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Estudos científicos recentes alertam que o
planeta está a perder biodiversidade a um
ritmo sem precedentes, aproximando-se
rapidamente de um ponto de não retorno.
Nos últimos 50 anos, as populações de
vertebrados selvagens declinaram 60% e os
cientistas alertam para que a 6.ª extinção em
massa da vida na Terra já começou.
De acordo com dois relatórios publicados
pelo Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services (IPBES) em 2022 sobre o uso
sustentável de espécies selvagens e os
diversos valores da natureza, cerca de
50,000 de espécies de flora e fauna
satisfazem as necessidades humanas
relacionadas a áreas como alimentação,
medicamentos, cosméticos, decoração e
recreação. Em contraste, aproximadamente
1 milhão de espécies animais e vegetais estão
em risco de extinção. Esta perda massiva de
biodiversidade está a degradar os sistemas
naturais, que sustentam sociedades e
economias, e a taxa de degradação continua
a acelerar.
A par do aquecimento global, que é um
dos principais motores desta grave perda,
a preservação da biodiversidade e dos
serviços dos ecossistemas é um dos
mais importantes desafios que o mundo
atualmente enfrenta. A biodiversidade e os
serviços dos ecossistemas sustentam a
prosperidade e o bem-estar das espécies,
entre elas a espécie humana. O restauro do
frágil equilíbrio do mundo natural e da vida
na Terra é, assim, não apenas uma questão
ambiental, mas também um imperativo
económico, social e moral.
Neste contexto, as empresas podem
contribuir para o desenvolvimento de
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novas dinâmicas. Para além da sua
responsabilidade social corporativa, é do
interesse das empresas inovar, uma vez
que estas dependem de ecossistemas
estáveis e resilientes, e que da escolha por
abordagens diferentes, podem surgir novas
oportunidades de negócio.
Atualmente já existem e conseguimos
desenvolver novas soluções, de forma a
corresponder às expectativas de uma parte
crescente da população. As experiências
concretas nas nossas empresas e cadeias
de valor, dos fornecedores aos clientes,
encorajam-nos a mudar a escala e a criar
valor através da integração da biodiversidade
nas nossas estratégias.
As políticas públicas que visam a
conservação da natureza e da biodiversidade,
estão a evoluir um pouco por todo o mundo
e este novo paradigma pressupõe um maior
e mais ativo envolvimento por parte das
empresas nestes temas, a todos os níveis.
Conscientes do papel e da ação que
se espera das nossas empresas,
comprometemo-nos a integrar a natureza
– ambiente, animais, plantas, ecossistemas,
interações e património genético – nas
nossas estratégias e modelos de negócio,
e a pôr em prática medidas que encontrem
soluções para a conservação da diversidade
biológica, para o seu restauro, para o uso
sustentável dos recursos naturais e para
uma distribuição justa e equitativa dos
benefícios que resultam desse uso.
Desde o lançamento do act4nature Portugal,
em 2020, 42 empresas comprometeram-se
com a iniciativa. São apresentados a seguir
os compromissos individuais assumidos
pelas 15 novas empresas que aderiram à
iniciativa em 2022.

https://bcsdportugal.org/act4nature/
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Além da concretização
dos 10 compromissos comuns
do act4nature Portugal, as empresas
reforçam o seu empenho através de um
conjunto de compromissos individuais SMART
(Specific/Específicos, Measurable/Mensuráveis,
Additional/Adicionais, Realistic/Realistas e
Time-bound/Delimitados no tempo),
definidos em alinhamento com a atividade
que desenvolvem.

Susana Brígido
CEO
http://www.2bforest.pt/

Compromissos da 2BForest para o act4nature Portugal

Paralelamente, é inquestionável o reconhecimento
pela Sociedade da importância das áreas florestais
no combate às alterações climáticas. Neste sentido, a
estratégia da 2BForest passa por criar sinergias entre
a Sociedade e a sua possibilidade de apoiar a floresta
autóctone portuguesa pelos serviços dos ecossistemas
prestados (carbono sequestrado, biodiversidade, serviços
recreativos), com a credibilidade e transparência de
sistemas de certificação florestal internacionais, em
áreas onde se pratica uma gestão com vista à promoção
dos serviços dos ecossistemas da floresta e aumento da
resiliência do território rural.

A 2BForest Lda. existe desde 2016 e pretende ser a
referência de soluções de consultoria e engenharia, na
área de certificação florestal, tendo como missão a
valorização do setor florestal nacional. As atividades da
empresa têm-se centrado no apoio aos proprietários e
empresas agroflorestais na implementação de sistemas
de certificação.
Os grupos de certificação florestal, nomeadamente o
2B_Forest_Group, enfrentam o desafio de garantir o
compromisso dos proprietários agroflorestais de gerir os
recursos naturais de forma sustentável.
Nas áreas produtivas, como o eucalipto, o pinheirobravo e o sobreiro (as principais espécies florestais que
integram os sistemas florestais portugueses), há uma
valorização para a gestão certificada obtida diretamente
pelo mercado. No entanto, para as zonas marginais
improdutivas, normalmente associadas a um estatuto de
conservação, não existe um retorno económico, este fato
dificulta a implementação de uma gestão ativa por parte
dos proprietários agroflorestais, aumentando o risco
de incêndio rural, constituindo um obstáculo à melhoria
das suas características e ao aumento da biodiversidade
associada a estas áreas.

A missão da 2BForest é apoiar o
desenvolvimento sustentável da
floresta portuguesa, recorrendo a
instrumentos de mercado que os
consumidores reconhecem na proteção
e promoção da floresta. A certificação
dos serviços dos ecossistemas,
através de normas internacionais,
pretende a valoração destes serviços
para que sejam considerados
um ativo patrimonial do Mundo
Rural, fundamental na proteção da
biodiversidade.

A existência de uma certificação específica para os
Serviços dos Ecossistemas é uma condição fundamental
para a promoção de modelos mais sustentáveis, inclusivos
e de riqueza num quadro de equilíbrio e coesão territorial.
Este mecanismo serve de incentivo à proteção e restauro
dos serviços prestados pelos ecossistemas florestais, que
permite que a biodiversidade seja considerada como uma
componente patrimonial e um trunfo com reconhecimento
económico e social.
A 2BForest foi a primeira empresa a obter a certificação
para os serviços dos ecossistemas em Portugal, em
março 2021, dando um passo muito importante para toda
a cadeia nacional de valor florestal.

https://bcsdportugal.org/act4nature/

Susana Brígido
CEO, 2BForest
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Elaborar e divulgar a Política de Sustentabilidade
que inclua compromissos de proteção da
biodiversidade. Para isto, será realizada a avaliação
da atual dependência/relação da empresa com
a biodiversidade e serviços dos ecossistemas,
com identificação de medidas a implementar para
melhorar esta relação.
Implementar procedimentos de procurement
sustentáveis, que tenham em conta a preocupação
com a biodiversidade (p.e. papel de escrita e
impressão, embalagens, merchadizing, etc).
Avaliação da atual política de procurement e criação
de procedimento de procurement sustentável,
com identificação dos materiais e/ou serviços com
requisitos de compra sustentáveis.
Promover a consciência dos proprietários florestais
para a importância dos serviços dos ecossistemas
em áreas de conservação para a biodiversidade,
através da divulgação de informação sobre o tema.

Divulgação dos resultados da avaliação da
atual dependência/relação da empresa com a
biodiversidade e serviços dos ecossistemas, assim
como das medidas desenvolvidas

set 22 - dez 23

Política Ambiental publicada com compromissos
para a biodiversidade

Número de compras que cumprem os requisitos de
sustentabilidade e/ou certificados
Divulgação dos critérios de procurement
sustentável junto dos fornecedores dos materiais
e/ou serviços identificados

ongoing

Número de proprietários com áreas certificadas
para serviços dos ecossistemas

set 22 – dez 25

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

set 22 – dez 25

Aumento de 3 para 10 proprietários.
Envolver instituições de I&D na adaptação de
metodologias de quantificação e valoração dos
serviços dos ecossistemas à realidade nacional,
nomeadamente no tema da biodiversidade.
Promover a consciência da comunidade local,
sociedade civil, empresarial e científica da importância
da floresta na produção de serviços de ecossistema.
Realização e/ou participação em 10 eventos.
Criação e manutenção de um WebSIG público com
informação dos serviços dos ecossistemas em áreas
de conservação certificadas.

Número de eventos realizados ou participação
em eventos relacionadas com os serviços dos
ecossistemas produzidos pelas áreas florestais de
conservação
Número de visitas à página onde está alojado o WebSIG

Elaboração de 10 artigos/publicações.

Número de artigos/publicações sobre serviços de
ecossistema e importância da floresta na qualidade
de vida da Sociedade

Apoiar 1 projeto por ano de iniciativas de sequestro
de carbono em áreas de conservação certificadas em
Portugal que tenham impactos positivos ao nível da
biodiversidade, ligada à atividade da 2BForest.

Resultados da intervenção realizada (indicadores
de impacto face à biodiversidade/ecossistemas),
através dos relatórios de monitorização das áreas
de conservação

https://bcsdportugal.org/act4nature/
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set 22 – dez 25

set 22 – dez 25

Desenvolver uma solução baseada na natureza,
que permita o investimento em promoção da
biodiversidade, integrando todos os serviços dos
ecossistemas prestados pela floresta.
Análise e desenvolvimento do conceito, com vista
a abranger um maior número de serviços de
ecossistema. Atualmente, Biodiversidade (flora)
Carbono e Turismo, o objetivo futuro é abranger
Biodiversidade (fauna), água e solo.

Implementação do conceito como solução
integrada de apoio à promoção e melhoria da
biodiversidade em áreas florestais de conservação
certificadas – número de entidades que apoiaram
a gestão responsável para os serviços dos
ecossistemas.

jan 22 – dez 25

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

https://bcsdportugal.org/act4nature/
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Rita Nabeiro
CEO Adega Mayor e Administradora do Grupo Nabeiro
https://www.adegamayor.pt/

Compromissos da Adega Mayor para o act4nature Portugal

Alentejo, único programa de sustentabilidade aplicado ao
setor vitivinícola português, onde a Adega Mayor figura
como um dos primeiros membros certificados. Consciente
de que ser sustentável é mais do que poupar recursos
naturais, a Adega Mayor caminha, passo a passo, rumo a
um compromisso cada vez mais vinculativo no panorama
da sustentabilidade através de um crescimento verde,
ou seja, de um desenvolvimento económico que respeita
o património natural e as riquezas que o envolvem.
Valorizando a continuidade de um negócio responsável,
a Adega Mayor trabalha em diversos âmbitos, de forma
a reduzir os impactos ambientais da sua atividade.
Ao apostar na economia circular, ao reduzir encargos
financeiros, ao regenerar a biodiversidade que envolve a
atividade e apoiar social e economicamente a comunidade
local que envolve a marca, o trabalho da Adega Mayor é –
para além da ação – um trabalho de profunda reflexão e
adaptabilidade constantes.

A Adega Mayor é a marca de vinhos e azeites do Grupo
Nabeiro (Delta Cafés). Primeira Adega de autor em
Portugal – desenhada pelas mãos do arquiteto Siza Vieira devolveu a tradição vinícola a Campo Maior. Com a missão
de celebrar a cultura portuguesa, através de vinhos e
pessoas, é no compromisso de entregar às próximas
gerações uma terra melhor do que a que encontrou, que
toda a equipa encontra motivação.
A sustentabilidade está enraizada na matriz Adega Mayor,
particularmente em aspetos relacionados com um
consumo hídrico e energético eficiente; a manutenção
e regeneração da biodiversidade; uma correta gestão
dos seus resíduos e a procura de soluções de matriz
circular que passam pela extensão do ciclo de vida dos
seus produtos. A política de qualidade da Adega Mayor
tem vindo a ser reforçada ao longo dos anos, seja
pelo aumento e especialização da sua equipa, seja pela
adaptação a novos e desafiantes parâmetros qualitativos
do setor vinícola nacional. Prova disso são os certificados
conquistados no decorrer dos últimos anos como o ISO
9001, atribuído pela Bureau Veritas – uma das mais
conceituadas organizações mundiais de certificação de
produtos e serviços, ou mais recentemente o selo do
PSVA – Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do

Ao integrar a coligação Bussiness for Nature – act4nature Portugal, reforçamos
o compromisso de proteger, promover e restaurar a biodiversidade dos
ecossistemas onde atuamos. A Adega Mayor trabalha este compromisso em
diferentes frentes: pela mão de ações energéticas, agrícolas, financeiras e sociais.
Dentro da complexidade do processo, o que nos move é simples: o desejo de
devolver à natureza tanto quanto o que ela nos dá. Deixarmos de olhar o meio
ambiente como elemento exterior à vida humana e passar a observá-lo como meio
do qual somos partes integrantes, é a chave do equilíbrio. Só com este equilíbrio
podemos garantir o futuro de negócios, vidas e pessoas.

Rita Nabeiro
CEO, Adega Mayor
https://bcsdportugal.org/act4nature/
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Reconversão da área total (100%) de vinha própria
(90 hectares) para modo de produção biológico
até 2026. Área total em produção Biológica em
2022 - 10 hectares.

% da área de vinha própria reconvertida em modo
de produção biológico

Implementação de uma ação de promoção do
conhecimento da Biodiversidade local junto
da comunidade interna (Adega Mayor e Grupo
Nabeiro) e comunidade externa (Visitantes Adega
Mayor).

Nº de ações de divulgação da Biodiversidade
dos Ecossistemas envolventes da Adega Mayor
implementadas

Elaboração de Plano de Gestão de Ecossistemas
e Agroecologia, consultora NBI. Implementação
de 100% das medidas identiﬁcadas no Plano de
Gestão de Ecossistemas e Agroecologia.

Realização de uma iniciativa de recolha de rolhas
junto dos colaboradores e clientes, com target
de recolher 1M de rolhas até o ﬁnal de 2024.
O objetivo é contribuir para a compensação
carbónica, com a reﬂorestação do montado, com
o target de 10.000 árvores até final de 2025. A
taxa de vingamento do montado deverá ser de
10%, a avaliar em 2027.

Plano de Gestão de Ecossistemas e Agroecologia
publicado em site da Adega Mayor até ao ﬁnal do
1º Trimestre de 2023

2026

2024

2022 - 2023

% de Implementação do Plano de Gestão de
Ecossistemas e Agroecologia
Implementação da iniciativa de recolha de rolhas
com apuramento da quantidade recolhida.
Taxa de reﬂorestação do montado
(Nº de árvores)

2023-2027

Taxa de vingamento do montado (%), a avaliar em
2027

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

https://bcsdportugal.org/act4nature/
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Agrimota –
Sociedade Agrícola e
Florestal, S.A.

Inês Mota

André Estácio Pinto

(Chairman)

(CEO)

https://www.calcadawines.pt/

Compromissos da Agrimota para o act4nature Portugal
Abraçamos novos desafios, com ensaios constantes, e
cujos resultados, acreditamos, devem ser partilhados com
toda a comunidade.

A Calçada Wines é uma empresa centenária, da Família
Mota, fundada em 1917 e localizada no centro histórico
de Amarante. O seu enquadramento socioeconómico na
região e o Legado histórico vitivinícola, classificado como
a Vinha mais antiga da Região dos Vinhos Verdes, desde
sempre mobilizaram uma procura constante de práticas
sustentáveis em todas as atividades do dia-a-dia. Como
tal, a sustentabilidade, nas suas diversas vertentes, está
enraizada na nossa identidade, desde a preocupação
com a criação de condições humanas, num território
desfavorecido e de baixa densidade, à preservação do
nosso património, e consequentemente da Biodiversidade e
dos serviços do ecossistema inerentes. Nunca esquecendo
os critérios de produtividade que procuram perpetuar e
potenciar o uso eficiente da água e do solo.

A formalização deste compromisso revela também o
comprometimento da Calçada Wines com toda a cadeia
de valor, procurando refletir as preocupações dos
nossos consumidores. Tal é particularmente relevante
para a Calçada Wines, que exporta mais de 90% da sua
produção para mais de 20 países no Mundo, em que os
contextos e as preocupações ditam a nossa capacidade de
diferenciação.

Assumimos como missão a busca de melhores práticas,
sustentadas na ciência e no conhecimento atual,
procurando dar resposta às exigências constantes do
paradigma climático, que esta atividade tem vivido de
forma muito intensa e particular.

Tratar da natureza é intrínseco a um bom negócio, não podemos ignorar que todos
os negócios, como todos os seres vivos deste planeta, são dependentes da mãe
Natureza e como tal devemos assumi-la com a devida importância e respeito.
Ao gerir o nosso impacto e realizando a nossa dependência dos serviços dos
ecossistemas, podemos atuar para garantir a continuidade e beneficiar dos seus
serviços de uma maneira saudável.
Acredito que hoje, no negócio dos vinhos, como em tantos outros, já não é,
somente, uma questão de estratégia, é uma questão de sobrevivência.
Inês Mota
Chairman, Agrimota

https://bcsdportugal.org/act4nature/
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Agrimota –
Sociedade Agrícola
e Florestal, S.A.

Implementar as medidas propostas no Plano
de Gestão da Biodiversidade e Serviços dos
Ecossistemas da Vinha do Salvador:
•

Implementação de enrelvamentos
(enrelvamentos com melíferas para
entrelinhas)

•

Instalação de sebes funcionais

•

Restauro de áreas não produtivas

Relatório sumário anual com indicadores de
execução e de impacto (a publicar em www.
calcadawines.com)

2022 – 2026*

Nº de parcelas da quinta do Salvador melhoradas
em um nível, conforme escala de cor. (Anexar o
plano) – Anexar a planta com o estudo

*Nota: o Plano será
atualizado antes da
sua finalização para o
período remanescente
até 2030)

Matriz agroecológica com indicadores de impacto
(% de redução de consumo de água, % de aumento
do teor de matéria orgânica no solo) e respetiva
publicação no site

2023 - 2030

Existência de cartografia ecológica atualizada

Melhorar o estado do ecossistema na quinta
do Salvador em 1 nível em todas as parcelas,
identificadas a vermelho.
Assegurar a implementação de boas práticas de
gestão agroecológica e modos de produção com
menores impactes sobre a água e o solo:
•

Reduzir o consumo de água em 5%

•

Promover o aumento do teor de matéria
orgânica no solo [2 a 4%]

Aumentar progressivamente, até 30% do total
do património, as áreas identificadas como
de Alto Valor de Conservação – habitats e
espécies protegidas – e de Alto Valor Ecológico
– importantes para os serviços de regulação de
água, solo, carbono e biodiversidade funcional
(polinizadores, inimigos naturais) e assegurar a
sua conservação, com alocação das ferramentas
necessárias para o cumprimento dos objetivos.

Promover uma ação de formação anual sobre boas
práticas de gestão agroecológica para todos os
colaboradores do departamento de viticultura.

Realização anual da matriz de impacto, partilha
das aprendizagens e boas práticas, com os nossos
fornecedores de uvas

Relatório sumário com atualização de cartografia
Monitorização anual com evolução das áreas
identificadas como Alto Valor Natural e Alto Valor
Ecológico

% dos colaboradores do departamento de viticultura
que receberam formação

2023 - 2030

2023 - 2030

Divulgação do conteúdo da formação

Publicação em www.calcadawines.com
Disseminar a implementação dos compromissos
act4nature Portugal junto de stakeholders
externos, através da divulgação de casos de estudo
sobre a sua implementação. Mínimo 4 publicações
anuais nas redes sociais, e em jornais locais.

Divulgação nas redes sociais (indicadores de
alcance, taxa de cliques, etc)
Divulgação dos casos de estudo em eventos
(n.º e nome dos eventos e n.º de participantes)

2023 – 2026

Nº de publicações/ano em redes sociais e em
jornais locais

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

https://bcsdportugal.org/act4nature/
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Filipe Araújo
Presidente do Conselho de Administração
www.aguasdoporto.pt

Compromissos da Águas e Energia do Porto para o act4nature Portugal

Com a adesão à iniciativa act4nature Portugal, a Águas e
Energia do Porto pretende reforçar a adotação de soluções
baseadas na natureza, em consonância com o novo
paradigma das cidades esponja e dos princípios do “water
sensitive urban design”. Esta é uma das linhas orientadoras
do Pacto do Porto para o Clima, lançado pela Câmara
Municipal do Porto e subscrito, em fevereiro de 2022, pela
nossa empresa, com o intuito de liderar, a nível nacional, a
neutralidade carbónica e a ação climática.

A Águas e Energia do Porto é uma empresa de utilities
integrada comprometida com um futuro sustentável,
resiliente e circular, no contexto dos ODS 2030. As
atividades do nosso core business (abastecimento de água,
drenagem e tratamento de águas residuais e drenagem de
águas pluviais) favorecem a despoluição e a conservação
dos meios aquáticos e terrestres, contribuindo para a
proteção da natureza e da biodiversidade.
Mas o nosso modelo de gestão de recursos hídricos vai
mais além. A par das atividades tradicionais já referidas,
a Águas e Energia do Porto é responsável pelas linhas de
água e pela frente marítima, sendo reconhecida nacional
e internacionalmente pela gestão integrada e sustentável
de todo o ciclo urbano da água. Trata-se de um modelo
de gestão disruptivo e transformador, que se traduz na
integração da água no desenho e planeamento urbano, de
forma a dar suporte a ecossistemas funcionais, estilos de
vida saudáveis e modos de subsistência sustentáveis.

De sublinhar a elaboração do Plano de Valorização e
Reabilitação das Linhas de Água, um projeto em curso,
que terá um papel fundamental na procura do equilíbrio
entre as soluções “azuis” (ecossistemas fluviais), “verdes”
(fornecidas pela natureza) e “cinzentas” (infraestruturas
construídas), envolvendo todos os cidadãos na proteção
e valorização dos recursos hídricos e na promoção dos
serviços de ecossistemas.

Esta é a base da conceção da “cidade como um
ecossistema” uma vez que contribui para a proteção e
valorização do património natural e para a mitigação e
adaptação às alterações climáticas. O valor paisagístico e
ambiental das frentes de água, em diálogo e colaboração
com a população, constitui um dos eixos de sustentabilidade
da cidade do Porto, do seu território e das suas dinâmicas
sociais e económicas. São disso exemplo os projetos que
temos vindo a concretizar nos rios e ribeiras urbanas,
através da despoluição, desentubamento e reabilitação, bem
como nas praias, com o Programa Bandeira Azul.

Com a adesão à iniciativa act4nature
Portugal, a Águas e Energia do Porto
pretende reforçar a adotação de
soluções baseadas na natureza, em
consonância com o novo paradigma das
cidades esponja e os princípios do water
sensitive urban design.
Filipe Araújo
Presidente do Conselho de Administração,
Águas e Energia do Porto

https://bcsdportugal.org/act4nature/
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Integrar a proteção e a promoção da
biodiversidade, dos ecossistemas e do capital
natural na estratégia global da AEdP, com um
grau de cumprimento de 85% do Roadmap para
a Sustentabilidade, e garantir a divulgação pública
dos compromissos assumidos.
Incluir a proteção da biodiversidade no Código de
Ética e de Conduta da AEdP, bem como promover a
sua divulgação junto dos colaboradores.

1.

2.

Roadmap para a Sustentabilidade com
integração da biodiversidade publicado no
website da empresa
Grau de cumprimento do Roadmap para a
Sustentabilidade (%)

Publicação do Código de Ética e de Conduta no
website da empresa

Elaborar o Plano de Valorização e Reabilitação das
Linhas de Água do Município do Porto, cumprindo
integralmente o seu cronograma e realizando 1500
ações de monitorização de linhas de água por ano.

1.
2.

N.º de ações de monitorização de linhas de água

Fomentar o reconhecimento da importância da
biodiversidade e a sua incorporação na atividade
diária dos colaboradores da AEdP, dos clientes e
da população em geral, através da dinamização
de 2 ações de sensibilização e formação internas
por ano, abrangendo 100 colaboradores, e 2 ações
externas para 100 participantes.

1.

N.º de ações de sensibilização e formação
internas realizadas e n.º de colaboradores
abrangidos

2.

N.º de ações de sensibilização e formação
externas realizadas e n.º de participantes
alcançados

1.

N.º de ações de comunicação interna e n.º de
colaboradores abrangidos

2.

N.º de ações de comunicação externa e n.º de
pessoas abrangidas

Desenvolver anualmente campanhas de
comunicação sobre boas práticas de preservação
da biodiversidade e dos serviços de ecossistemas e
divulgar as atividades e projetos da AEdP no âmbito
desta temática, através de 10 ações internas, para
500 colaboradores, e de 2 ações externas, com
alcance de 10 000 pessoas.

Grau de cumprimento do cronograma de
elaboração do plano (%)

1. 2023
2. 2023-2025

2023

1. e 2. 2022-2024

1. e 2. 2023-2030

1. e 2. 2023-2030

Realizar o diagnóstico do impacto das atividades
da AEdP, através do cálculo da pegada ambiental
e da biodiversidade especifica, e da avaliação de
risco, bem como efetuar uma avaliação estratégica
do valor dos serviços de ecossistemas (provisão,
regulação, culturais e de recreio, e de suporte), no
sentido da definição de objetivos, metas e plano de
ação detalhado e de longo prazo.

Divulgação pública dos resultados do estudo

2024-2030

Desenvolver uma Política de Compras Sustentáveis,
com a inclusão de critérios ambientais e de
biodiversidade nos processos de aquisição e
seleção de produtos e fornecedores.

Publicação dos critérios de compras sustentáveis
no website da empresa e divulgação dos
procedimentos de contratação pública que
integram estes critérios

2024-2030

Monitorizar e divulgar publicamente os progressos
alcançados na execução dos compromissos
individuais assumidos pela AEdP no âmbito da
iniciativa act4nature Portugal.

Reporte anual dos resultados no Relatório de
Sustentabilidade da empresa publicado no website

2023-2030

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

https://bcsdportugal.org/act4nature/
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João Manso Neto
CEO
https://greenvolt.pt/pt-pt/

Compromissos da Greenvolt – Energias Renováveis S.A. para o act4nature Portugal

A Greenvolt – Energias Renováveis S.A. (“GreenVolt”) é
uma empresa de referência europeia no segmento de
mercado das energias renováveis.

Serão também estabelecidas parcerias com stakeholders –
autoridades locais, ONG, comunidades locais – para apoiar
projetos de biodiversidade.

Através da sua Estratégia de Sustentabilidade, a GreenVolt
assume um conjunto de princípios, em diferentes domínios,
fundamentais para a implementação de um modelo de
desenvolvimento sustentável, focado no progresso social,
equilíbrio ambiental e desenvolvimento económico, com o
propósito de criar valor e prosperidade a longo prazo para
todos os stakeholders.

Desta forma, pretende-se contribuir ativamente para
um impacto positivo na natureza e para uma gestão
sustentável dos territórios onde a GreenVolt está presente.

Como empresa que opera no
setor das energias renováveis,
ambicionamos ter um impacto
positivo e transformador no Planeta.
Reconhecendo os impactos e
dependências da nossa atividade face
à natureza, preservar e proteger a
biodiversidade e os ecossistemas
constituem, simultaneamente, uma
responsabilidade e prioridades
estratégicas para a GreenVolt.

Reconhecendo que uma transição para energias renováveis
que evite danos e contribua para a conservação e
promoção da natureza é fundamental, a GreenVolt
identificou a biodiversidade como um dos temas
prioritários da sua estratégia ESG (Environment, Social
e Governance) e integrou como objetivos da Política de
Sustentabilidade:
•

preservar e proteger a biodiversidade e ecossistemas,
privilegiando a aplicação da hierarquia de mitigação
aos diferentes projetos, e ambicionar um resultado
positivo no balanço da biodiversidade no longo prazo; e

•

integrar a biodiversidade em toda a cadeia de valor
e nas diferentes fases do ciclo de projeto (planear,
construir, operar e manter).
João Manso Neto
CEO, GreenVolt

Neste contexto, com o objetivo de assegurar a integração
da biodiversidade na estratégia de negócios, a GreenVolt
dará início ao desenvolvimento de uma Estratégia
Corporativa Global para a Biodiversidade, a qual deverá
seguir uma abordagem de impacto positivo, a aplicar nas
atividades que desenvolve.
Ao nível operacional, com base na avaliação de impactos e
dependências, riscos e oportunidades das suas atividades
na biodiversidade, serviços dos ecossistemas e capital
natural, serão definidas medidas práticas, focadas nas
problemáticas da gestão de ecossistemas, baseadas
na natureza e em evidências, para proteger, conservar,
restaurar e valorizar os ativos naturais no âmbito das suas
operações.

https://bcsdportugal.org/act4nature/
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Desenvolver uma Estratégia Global Nature Positive,
assente numa abordagem nature positive, com
orientações a aplicar nas atividades da empresa
(biomassa, solar e eólica, e outras) e nas diferentes
fases do ciclo dos projetos (planear, construir,
operar, manter e fim de vida), que integre métricas
de impacto na biodiversidade e nos serviços dos
ecossistemas, até 2023.

Estratégia Global Nature Positive elaborada e
publicada em https://www.greenvolt.pt/pt

2022 - 2023

Assegurar que todos os novos projetos
implementados, pelo menos, até 2030, cumprem
os seguintes requisitos:
•

seleção de áreas para a sua instalação com
prioridade para áreas de baixo valor natural;

•

têm um plano de gestão especial de
biodiversidade e ecossistemas, caso se integrem
total ou parcialmente em áreas de conservação,
ou se localizem em áreas adjacentes a estas;

•

integram indicadores específicos de gestão de
biodiversidade e ecossistemas;

•

privilegiam a aplicação de soluções baseadas
na natureza (NbS - Nature Based Solutions),
de acordo com a International Union for
Conservation of Nature (IUCN);

•

incluem indicadores para avaliar o
cumprimento de objetivos de não perda (NNL
– No Net Loss) ou de ganho (Net Gain) de
biodiversidade, face à situação de referência
(anterior à implementação do projeto).

Implementar dois casos piloto de aplicação da
estratégia nature positive, através da elaboração de
plano de gestão de biodiversidade e ecossistemas e
implementação das respetivas ações no terreno em:
•

projeto de central fotovoltaica localizado em
Portugal; e em

•

projeto de central de biomassa ou de
comunidades de energia (a definir).

Participar ativamente em projetos de gestão,
conservação e restauro da natureza (ex.: áreas
impactadas por incêndios, invasoras lenhosas,
alterações climáticas, etc), que possam contribuir
de forma positiva na adaptação às alterações
climáticas, com o envolvimento das comunidades
locais e de outros stakeholders, num somatório de
áreas que deverão atingir, progressivamente, até
2030, uma área superior a 20% da área total de
implantação dos projetos solar fotovoltaicos, eólicos
e de biomassa, em Portugal.

https://bcsdportugal.org/act4nature/

Reporting anual de gestão de biodiversidade
e ecossistemas nos novos projetos (incluindo
indicadores específicos de gestão de biodiversidade
e ecossistemas, informação sobre a implementação
de NbS e indicadores de avaliação de NNL ou Net
Gain de biodiversidade) (a publicar em https://www.
greenvolt.pt/pt)

Casos piloto – Reporting do projeto e publicação
dos casos de estudo em https://www.greenvolt.
pt/pt

2023 – 2030
(implementação anual)

2022 - 2024

Área de conservação (ha/ano)
Área de conservação (ha/ano/habitat)
Reporting de indicadores de impacto na
biodiversidade, serviços dos ecossistemas e
adaptação climática
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2023 - 2030

Integrar critérios de minimização de riscos e
impactos diretos e indiretos na biodiversidade
e nos serviços dos ecossistemas na Política de
Sustainable Procurement.

Política de Sustainable Procurement aprovada pela
Gestão e integrada nos procedimentos

2024

Desenvolver uma metodologia de avaliação
de impactos e dependências em relação à
biodiversidade para as cadeias de valor das
atividades da GreenVolt, com o objetivo de
identificar os principais desafios e as soluções
adequadas para os ultrapassar, em alinhamento
com os principais referenciais internacionais
aplicáveis.

Metodologia verificável e resultados da sua
aplicação e análise publicados em
https://www.greenvolt.pt/pt

2024 - 2025

Promover ações de formação para os fornecedores
identificados como relevantes sobre a importância
do Capital Natural e/ou práticas para uma gestão
florestal sustentável (pelo menos uma ação de
formação por ano).

Realizar ações de formação, no âmbito do plano
anual de formação, para todos os colaboradores
sobre a importância do Capital Natural.

N.º de fornecedores participantes nas ações de
formação/ano
Resultados da formação (p.e., práticas dos
fornecedores alteradas e/ou melhoradas)
publicados em relatório anual

2023 - 2030

N.º colaboradores participantes nas ações de
formação/ano
Resultados da formação (p.e., práticas dos
colaboradores alteradas e/ou melhoradas)
publicados em relatório anual

2023 - 2030

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

https://bcsdportugal.org/act4nature/
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António Carlos Rodrigues
CEO
https://casais.pt/

Compromissos do Grupo Casais para o act4nature Portugal

Com mais de 60 anos e atualmente na terceira geração,
a Casais é uma empresa detida por uma família. A
responsabilidade de manter e evoluir o ciclo geracional de
criação de valor impele o Grupo a pensar em horizontes
temporais em que a sustentabilidade ambiental é um valor
de importância extrema.

Transformamos materiais no seu estado natural,
aplicamos energia e criamos património edificado que
se pretende que seja visto como um valor perpétuo. São
edifícios e infraestruturas que têm valor e servem as
populações, tornando-as mais resilientes, competitivas e
sustentáveis.

Sentimos que o nosso impacto global e a nossa missão
de desenvolver pessoas e comunidades mais fortes ainda
está no início. Mobilizamos pessoas que são portadoras
de competências, capazes de capacitar e de serem
capacitadas, procurando sempre o respeito pelas diversas
culturas e meios em que nos inserimos.

Criamos assim uma “Comunidade Casais” organizada e
motivada por um propósito que a todos nos orgulha.
Estamos a construir comunidades e oportunidades
em todo o globo com o foco na sustentabilidade da
Economia, da Sociedade e do Habitat, na consciência que
a nave espacial “Planeta Terra” é o nosso único habitat e,
enquanto tripulantes, a nossa missão é e será construir um
mundo Melhor.

Identificamos desafios e oportunidades e criamos objetivos
e estruturas para alcançar as metas. Temos consciência
que estamos a servir uma sociedade, e que esta precisa
de uma construção responsável com profissionais
competentes, orientados por uma vontade de impactar
positivamente o mundo.

O Acordo de Paris veio demonstrar o poder de compromissos individuais na
persecução do bem comum. Vemos a oportunidade de fazer parte deste projeto
como uma sequência natural do nosso compromisso com a sociedade e enquanto
intendentes temporários com responsabilidade de garantir um futuro para as
gerações seguintes.
António Carlos Rodrigues
CEO, Grupo Casais

https://bcsdportugal.org/act4nature/
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Publicação de Relatório de Sustentabilidade que
inclui os indicadores abaixo para monitorização do
compromisso act4nature Portugal.

Relatório de Sustentabilidade seguindo as normas
GRI disponibilizado anualmente no site da Empresa

A partir de 2022

Utilização de critérios de sustentabilidade, tais como
valor investido em I&D em processos de melhoria de
sustentabilidade (incluindo biodiversidade), utilização
de materiais renováveis e certificados na sua origem
e minimização de impactos na extração, etc., na
avaliação de 100% dos fornecedores críticos.

% de fornecedores críticos** avaliados de acordo
com critérios de sustentabilidade

A partir de 2025

Incorporação de critérios ESG, tais como a introdução
de biomateriais ou a minimização de impactos na
biodiversidade, na apreciação de investimentos
próprios significativos (a partir de 5M€).

% de investimentos próprios significativos avaliados
com critérios ESG

A partir de 2024

Incorporação de madeira enquanto material de
construção em 30% de todos os novos projetos,
promovendo soluções baseadas na Natureza,
monitorizando anualmente já a partir de 2023.

% de novos projetos com incorporação de madeira
enquanto material de construção

A partir de 2030

Garantir que pelo menos 75% do investimento e
recursos de inovação é alocado à investigação ou
desenvolvimento de novas soluções com menor
impacto, nomeadamente através da redução de
utilização de materiais não renováveis e potenciando
a circularidade, assim reduzindo a extração de
novos materiais.

Indicadores próprios no Relatório de
Sustentabilidade

A partir de 2024

Publicar, através da Fundação Mestre Casais,
no âmbito da sua “Coleção de Ensaios para a
Sustentabilidade” e em dupla Chancela com a
Universidade do Minho, um ensaio especificamente
orientado para a biodiversidade (algo que não
estava previsto), o qual deverá ser disponibilizado
à empresa e à sociedade em acesso aberto, assim
incrementando a sensibilização interna e externa
para o tema.

Ensaio publicado orientado para a biodiversidade

2023

Estabelecer uma parceria com a Fundação Mestre
Casais para que seja criada uma secção de debates
da biodiversidade, a incluir na iniciativa “Trílogos
da Fundação para a Sustentabilidade”, assim
incrementando a sensibilização interna e externa
para o tema.

Número de trílogos orientados para a biodiversidade

anualmente a partir
de 2023

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).
** de acordo com a definição presente no Relatório de sustentabilidade

https://bcsdportugal.org/act4nature/
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José Pedro Abreu Barreira
CEO
https://jpbarreira.pt/

Compromissos do Grupo José Pedro Barreira para o act4nature Portugal

O Grupo José Pedro Barreira mantém o seu objetivo
de desenvolver o negócio de sempre - com respeito à
Tradição e à Família, mas com a Ambição de contribuir
para o bem-estar das gerações futuras através de uma
atividade agrícola cada vez mais sustentável.

O Grupo José Pedro Barreira é um grupo empresarial
de natureza familiar, que tem como negócio o
desenvolvimento de atividades florestais e agrícolas –
entre as quais a produção de cortiça, eucalipto, pinha,
olival, amendoal e gado bovino. Assumindo o mote
“Trabalhamos no presente, com o mesmo empenho que
o fizemos no passado”, este Grupo tem três valores que
orientam a sua ação: a Tradição, o Respeito e a Ambição.

A adesão ao act4nature Portugal é mais um passo que
reforça o compromisso do Grupo José Pedro Barreira
com a gestão sustentável do capital natural, esperando
que, projetos como este, contribuam para que a sociedade
de aproxime de um modelo de negócio cada vez mais
responsável.

A visão do Grupo é que a preservação do capital natural
passará pelo equilíbrio entre a continuidade das atividades
agrícola e florestal, e a abertura a novas tecnologias,
que aplicadas aos recursos biológicos, satisfaçam as
necessidades das populações. É neste balanço entre
a produtividade e o bem-estar social e ambiental que
pretendemos ser intervenientes ativos na Bioeconomia.

No Grupo José Pedro Barreira tentamos
dar o nosso melhor contributo para o
nosso país, acreditando que o futuro vem
do que a terra nos vai continuar a dar
todos os dias. Trata-se de uma atividade
assente em recursos naturais, e, por
isso, a preservação da biodiversidade
e o equilíbrio dos ecossistemas são
fundamentais para a sustentabilidade do
nosso negócio.

O Grupo José Pedro Barreira assume a missão de manter
e desenvolver o património familiar, através de um
investimento sólido e responsável nas atividades agrícolas,
entre outras que se venham a revelar estratégicas, para
o crescimento do negócio a longo prazo. O compromisso
é assumido para com os seus colaboradores, clientes,
fornecedores e comunidades próximas.
É neste novo paradigma em que vivemos que o Grupo
José Pedro Barreira inicia um processo de transformação,
com o objetivo de alinhar as suas práticas com os grandes
desafios da atualidade, passando a integrar explicitamente
o eixo da Sustentabilidade na sua estratégia.

José Pedro Abreu Barreira
CEO, Grupo José Pedro Barreira

https://bcsdportugal.org/act4nature/
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Implementação progressiva de planos de
gestão bianuais de biodiversidade e serviços dos
ecossistemas em todo o património do Grupo JPB,
a começar pelo núcleo da Herdade de Camões
e adjacentes, concelhos de Avis e de Mora, e
parcialmente integradas no SIC RN200 Cabeção,
seguindo a abordagem da hierarquia de mitigação
(evitar, minimizar, restaurar e compensar), com
o objetivo de alcançar um impacto positivo na
natureza até 2030.
Promover medidas ativas de gestão para a
conservação, restauro e conversão de habitats
e ecossistemas da Herdade de Camões e
adjacentes, tais como, restauro do montado de
sobro, conservação de zonas húmidas e charcos
temporários mediterrânicos, restauro de taludes
e arrifes, gestão rotativa da matriz de matos
e sobcoberto do montado e pinhal, instalação
de culturas de cobertura e de sebes funcionais
nas plantações de amendoal e olival, gestão do
pastoreio, promoção de planos de gestão de caça
responsável nas áreas estritamente definidas e
delimitadas, promoção de medidas de apanha
responsável de cogumelos e recursos silvestres,
entre outras.
Aumentar progressivamente até 30% do total
do património as áreas identificadas como
de Alto Valor de Conservação – habitats e
espécies protegidas – e de Alto Valor Ecológico
– importantes para os serviços de regulação de
água, solo, carbono e biodiversidade funcional
(polinizadores, inimigos naturais).

Desenvolver projetos piloto de bancos de
carbono com base na gestão de biodiversidade
e ecossistemas nas áreas florestais e
agroflorestais do património.

Realizar um evento público com uma periodicidade
bianual de promoção da gestão ativa da
biodiversidade e ecossistemas na Herdade de
Camões, enquanto centro demonstrativo de
excelência dentro do universo do Grupo JPB,
para clientes e fornecedores, assim como para a
comunidade e partes interessadas.

Produção de planos bianuais de gestão “nature
positive” com propostas de ações e medidas
concretas para conservação, restauro e proteção
da biodiversidade e ecossistemas e respetiva
cartografia – Plano de Gestão de Biodiversidade e
Ecossistemas da Herdade de Camões em 2022 a
publicar em https://jpbarreira.pt/

Disseminação de relatórios sumários bianuais com
atualização de cartografia e com os principais
indicadores de gestão/investimento e de realização/
impacto (a publicar em https://jpbarreira.pt/)

Relatório sumário com atualização de cartografia e
indicadores de realização e de impacto
% de área identificada como Alto Valor Natural e
Alto Valor Ecológico

Nº e área de bancos de carbono com base em
medidas de gestão, conservação, restauro e
conversão de ecossistemas
Valor de investimento em bancos de carbono e
serviços dos ecossistemas + volume de créditos
gerado

Resultados dos eventos bianuais, com os respetivos
indicadores de impacto publicados em https://
jpbarreira.pt/

2022 – 2030
(bianual)

2022 – 2030
(bianual)

2022 – 2030
(anual)

2022 - 2030

2023 - 2030

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).
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José Reis Costa
CEO
https://www.procme.pt/

Compromissos do Grupo ProCME para o act4nature Portugal

No Grupo ProCME queremos contribuir para uma
sociedade mais equilibrada e coesa, assente nos princípios
da sustentabilidade.

Entendemos a adesão ao act4nature
Portugal como uma etapa natural no
nosso caminho para a sustentabilidade,
reafirmando o nosso compromisso para
com a conservação da natureza.

Em linha com os 10 princípios do Pacto Mundial, dos quais
somos signatários, e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, integramos nos nossos compromissos a
preservação do meio ambiente, materializada pela:
- utilização racional dos recursos naturais;
- prevenção da poluição;
- conservação da biodiversidade.

José Reis Costa
CEO, Grupo ProCME

Através da metodologia sistemática para identificação
e avaliação dos Impactes Ambientais, definimos as
medidas de Prevenção e Mitigação a implementar no
dia-a-dia, e apostamos na formação e informação dos
nossos colaboradores, e demais parceiros de negócio
sob coordenação da nossa organização, relativamente às
medidas, obrigações legais e Boas Práticas a observar.
No âmbito da ação climática e descarbonização, o Grupo
desenvolve vários projetos e tecnologias e, em linha com
a estratégia de Economia Circular, tem incorporado na
sua operação metodologias de trabalho de preservação,
reutilização, recuperação e reciclagem.
A adesão ao act4nature Portugal vem reforçar o nosso
compromisso com a preservação da biodiversidade,
permitindo consolidar as práticas já existentes, e alavancar
novos projetos e iniciativas nesta área.

https://bcsdportugal.org/act4nature/
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Avaliar a biodiversidade nas diferentes dimensões
relacionadas com a nossa atividade nas diferentes
áreas de negócio e cruzar com a avaliação de
aspetos e impactes já existente, revendo-a, no
sentido de garantir a efetiva e completa integração
do compromisso de proteção da biodiversidade na
mesma.
Ações de sensibilização sobre boas práticas
ambientais destinadas a colaboradores (incluindo
o objetivo de sensibilizar para a biodiversidade),
com o objetivo de abranger 90% dos
colaboradores.
Aproveitando a dispersão geográfica da atuação
do Grupo, ações de formação a colaboradores
para a identificação de espécies invasoras, e
criação de um contacto interno para comunicação
das espécies identificadas (e sua localização), com
o objetivo de abranger 90% dos encarregados/
supervisores.

# de novas medidas de controlo implementadas

% de colaboradores abrangidos
Inquérito após as ações para avaliar conhecimento

% de encarregados/supervisores abrangidos
Inquérito após as ações para avaliar conhecimento

2023

2023 (anual)

2023 (bienal)

Estabelecer parcerias de âmbito local ou regional
(ex.: com comunidades locais, associações,
empresas, academia, entidades públicas,
etc.) em projetos que tenham um impacto
significativo na biodiversidade (para resolver
problemas concretos ou em alinhamento com o
plano estratégico do Grupo), com o objetivo de
identificar 1 projeto.

# de projetos identificados

2023 - 2024

Reportar, anualmente, da forma mais clara
e transparente possível, o progresso no
cumprimento dos compromissos individuais
assumidos no âmbito do act4nature Portugal.

Publicação anual do relatório integrado

2023 (anual)

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).
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Eric van Innis
CEO
https://www.rovensa.com/

Compromissos da Rovensa para o act4nature Portugal

O Grupo Rovensa iniciou a sua atividade na agricultura em
1965, em Setúbal, Portugal. Atualmente, tem sede na
Península Ibérica e presença direta em mais de 30 países,
com produtos comercializados em mais de 80 países. O
Grupo oferece um portfólio de soluções complementares
para a agricultura sustentável, através de um conjunto de
empresas que desenvolvem, fabricam e comercializam
produtos de bionutrição, biocontrolo e de proteção de
culturas, que visam ajudar os agricultores a produzir
alimentos seguros e saudáveis.

O nosso crescimento tem vindo a ser
sustentado no desenvolvimento de
soluções inovadoras que permitam
aos agricultores produzir mais e
melhor, respeitando o meio ambiente
e a biodiversidade. A nossa adesão
ao act4nature Portugal está alinhada
com a ambição do Grupo Rovensa
em desempenhar um papel ativo na
transição para uma agricultura mais
sustentável, de forma que a produção
global de alimentos preserve os solos
férteis e saudáveis, contribua para o
equilíbrio dos ecossistemas e assegure
uma alimentação saudável e equitativa a
toda população mundial.

É esta a missão da Rovensa: contribuir para alimentar o
planeta através de soluções seguras para uma agricultura
mais equilibrada e sustentável.
O Grupo assume que as suas atividades têm impactes
na biodiversidade e serviços dos ecossistemas e
procura contribuir com o seu conhecimento para o
desenvolvimento de soluções agrícolas inovadoras tanto
para os agricultores, como para o meio ambiente e para
a saúde humana. Para além disso, foca-se também em
reduzir os impactes das suas operações, compromisso
materializado na sua Política de Sustentabilidade.
A adesão da Rovensa ao act4nature Portugal encontra-se
alinhada com as prioridades do Grupo, e os compromissos
individuais assumidos no âmbito desta adesão estarão
também inseridos na Estratégia de Sustentabilidade da
Rovensa, a ser divulgada brevemente.

Eric van Innis
CEO, Grupo Rovensa

O Grupo monitoriza os indicadores associados aos
impactes das suas atividades e divulga-os anualmente
no seu relatório de sustentabilidade, verificado por uma
entidade externa e independente.

https://bcsdportugal.org/act4nature/
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Desenvolver uma estratégia para a natureza e
biodiversidade, incluindo o alinhamento com a
iniciativa Science Based Targets for Nature, de
forma a assegurar que serão estabelecidas metas
robustas e relevantes, alinhadas com a ciência e
para o contexto do grupo Rovensa.

Publicação de estratégia para a natureza e
biodiversidade em https://www.rovensa.com/

2022 - 2025

Integrar critérios de minimização de riscos e
impactos na biodiversidade e nos serviços dos
ecossistemas no Código de Conduta da Rovensa
para Fornecedores.

Nova versão do Código de Conduta para
Fornecedores publicada em https://www.rovensa.
com/

2023 - 2024

Integrar orientações sobre a ação pela
biodiversidade na Política Ambiental Global da
Rovensa.

Publicação da nova Política Ambiental Global em
https://www.rovensa.com/
Publicação da descrição das alterações operacionais
resultantes da sua aplicação no relatório de
sustentabilidade

2022 - 2025

Lançar um programa de formação que contemple
pelo menos, duas ações de sensibilização/
formação por ano, para clientes (distribuidores e
agricultores), sobre boas práticas na aplicação dos
produtos Rovensa e a sua conciliação com práticas
agroecológicas, nos países em que a Rovensa tem
presença direta.

Publicação anual de resultados das ações
de sensibilização/formação no relatório de
sustentabilidade (exemplos de indicadores: ações
realizadas por local, número de participantes por
tipo (distribuidores e agricultores), número de
agricultores que passaram a implementar boas
práticas (informação a obter via inquérito anual))

2023 – 2030
(anual)

Impulsionar o uso de produtos com certificação
ecológica (Ecocert, OMRI, FIBL, JAS, Australian
Certified Organic) em 30% até 2030,
relativamente a 2019/2020.

Proporção (%) da quantidade de produtos com
certificação ecológica vendidos no ano face à
quantidade total de produtos vendidos no ano

2022 – 2030

Auscultar os stakeholders sobre a ação da
Rovensa pela natureza e biodiversidade, sempre
que a materialidade de sustentabilidade é revista.

Publicação, sempre que aplicável, dos resultados da
auscultação no relatório de sustentabilidade

2022 - 2030

Publicação anual de resultados das ações de
sensibilização/formação e das iniciativas promovidas
pelos colaboradores (exemplos de indicadores:
ações realizadas por local, número de colaboradores
participantes e respetiva proporção face ao número
total de colaboradores, número de colaboradores
com práticas alteradas pela inclusão das
preocupações com a biodiversidade (informação a
obter via inquérito anual))

2023 – 2030
(anual)

Relatório de Sustentabilidade com inclusão da
evolução face aos compromissos individuais
assumidos (disponível em https://www.rovensa.
com/)

Anual

Promover a sensibilização dos colaboradores para
a importância da proteção da biodiversidade e os
serviços dos ecossistemas, através de:
•

ações de sensibilização e/ou formação para
colaboradores

•

iniciativas para a promoção da biodiversidade
a implementar por parte dos colaboradores
(ex.: concursos internos sobre biodiversidade)

Divulgar, anualmente, a evolução dos
compromissos individuais assumidos no
âmbito do act4nature Portugal no Relatório de
Sustentabilidade da Rovensa.

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).
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Víctor Moure
CEO
https://www.se.com/pt/pt/

Compromissos da Schneider Electric Portugal para o act4nature Portugal

Schneider Electric é ajudar a enfrentar o desenvolvimento
e as mudanças climáticas. O nosso roteiro estratégico
para a biodiversidade está centrado em obter uma
compreensão mais profunda e imediata das questões
em jogo e ajudar a forjar laços mais próximos entre os
diferentes intervenientes. O compromisso da Schneider
Electric com a biodiversidade é parte integrante da sua
transição para a neutralidade de carbono em todo o seu
ecossistema até 2030.

A Schneider Electric tem embutida na sua estratégia
o seu compromisso de fazer uma contribuição valiosa
para a pesquisa e desenvolvimento necessárias para
enfrentar e ultrapassar cinco desafios intimamente
relacionados que protegerão o nosso futuro: combater
as alterações climáticas com eficiência energética ativa;
proteger a biodiversidade através de uma economia
circular; incentivar a ética com diretrizes rigorosas e
ferramentas de gestão; preservação da saúde e da
equidade com programas globais de desenvolvimento
estrutural liderados por parceiros económicos no terreno;
e incentivar o desenvolvimento com partilha de formação,
educação e acesso à energia. Impulsionada pelos 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a
ambição da Schneider Electric é ajudar a desenvolver o
nosso planeta e empresas que irão trabalhar para o bem
comum, ajudar a acelerar a busca por novas soluções que
não só sejam capazes de manter o ritmo na corrida contra
o tempo, mas que oferecem uma nova perspetiva sobre os
desafios da biodiversidade.

Os nossos objetivos são:

Enquanto grande player em inteligência elétrica,
a Schneider Electric fornece aos seus clientes a
energia segura, limpa, eficiente e sustentável que
eles precisam para construir o amanhã. A Schneider
Electric está comprometida com um novo mundo de
energia, um mundo no qual os operadores devem
cumprir com emissões de carbono cada vez mais
restritivas e com requisitos restritivos de emissão de
carbono, e simultaneamente fornecer soluções cada
vez mais flexíveis. Essa flexibilidade é crucial para
integrarmos eficientemente novas produções de energia
descentralizada, descarbonizada e digital que, cada vez
mais, pode ser derivada de fontes renováveis. A missão da

•

Reduzir a pressão sobre a utilização de matériasprimas, comprometendo-se agora a reduzir o
consumo no futuro, dando preferência a materiais
reciclados e comprometendo-se a reciclar
sistematicamente os resíduos;

•

Integrar o respeito pela biodiversidade nos seus
valores;

•

Consciencializar os nossos colaboradores por meio de
medidas concretas em cada um dos nossos sites.

As empresas têm a importante
responsabilidade de ajudar os
consumidores a perceber a quantidade
de emissões de CO2 pelas quais são
responsáveis; a identificar a melhor
maneira de as compensar; e a ajudar
todas as pessoas, em todo o mundo,
a ter um planeta mais sustentável e
neutro em carbono.

Victor Moure
CEO, Schneider Electric Portugal

https://bcsdportugal.org/act4nature/
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Projetos de biodiversidade: trabalhar com
entidades locais, contribuição de valor com
soluções Schneider, ações voluntárias com os
colaboradores da Schneider para aumentar a
consciencialização sobre a biodiversidade. A meta
é atingir 25% de colaboradores participantes/ano.
Realização de 2 ações de voluntariado na zona do
Grande Porto e Grande Lisboa aberta a todos os
colaboradores em 2023, 2024 e 2025
Entidades contatadas e projetos identificados:
•

Grupo Lobo – proteção do lobo Ibérico:

% de colaboradores participantes / ano

Voluntariado para limpeza de floresta/
plantação de vegetação autóctone;

Indicadores a definir relacionados com a medição do
impacto dos projetos que venham a ser realizados
(por ex, área abrangida (hectares ou metros
lineares; Nº de espécies observadas/registadas)

Formação sobre o lobo Ibérico enquanto
espécie protegida e em risco de extinção;
•

2023 - 2025

Tagis – Centro de conservação das
borboletas de Portugal:
Formação para voluntariado para colaborar
na construção de uma base de dados
através da observação e registo das
espécies observadas;

•

Plantar uma Árvore - Associação:
Ação a realizar no Parque Natural de SintraCascais ou a Mata Nacional do Bussaco;

•

Colaboração com outras entidades já
identificadas: ANP – WWF e Verde Associação

Sensibilização / Formação sobre a biodiversidade
de todos os colaboradores da Schneider Electric
Portugal através de ações internas (cursos
e-learning internos e webinars) e externas
(parcerias com organizações / associações para a
proteção da biodiversidade).
Realizar anualmente 1 webinar interno (com quiz
final) com todos os colaboradores da Schneider
Electric Portugal.
O impacto das ações desenvolvidas será avaliado
de acordo com as seguintes metas:
•

50% de todos os colaboradores realizaram
uma ação de formação /sensibilização – até
final 2023

•

80% dos participantes obtiveram uma
avaliação final do webinar > 80%

•

50% de todos os colaboradores realizaram uma
ação de formação /sensibilização – até final 2024

•

80% dos participantes obtiveram uma
avaliação final do webinar > 80%

% de todos os colaboradores que realizaram uma
ação de formação /sensibilização – até final 2023
% dos participantes que obtiveram uma avaliação
final do webinar > 80%
% de todos os colaboradores que realizaram uma
ação de formação /sensibilização – até final 2024

2022 - 2024

% dos participantes que obtiveram uma avaliação
final do webinar > 80%

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).
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João Marques
Managing Director
https://www.sgs.pt/

Compromissos da SGS Portugal para o act4nature Portugal

Com a sustentabilidade na base da sua estratégia
corporativa, a SGS Portugal (afiliada do Grupo SGS)
procura através do compromisso assumido com o
act4nature Portugal, cumprir e ir além das ambições de
sustentabilidade a que se propõe, tendo consciência da
importante necessidade de promover, proteger e restaurar
os vários serviços que os ecossistemas podem oferecer,
tendo como enfoque a biodiversidade. Desta forma irá
contribuir ativamente para suportar e influenciar, através
de uma visão holística, o desenvolvimento sustentável do
tecido empresarial e da sociedade.

A SGS é a empresa líder mundial em testes, inspeção e
certificação. Isto deve-se às equipas multidisciplinares
que possui, comprometidas em criar negócios mais
competitivos e sustentáveis.
Dado que opera numa ampla variedade de indústrias,
desenvolve soluções criativas na cadeia de valor
para os parceiros, em todos os setores de atividade
económica, desde a agricultura aos serviços, facilitadoras
das transações de bens e serviços para níveis mais
competitivos.
Enquanto procura criar soluções de valor, a SGS possui
também um forte compromisso para com a sociedade,
procurando ter um impacto claro e positivo no capital
natural e humano, de forma a promover um futuro mais
próspero.

Na SGS queremos contribuir para
um mundo melhor, mais seguro
e interligado para a defesa das
gerações vindouras. A nossa
adesão ao act4nature Portugal
pretende refletir esta preocupação
em gerar um impacto positivo no
capital natural e biodiversidade
e, consequentemente, podermos
continuar a usufruir dos benefícios
dos serviços dos ecossistemas na
sociedade e economia.

Este compromisso é suportado pela estratégia de
sustentabilidade do Grupo SGS onde estão definidas as
ambições de sustentabilidade a nível de governança,
social e também ambiental. Neste último ponto, procura
proteger o meio ambiente, apoiando a transição para um
mundo com menores níveis de CO₂ e mais resiliente aos
efeitos das alterações climáticas.
A estratégia da SGS está alinhada com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com os
Princípios para o Investimento Responsável, definidos
pela Organização das Nações Unidas (ONU). A SGS
procura assim, apoiar a definir o rumo à sustentabilidade,
permitindo criar valor a longo prazo através de práticas
comerciais seguras, justas, transparentes e responsáveis,
que partilha com os seus stakeholders.

João Marques
Managing Director, SGS Portugal

https://bcsdportugal.org/act4nature/
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Envolver, sensibilizar e capacitar os colaboradores
Constituir uma equipa interna de
consciencialização sobre a temática da
sustentabilidade, que abordará temas como
biodiversidade e proteção do ambiente, que irá
planear e executar iniciativas entre stakeholders
da SGS Portugal (Colaboradores, parceiros e
clientes).
Executar ações de sensibilização e capacitação
para os colaboradores da SGS Portugal sobre
a biodiversidade, capital natural e serviços dos
ecossistemas.

Constituição e operacionalização da equipa no 1º ano
de execução (2022)
Número de elementos da equipa (no mínimo
3 elementos)

Anual (2022 – 2030)

Número de ações de sensibilização e/ou capacitação
para colaboradores (2 ações/ano)

Criar material informativo
Desenvolver um guia de boas práticas ambientais,
abrangendo a temática da biodiversidade ao longo
de toda a cadeia de valor para diversos setores de
atividade.
Promover ações de sensibilização e capacitação
externas
Executar ações de sensibilização e capacitação
entre os stakeholders da SGS Portugal (parceiros,
clientes de diversas cadeias de valor e entidades
reguladoras) sobre proteção de capital natural,
serviços dos ecossistemas e conservação da
biodiversidade.
Participar em iniciativas de voluntariado
Participar em iniciativas relativas à promoção da
biodiversidade, preservação de habitats e restauro
ecológico (por exemplo, ações de voluntariado
com ONGA’s ligadas à conservação da natureza).

Publicação do guia de boas práticas ambientais nos
canais de comunicação da SGS Portugal

2022 – 2024

Número de ações de sensibilização e/ou capacitação
executadas entre os stakeholders (2 ações/ano)
Avaliar o impacto das ações de sensibilização dos
participantes através de inquéritos avaliação de
conhecimentos adquiridos

Anual (2022 – 2030)

Número de iniciativas e descrição das mesmas (1
iniciativa/ano)
Número de horas de voluntariado associadas a cada
iniciativa

Anual (2022 – 2030)

Divulgação pública dos resultados da iniciativa
Executar parcerias que promovam ações
relevantes no âmbito da biodiversidade
Estabelecer parcerias com entidades regionais,
nacionais e internacionais que promovam ações
no âmbito de proteção do capital natural e da
biodiversidade (entidades privadas e públicas,
inclusive associações e ONGs) para proteger ou
restaurar áreas de habitats.

Número de parcerias estabelecidas
(2 parcerias/ano)

Incluir a biodiversidade na estratégia de R&I da
SGS Portugal

Número de projetos em curso com foco na temática
da biodiversidade e capital natural (3 projetos/ano)

Desenvolver projetos dentro da temática da
biodiversidade e capital natural.

Divulgação de informação sobre os projetos em
curso

https://bcsdportugal.org/act4nature/
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Áreas intervencionadas/ reabilitadas (m2)
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Anual (2022 – 2030)

Monitorização e reporte
Monitorizar e reportar publicamente os
compromissos assumidos no âmbito do
act4nature Portugal.

Publicação dos compromissos no site da SGS
Portugal

Anual (2022 – 2030)

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).
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Alfredo Romano Castro
Diretor-delegado
https://www.simas-oeiras-amadora.pt/

Compromissos dos SIMAS de Oeiras e Amadora para o act4nature Portugal

Ainda que não definido como um objetivo concretizado
no âmbito da biodiversidade, estes serviços realizam
anualmente o evento “Ciclo de Debates – Inovação e
Sustentabilidade” onde se objetiva a promoção de novos
conceitos e práticas de forma impactante do ponto de
vista estratégico, seja por razões ambientais ou políticas,
para as organizações e os seus decisores - que estão cada
vez mais conscientes desta transformação - procurando a
adoção de um modelo de gestão sustentável que valorize
todos os elementos que englobam as organizações e, em
especial, o meio ambiente e a biodiversidade.

Os SIMAS de Oeiras e Amadora integram a valência
da Sustentabilidade na sua política gestionária desde
2017, ano em tornaram público o primeiro relatório de
sustentabilidade.
Pela natureza da sua atividade (distribuição de água para
consumo humano e recolha de efluentes) a sua ligação
com a biodiversidade e preservação do meio ambiente é
intrínseca.
Desta forma, e porque operam em dois concelhos
diferentes, o seu modelo de atuação tende a ser mais
acutilante naquele que maior necessidade manifesta.

Os SIMAS de Oeiras e Amadora comprometem-se a
desenvolver todos os esforços necessários no sentido
de darem cumprimento aos 10 compromissos comuns
definidos no âmbito do act4nature Portugal.

A par das iniciativas desenvolvidas em ambos os
municípios e diretamente ligadas à preservação da
biodiversidade, os SIMAS de Oeiras e Amadora assumem
compromissos próprios.
Assim, os seus principais compromissos em prol da
preservação da biodiversidade são assentes na prevenção
de contaminação das linhas de água, diminuição da sua
pegada ecológica e na formação/sensibilização dos seus
colaboradores e comunidades adjacentes.

Não existem problemas ambientais, existem sintomas ambientais de problemas
humanos. É por esta razão que a preservação da biodiversidade é uma
prioridade gestionária.

Alfredo Romano Castro
Diretor-delegado, Simas de Oeiras e Amadora

https://bcsdportugal.org/act4nature/
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Integrar critérios expressos com a biodiversidade
na Política de Procurement da organização
(Introdução da obrigatoriedade de apresentação
de certificação 14001:2015( O objetivo certificação
Ambiental) e 9001:2015(Certificação de
Qualidade), 18001:2007 e concessão de “Carta de
Compromisso de Cumprimento dos Princípios de
Sustentabilidade Organizacional”) o compromisso
assumido é de 20% do total de aquisições de bens
ou serviços.

n.º de aquisições totais/n.º aquisições em
consonância com o compromisso assumido (%)

Presente – 2023

Criar, em conjunto com stakeholders internos
e externos, um guia de gestão ecológica/
boas práticas e disponibilizá-lo não só aos
colaboradores operacionais como também nas
plataformas de comunicação. Objetiva-se a
construção de um documento sintetizador dos
fundamentos capazes de traduzir em ação os
princípios da gestão ecológica, definindo-se esta
como uma abordagem mais ativa e criativa da
gestão, que tem como objetivo a minimização dos
impactos ambientais causados pela organização,
tornando suas ações ecologicamente corretas e
economicamente viáveis. (4 ações de divulgação/
sensibilização).

n.º de ações de divulgação/sensibilização

Presente - 2023

n.º de inscrições/n.º de ideias que cumprem os
requisitos que permitem selecionar 3 projetos,
que concretizem oportunidades de melhoria na
atividade da empresa, tendo em vista a promoção da
biodiversidade

Presente - 2023

Realização de 1 concurso de ideias (interno) em
prol do desenvolvimento da atividade de forma
mais sustentável tendo em vista a promoção da
biodiversidade.

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).
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Joaquim Freire de Andrade
co-CEO

Compromissos da Sinvepart para o act4nature Portugal

•

O Grupo Sinvepart é um grupo empresarial 100%
familiar que tem na agricultura a sua principal atividade.
Atualmente, explora cerca de 1.900 hectares na zona de
Beja, onde está presente há mais 300 anos. Seguindo a
lógica do tradicional mosaico agrícola, no Grupo Sinvepart
praticamos uma agricultura moderna e sustentável, que
procura integrar os princípios da agroecologia com as
ferramentas da agricultura moderna e de precisão no
olival, vinha, amendoal, floresta, cereais e pastagens
biodiversas para alimentação de mais de 300 cabeças de
gado bovino. Num caminho de constante aprendizagem
e otimização, utilizamos práticas complementares para
melhorar a rentabilidade, resiliência e eficiência das nossas
culturas, produzindo os melhores produtos e garantindo a
gestão da biodiversidade e dos ecossistemas.

Os compromissos que assumimos na nossa adesão ao
act4nature Portugal vêm apenas reforçar o caminho
que temos seguido e que nos foi incutido pelos nossos
antepassados: cuidar dos recursos que recebemos e
valorizá-los para as próximas gerações. É este o nosso
propósito, que nos motiva todos os dias a fazer o melhor
para a nossa terra, a produzir melhor com a nossa terra
e a fazer crescer as pessoas da nossa terra. Acreditamos
que este caminho só pode ser feito em conjunto com
os melhores parceiros, em relação estreita com a
comunidade local e académica, o que nos leva a participar
ativamente em vários projetos de investigação, como
o Showcase Project EU – Exploring synergies between
agriculture, biodiversity and ecosystems services (projeto
de investigação europeu em 15 países) ou o Tech4Vine
– Um Sistema Inteligente para Apoio à Decisão em
Viticultura: Agricultura 4.0. Além de todas as nossas
culturas respeitarem um sistema de produção integrada
e das nossas florestas estarem certificadas pelo FSC
(Forest Stewardship Council), obtivemos recentemente a
certificação da nossa vinha pelo Plano de Sustentabilidade
de Vinha do Alentejo (PSVA), cujos princípios temos vindo
a aplicar transversalmente em todas as operações do
Grupo.

O que já era a nossa forma de atuação, concretiza-se agora
no Plano de Gestão Agroecológica do grupo para 20222030, que assenta em 4 pilares:
•

Gestão eficiente de todos os recursos (sobretudo a
água e o solo) e fatores de produção;

•

Criação de enrelvamentos e prados biodiversos
para melhorar a estrutura do solo e potenciar a
biodiversidade e o sequestro de carbono;

•

Criação e preservação de hotspots e corredores
ecológicos naturais (via sebes funcionais) para fixação
de polinizadores e auxiliares para as culturas;

Preservação e restauro das áreas de alto valor natural
(importantes para espécies e habitats com estatuto
de proteção) e ecológico (áreas provedoras de
serviços de ecossistemas).

Acreditamos que, só com a integração dos princípios da agroecologia com as
ferramentas da agricultura moderna e de precisão, vamos conseguir aumentar
a resiliência ecológica das nossas propriedades e a sua adaptação às alterações
climáticas, de forma a garantirmos que a próxima geração consegue continuar a
fazer crescer sustentavelmente o nosso negócio.
Joaquim Freire de Andrade
co-CEO do Grupo Sinvepart

https://bcsdportugal.org/act4nature/
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Implementar Planos Bianuais de Gestão
Agroecológica até 2030 nas propriedades
Marzalonas, Faleira, Balhamim e Vale Caldeiros,
estabelecidos com o objetivo de alcançar um
impacto positivo na natureza, com base nos
resultados da sua monitorização.
Implementação do Projeto de Restauro de Linhas
de Água: “Viver o clima no Baixo Alentejo” – em
parceria com a EDIA / EEA Grants

Relatórios sumários bianuais de indicadores de
execução:
a.

Ações de reconversão, restauro e conservação,
p.e.: restauro de habitats e linhas de água,
enrelvamentos nas culturas permanentes,
renaturalização de zonas marginais, instalação
de sebes e abrigos para a fauna;

b.

Ações de impacto, p.e.: nr de espécies
protegidas (fauna e flora), áreas com alto valor
de conservação ou ecológico (ha), entre outros.

c.

Incremento e estudo de práticas de avaliação do
sequestro de carbono das propriedades.

Ações previstas para o Plano 2022-2024:
•

Instalação de sebes funcionais e biodiversas:
5 km

•

Enrelvamentos funcionais plantados com
espécies biodiversas: 246 ha

•

Restauro de linhas de água: 1 km

•

Conservação e restauro de margens de
charcos e zonas húmidas: Conservação:
0,5 ha; Restauro: 0,2 ha

2022 - 2030

Ações previstas para o Plano 2022-2024:
•

Sebes funcionais e biodiversas instaladas (km)

•

Enrelvamentos funcionais plantados com
espécies biodiversas (ha)

•

Área de linhas de água restaurada (km)

•

Área de conservação e restauro de margens de
charcos e zonas húmidas (ha)

Assegurar que as propriedades do Grupo Sinvepart:
•

•

localizadas dentro ou na proximidade de
áreas de conservação (áreas protegidas,
Rede Natura 2000, etc) têm um plano de
gestão com medidas específicas para a
biodiversidade e habitats com alto valor de
conservação;
privilegiam ações de gestão com base em
soluções naturais (NbS - Nature Based
Solutions);

•

integram indicadores específicos de gestão e
impacto, alinhados com a evolução prevista
para os indicadores ESG sobre biodiversidade.

•

Assegurar que até 2030, pelo menos 30%
das áreas das propriedades geridas pelo
Grupo Sinvepart são consideradas áreas
de alto valor natural – importantes para
espécies e habitats com estatuto de proteção
- ou ecológico – áreas provedoras de serviços
de ecossistemas com valor acrescentado
como é o caso dos bancos de carbono, faixas
de polinizadores, micro reservas de espécies
RELAPE, etc.

Relatórios sumários anuais com referência a
indicadores específicos de gestão e impacto,
nomeadamente:
•

Número de propriedades do grupo localizadas
dentro ou na proximidade de áreas de
conservação com plano de biodiversidade;

2022 - 2030

Área das propriedades do grupo abrangida por ações
de gestão com base em soluções naturais (ha).

•

Existência de cartografia ecológica atualizada;

•

Áreas de Alto Valor de Conservação com gestão
ativa (ha/ano)

•

Áreas de Alto Valor Ecológico com gestão ativa
(ha/ano);

•

Relatórios sumários bianuais com referência a
indicadores específicos de gestão e impacto.

2022 - 2030

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).
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Participação em pelo menos 3 novos projetos de
investigação e ações de promoção relevantes para
a Sinvepart de gestão agroecológica, bem como
de biodiversidade e serviços dos ecossistemas em
cooperação com universidades e outras entidades.

Disseminar a implementação dos compromissos
act4nature Portugal junto de stakeholders
externos, através da divulgação de casos de estudo
sobre a sua implementação. Divulgação dos casos
de estudo em 5 eventos e junto de 3 associações
locais do setor.

Descrição dos projetos em que a Sinvepart
estiver envolvida, bem como do n.º e tipologia de
ações desenvolvidas e indicadores de impacto na
biodiversidade e nos serviços dos ecossistemas:
•

Número de projetos

•

Área intervencionada (ha)

•

Investimento realizado (€)

2022 - 2030

Divulgação no website (em construção) e nas redes
sociais (indicadores de alcance, taxa de cliques, etc)
https://www.instagram.com/montedasmarzalonas/
https://www.facebook.com/montedasmarzalonas/

2023 - 2030

Nº e nome dos eventos e nº de participantes.
Nº de associações locais do setor envolvidas.

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).
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Johnny Symington
Presidente
www.symington.com

Compromissos da Symington Family Estates para o act4nature Portugal

Espécies em perigo: Damos acesso às nossas
propriedades no Douro ao Centro de Investigação em
Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do
Porto para fins de investigação. Em 2018 recebemos Joel
Sartore, o premiado fotógrafo da National Geographic,
como parte do projeto Photo Ark que o levou a mais de 40
países desde 2005, numa tentativa de fotografar espécies
de animais ameaçadas ou em risco de extinção. Na Quinta
dos Malvedos, Joel fotografou um pássaro chamado
Chasco-preto (Oenanthe leucura) e uma toupeira d’água
(um pequeno mamífero insetívoro noturno semiaquático).

Como família vemos como nossa responsabilidade
continuar a adaptar a forma como os nossos negócios
funcionam para apoiar um futuro saudável e habitável.
Gerimos mais de 1.000 hectares de terra não cultivada
(sobretudo mata natural mediterrânica, mas também
algum olival e laranjal). Esta terra fornece um santuário
valioso para uma grande variedade de animais, incluindo
javalis, raposas, ginetas (gatos-bravos), inúmeras aves
de rapina e tantos outros pequenos mamíferos. Esta área
representa pouco menos de metade da nossa propriedade
total e contribui significativamente para a preservação do
habitat e biodiversidade na região.
Fundo de Impacto SYMINGTON: Em 2020 criámos um
novo Fundo de Impacto com um montante inicial de € 1
milhão de euros. O fundo será principalmente utilizado
para apoiar causas positivas nas regiões do Douro e
Grande Porto, bem como na região do Alto Alentejo. As
áreas de foco são:
1.

Bem-estar e saúde da Comunidade

2.

Proteção e conservação ambientais

3.

Património cultural e educação

A Rewilding Portugal é um parceiro
natural para nós - está empenhada
na renovação da natureza em áreas
degradadas ou abandonadas no norte
de Portugal e o seu modelo passa por
dinamizar a economia local através do
desenvolvimento de empresas com
base na natureza que trabalhem para a
proteção dos esforços de conservação.
Estamos profundamente preocupados
com os desafios ambientais sobrepostos
que o mundo enfrenta hoje em dia e
estamos comprometidos em fazer o que
pudermos para apoiar ecossistemas
saudáveis e contribuir para um futuro
positivo para as comunidades onde
trabalhamos.

Como parte do compromisso acordámos uma colaboração
de longo prazo com a Rewilding Portugal como parceira
chave do nosso novo Fundo de Impacto. A Rewilding
Portugal é uma organização que implementa uma
estratégia de conservação arrojada, focada na melhoria da
biodiversidade no Grande Vale do Côa. A sua abordagem
inclui o apoio à recuperação de habitat para espécies
fundamentais como o lobo-ibérico, lince-ibérico, coelho
bravo e aves de rapina, e fomento do desenvolvimento
económico local sustentável.
Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS):
Apoiamos o Centro de Recuperação de Animais Selvagens
do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro em Vila Real desde 2011. Esta unidade
especializada é única em Portugal e tem uma reputação
internacional. Todos os anos, centenas de aves e outros
animais feridos são tratados e recuperados e depois
devolvidos à natureza.

https://bcsdportugal.org/act4nature/

Johnny Symington
Presidente, Symington Family Estates
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Estabelecer um Plano de Gestão da Biodiversidade
e dos Serviços dos Ecossistemas a implementar
em todas as propriedades da Symington.
1.

2.

3.

Criar uma Política de Gestão da
Biodiversidade que vai definir a estratégia a
adotar na prevenção, gestão e remediação
dos impactos resultantes das nossas
atividades, nos nossos habitats naturais.

2023
1.

Publicação da Política de Gestão da
Biodiversidade, disponível no site da empresa.

2.

Ação de caracterização e monitorização da
biodiversidade: este trabalho vai recorrer
ao Rewilding Score Questionnaire que utiliza
indicadores de 2 naturezas:

Conduzir uma ação de caracterização
e monitorização da biodiversidade na
Quinta do Vesúvio e na Quinta de Vale de
Malhadas de forma a servir de projeto
piloto para o desenvolvimento do Plano de
Gestão da Biodiversidade dos Serviços dos
Ecossistemas.
Melhorar em 10% a pontuação do Rewilding
Score Questionnaire em relação ao baseline

2.1. indicadores que descrevem a
intensidade da intervenção humana na área
em análise
2.2. indicadores que descrevem a
integridade ecológica da área em análise
3.

% de melhoria da pontuação do Rewilding Score
Questionnaire em relação ao baseline.

Política de Gestão da
Biodiversidade
2024 – 2025
Relatório de
monitorização da
biodiversidade
Rewilding score baseline
2024 – 2025
Plano de Gestão
da Biodiversidade
e dos Serviços dos
Ecossistemas
2027
Rewilding Score
2025

Quinta da Fonte Souto - Complementar o Plano de
Gestão Florestal com a introdução dos requisitos
essenciais ao reconhecimento desta como uma
base natural de remoção de carbono.
1.

Certificação FSC da Floresta da Quinta da
Fonte Souto

2.

Melhorar em 10% o baseline de potencial de
remoção do carbono

1.

Obtenção da Certificação FSC da Floresta da
Quinta da Fonte Souto

Certificação FSC
2025

2.

Indicadores funcionais do ciclo do carbono –
quantificação do baseline

Divulgação da
quantificação do
carbono – baseline

3.

% de melhoria do baseline de potencial de
remoção do carbono

2028
Potencial de remoção
do carbono

1.
Publicar a informação sobre Biodiversidade
seguindo os requisitos da norma GRI Tópico 304
Biodiversidade.

Publicação de informação sobre biodiversidade
no relatório de sustentabilidade seguindo
os requisitos da norma GRI Tópico 304 Biodiversidade, incluindo o progresso dos
compromissos assumidos no âmbito da
iniciativa act4nature Portugal.

2024
Publicação do GRI
304 no relatório de
sustentabilidade

2022 – 2025
Promover anualmente iniciativas de voluntariado
no âmbito da proteção da Biodiversidade através
de ações Bioblitz envolvendo colaboradores da
Symington e colaboração de outros stakeholders.

1.

Nº ações de voluntariado

2.

Nº pessoas envolvidas anualmente

3.

Catálogo de espécies presentes nas
propriedades. Este catálogo servirá de
instrumento de comunicação in-situ.

Publicação anual
das métricas de
voluntariado
2025
Edição do catálogo
de biodiversidade

* Specific (Específicos) | Measurable (Mensuráveis) | Additional (Adicionais) | Realistic (Realistas) | Time-bound (Com um prazo definido).
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Pedro da Silva
CEO
www.vavaeyewear.com

Compromissos da VAVA Eyewear para o act4nature Portugal

Buscamos através dos compromissos aqui assumidos,
sermos mais transparentes e coerentes com a nossa
responsabilidade social, ambiental e económica,
quantificando com detalhe e precisão as melhorias que
queremos alcançar. Almejamos assim, não apenas para o
ambiente empresarial, mas para sociedade na totalidade,
uma maior consciência da importância da preservação do
meio ambiente.

A VAVA Eyewear é uma marca portuguesa, criada em
2014, com a missão de trazer o design contemporâneo
para o mundo dos óculos de luxo e cuja ambição é tornarse um dos principais players no segmento de marcas
independentes de excelência.
Acreditamos que esta excelência só é alcançável com uma
visão atenta ao mundo que nos rodeia. Desta forma, tornase imperativo a mudança para um negócio, em todos os
seus ângulos, sustentável.

Este caminho da sustentabilidade é realizado nas
mais diversas polivalências, sendo, inevitavelmente, a
preservação da biodiversidade uma delas. Assumimos
assim o compromisso ambicioso pela defesa da
biodiversidade em toda a nossa cadeia de valor.

O nosso escritório situado na cidade do Porto é o centro
nevrálgico dos processos de design, sourcing e distribuição
dos produtos. A marca está presente em mais de 50
países, portanto consideramos o seu alcance global.
Este facto motiva-nos a abraçar estes compromissos
com elevado sentido de responsabilidade, sabendo
que podemos influenciar e promover os temas da
sustentabilidade. Por outro lado, grande parte da nossa
produção encontra-se em Itália, e procuramos com estas
iniciativas aproximar-nos e influenciar de forma positiva
fornecedores de matérias-primas, produtores e todos
os agentes do mercado, no sentido da sensibilização e
implementação de estratégias de sustentabilidade. Por
isso, consideramos de elevada importância assumir este
compromisso, também com os stakeholders, a favor a
preservação da biodiversidade.

É vital que marcas independentes
liderem o caminho e implementem
programas avançados de
sustentabilidade. E o THEOREM, assim
como os compromissos assumidos
relativamente à biodiversidade, são
passos importantes para promovermos
as mudanças urgentes que precisamos
alcançar.

Em 2021 lançamos o projeto THEOREM, que representa
o nosso compromisso perante as necessidades humanas
e do planeta. Pois, temos noção dos enormes desafios
que temos para enfrentar, desde as mudanças climáticas
à poluição, passando pela desigualdade social e pelas
variadas formas de discriminação.

https://bcsdportugal.org/act4nature/

Pedro da Silva
CEO, VAVA Eyewear

40

Integrar os compromissos act4nature Portugal
durante a elaboração do plano estratégico de
sustentabilidade, enfocando na importância dessa
temática para a empresa e em toda a cadeia de valor.
Desenvolver uma política ambiental a ser transmitida
aos nossos fornecedores, que inclua a proteção da
biodiversidade, sendo o cumprimento um critério de
encargo. Comprometimento de pelo menos 50% dos
suppliers com a nossa política ambiental.
Realizar anualmente o projeto ´1000 trees´, que
promove a plantação de 1000 árvores autóctones
em parceria com uma ONGA.
Estabelecer pelo menos duas atividades anuais de
“Team Building” para incentivar a ação direta dos
funcionários focada na temática da biodiversidade.
Exemplo: recolha de resíduos na praia, oficinas
(compostagem/horta urbana), recuperação de
nascentes, etc.

Formar e sensibilizar todos os colaboradores para
a importância da biodiversidade.

Publicação no relatório de sustentabilidade dos
respetivos KPIs (Key Performance Indicators)

% dos suppliers comprometidos com a política
ambiental
Realização de monitorização anual do cumprimento
da política ambiental

Avaliação do local após 6 meses para identificação da
necessidade de reforço ou retancha

Nº de ações realizadas
Avaliação da sensibilização dos colaboradores

Avaliar a sensibilização dos colaboradores antes e
após as formações
Nº de colaboradores com formação em
biodiversidade

2022- 2023

2022 - 2025

2022 – Em contínuo

2022 – Em contínuo

2022 - 2024

Divulgar para os stakeholders internos e externos
newsletters voltadas para a temática da biodiversidade.

Avaliar a relevância aos stakeholders através de nº de
interações e questionários

2022 – Em contínuo

Desenvolver um guia de gestão ecológica e de
boas práticas focadas em todo o ciclo produtivo,
priorizando a importância da conservação da
biodiversidade. Tem como intuito a promoção de
uma aliança em prol da biodiversidade em toda a
cadeia de valor e de suprimentos.

Guia de gestão ecológica que será desenvolvido
até 2024 e contará com avaliações intercalares
para identificar avanços e constrangimentos e
servirá como base para a quantificação e evolução
da sensibilização dos nossos fornecedores e
colaboradores

2022 - 2030

Promover a rastreabilidade das matérias-primas
e avaliar o impacto ambiental da empresa sobre
a biodiversidade, considerando toda a cadeia de
suprimentos.
Compensar anualmente as emissões de carbono
provenientes de envios de materiais de divulgação
e viagens a trabalho, através de aquisição de
créditos de carbono para a conservação de
florestas autóctones.

https://bcsdportugal.org/act4nature/

Elaboração de uma metodologia de avaliação
alinhando-se ao Science Based Targets Initiative para
a biodiversidade

2022 – Em contínuo

A metodologia será divulgada em nosso website
Kgs de CO2 compensados por ano
Divulgação dos projetos onde foram realizadas as
compensações no relatório de sustentabilidade
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2022 – Em contínuo

Reportar anualmente, o mais claro e transparente
possível, o progresso no cumprimento dos
compromissos individuais assumidos no âmbito do
act4nature Portugal.

Publicação do relatório de sustentabilidade junto ao
website da empresa

2022 – Em contínuo

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

