminho nessa jornada.”

RUI SEBASTIAN,  
Project Manager no projeto ESI Europe 

“Trabalhar com os grupos de trabalho do BCSD Portugal 
é colaborar para que a sustentabilidade seja integrada à 
estratégia das empresas. É com este sentido de missão e  
co-construção que trabalhamos diariamente.”

NATÁLIA ALENCAR,  
Sustainability Knowledge Manager 

“Acreditamos que o lucro não deve ser o resultado 
da criação dos problemas do mundo, mas da sua 
resolução, e trabalhamos, juntos, para a construção 
desse novo paradigma.”

MADALENA DOMINGUES,  
Finance and Reporting Intern 

INÊS ALVES,  
Sustainability Projects Assistant  

CATARINA SOARES,  
Sustainability Knowledge Trainee  

“O BCSD Portugal cria um ecossistema único de partilha 
de conhecimentos e sinergias que nutre as empresas com 
as ferramentas necessárias para progredir na sua jornada 
de sustentabilidade.”

"O BCSD Portugal é inclusão e entreajuda! Apoiamos todas 
as empresas, independentemente da fase da Jornada para 
a Sustentabilidade em que se encontram.”
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8.  A  EQUIPA

SECRETARY GENERAL

ADMINISTRATIVE MANAGER

HEAD OF SUSTAINABILITY 
KNOWLEDGE  

SUSTAINABILITY KNOWLEDGE 
MANAGER 

SUSTAINABILITY KNOWLEDGE 
TRAINEE  

HEAD OF SUSTAINABILITY 
TRAINING

PRINCIPAL ESG CONSULTANT 
AND FACILITATOR  

PROJECT MANAGER NO  
PROJETO ESI EUROPE 

HEAD OF  
COMMUNICATION  

COMMUNICATION 
MANAGER 

HEAD OF 
OPERATIONS 

FINANCE AND REPORTING 
INTERN 

SUSTAINABILITY PROJECTS 
ASSISTANT 

JOÃO MENESES

NEUSA MENESES

MAFALDA EVANGELISTA

NATÁLIA ALENCAR GABRIEL VOTO

CATARINA SOARES RUI SEBASTIAN

TIAGO CARRILHO JÚLIA GOUVEIA

JOANA SPENCER

INÊS AMORIM

MADALENA DOMINGUES

INÊS ALVES
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2010

55.179€

11.693€
23.138€

63.861€

45.112€

28.157€

5.855€

-45.523€
-31.302€

-59.339€

-26.907€
-611€

2011 2012 2013 2019 2020 20212015 2016 2017 20182014

EVOLUÇÃO DE RESULTADO LÍQUIDO

9.  RE SULTADOS  F INANCEIROS  EM 202 1
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EVOLUÇÃO DE RESULTADO LÍQUIDO
Ao longo dos últimos 10 anos, ou seja, entre 2010 e 2020, o valor médio do Resultado Líquido do BCSD Portugal foi de 
3.741 euros e o número médio de membros registados a 31 de dezembro de cada ano foi de 100 empresas. Em 2021, o 
Resultado Líquido foi de 28.157 euros e o BCSD Portugal chegou ao final do ano com o maior número de associados 
desde a sua fundação, há 20 anos: 134 membros.
O Resultado Líquido de 2021 é um dos três melhores valores registados nos últimos 10 anos do BCSD Portugal, apenas 
superado por 2020 (45.112 euros) e 2017 (63.861 euros). Desde 2010, tem se verificado uma enorme variância no valor do 
Resultado Líquido, sobretudo em percentagem do valor dos Fundos Patrimoniais, que no final de 2021 era de 462.206 
euros. 
O ano de sucesso, já comprovado ao nível das várias áreas de atuação do BCSD Portugal, verifica-se também em termos 
da performance financeira, que é indicativa de uma nova fase de estabilidade em redor de resultados positivos.

• RL/Ativo = 28.157€/736.441€ = 3,82%  
(RL/Ativo 2020 = 45.112€/621.512€ = 7,26%) 

• RL/Fundos Patrimoniais = 28.157€/462.206 € = 6,09%  
(RL/Fundos Pat. 2020 = 45.112€/434.050 € = 10,39%) 

• Dep. Bancários/Ativo = 513.815€/736.441€ = 69,77%  
(Dep. Bancários/Ativo 2020 = 557.769€/621.512 € = 89,74%)

9.  RE SULTADOS  F INANCEIROS  EM 202 1
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2010

602.954€ 600.475€

488.674€

338.578€

385.969€
366.908€

310.987€

602.163€
539.618€

432.991€
495.563€

2011 2012 2013 2019 20202015 2016 2017 20182014

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS

9.  RE SULTADOS  F INANCEIROS  EM 202 1

Fazendo uma análise ligeiramente mais aprofundada, os rendimentos de 2021 registaram um aumento significativo face 
a 2020 (681.093 euros em 2021, face a 539.618 euros em 2020). Um dos motivos para este aumento prende-se com a 
realização da Conferência Anual do BCSD Portugal (que não acontecia desde 2018), que obteve excelentes resultados em 
termos de angariação de patrocínios e pela primeira vez registou a venda de bilhetes de acesso ao evento, acrescendo 
uma nova fonte de rendimento. Também ao nível das quotas, a entrada líquida histórica de 27 novos membros, contribuiu 
para o valor mais elevado de rendimentos alguma vez registado pelo BCSD Portugal.
Por outro lado, alguns gastos registaram uma evolução em alta, nomeadamente: gastos com pessoal, graças 
ao crescimento da equipa (3 FTE1) e a atribuição de prémios; fornecimentos e serviços externos, principalmente 
relacionados com a Conferência Anual; e as imparidades reconhecidas a dezembro de 2021.
1Full-time employee
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1 1 .  PARECER  DO  CONSELHO  F ISCAL



Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108, 2º B
1070-067 Lisboa – Portugal

Tel +351 217 819 001

www.bcsdportugal.org


