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O que é o BCSD Portugal



Criado em 2001, o BCSD Portugal integra o WBCSD (World Business

Council for Sustainable Development), a maior rede global de

empresas em prol da sustentabilidade, com sede em Genebra e

presença em todo o mundo. A nossa missão é apoiar as empresas

na sua transição para a sustentabilidade e na integração dos

desafios ESG - Ambiental, Social e Governança - nos seus modelos

de negócio.

Hoje, não só a competitividade e resiliência das empresas depende da

sua transição para a sustentabilidade, como é fundamental para o

cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da

Agenda 2030 das Nações Unidas, do Pacto Ecológico Europeu e do

Acordo de Paris sobre o clima.

A Direção do BCSD Portugal é representada por:
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• João Palma (Vice-Presidente - Millennium BCP)

• Joaquim Cabaço (Vice-Presidente - Trivalor)

• Miguel Setas (Vice-Presidente - EDP)

• Rita Nabeiro (Vice-Presidente - Delta)

• António Pires de Lima (Presidente - Brisa)

• Andy Brown (Vice-Presidente - Galp)

• Cristina Amorim (Vice-Presidente - Corticeira Amorim)

• Isabel Barros (Vice-Presidente - Sonae)

• João Lé (Vice-Presidente - The Navigator Company)

https://bcsdportugal.org/
https://www.wbcsd.org/
https://ind.millenniumbcp.pt/pt/particulares/Pages/Welcome.aspx
https://www3.trivalor.pt/
https://www.edp.pt/particulares/
https://www.deltacafes.pt/
https://www.brisa.pt/pt/
https://www.galp.com/corp/pt/
https://www.amorim.com/pt/
https://www.sonae.pt/pt/
http://www.thenavigatorcompany.com/
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O que é o be@t



Apoiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência

(PRR), a indústria têxtil nacional investe 138 milhões de

euros na bioeconomia sustentável para uma mudança

de paradigma no setor, e a criação de produtos de

qualidade a partir de recursos biológicos, em alternativa

às matérias de origem fóssil.

Liderado pelo CITEVE (Centro Tecnológico das Indústrias

Têxtil e do Vestuário de Portugal), o projeto be@t envolve

um consórcio de 54 entidades, entre empresas,

universidades, centros tecnológicos e outras, que vão

desenvolver novas matérias-primas, tecnologias e

equipamentos de fabrico e processamento. Bem como

capacitar e envolver a sociedade, e todos os stakeholders

relevantes, nesta mudança de paradigma.

O projeto terá a duração de três anos, estando a sua

conclusão prevista para dezembro de 2025.
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Biomaterial

Desenvolver atividades I&D para 

o aproveitamento da celulose florestal 

na produção de novas fibras.

Dinamizar o setor agroindustrial para 

a valorização de resíduos como matéria-

prima na produção de novas fibras.

Desenvolver novas matrizes celulósicas 

para aplicações têxteis de elevada 

tecnicidade.

Circularidade

Promover a reutilização de fibras (pré e pós-

consumo), e a sua reintrodução na extrusão de 

fibras naturais e/ou artificiais, através de 

processos otimizados de reciclagem.

Valorizar a utilização de resíduos e subprodutos 

de outros setores, como ingredientes e/ou 

matérias-primas, para o desenvolvimento de 

novos processos e novos produtos textêis..

Sustentabilidade

Estimular o conhecimento em Eco-Design

e Eco-Engenharia para o desenvolvimento 

de produtos zero waste.

Desenvolver processos e ferramentas para

a criação de um 'CV' do produto, para uma maior 

transparência e rastreabilidade.

Sociedade

Apostar em campanhas estratégicas de 

sensibilização dos consumidores, e de todos os 

stakeholders do setor, para a informação, 

sensibilização e estímulo de atividades de 

valorização da marca “Responsible Textiles From

Portugal" no mercado internacional.

os 4 pilares do projeto

https://www.citeve.pt/


Entidade Líder

consórcio

ENESII

Outras Entidades PMEs

Não PMEs

Entidades não empresariais do Sistema de I&IEntidade Líder

Outras Entidades PMEs

Não PMEs
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O BCSD Portugal no be@t



Com experiência demonstrada no apoio e capacitação 

das empresas na sua transição para a sustentabilidade, 

o BCSD Portugal atua em três áreas no be@t:
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Outras iniciativasFormação Inovação
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Formação



Formação

Para capacitar o setor têxtil, 

o BCSD Portugal elaborou

um diagnóstico de 

necessidades formativas, 

e concebeu um plano de 

formação destinado aos

profissionais da indústria e 

do retalho, focado nas áreas

do Eco-Design, da Eco-

Engenharia e da 

Sustentabilidade.

sustentabilidade iniciativa 6 | capacitação eco-design e eco-engenharia M1 — M4
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Formações previstas para 2023:

• Formação Avançada: destinada a Gestores de Topo e realizada em

parceria com a Universidade Católica Portuguesa. O BCSD Portugal vai

apresentar um dos seis módulos do programa dedicado à análise de

estudos de caso internacionais;

• Formações de Curta-Duração: destinadas a perfis profissionais

diferenciados do setor, prevêm ações em diversos formatos (presencial,

online, síncrono e assíncrono) e adaptadas a diferentes níveis

académicos e áreas de atividade (tinturaria, fiação, confeção, etc), como

resposta aos vários desafios da transição para a sustentabilidade.
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Inovação



Inovação

sociedade iniciativa 9 | ações de valorização dos produtos sustentáveis nacionais M1 — M5
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IDEAÇÃO ACELERAÇÃO BOOTCAMPS

Público-alvo Designers PMEs

Designers da plataforma 

Bloom do Portugal 

Fashion

Objetivo

Ideação de um produto 

com base nos princípios 

do design circular. Os 5 

vencedores participam no 

Programa de Aceleração.

Criação de 5 projetos-

piloto circulares, após

matchmaking entre as 

PMEs e os designers 

vencedores da Ideação.

Capacitação de

10-12 designers para 

integrar critérios do design 

circular nas coleções a 

apresentar em desfile.

Duração 2 dias e meio 5 meses 5 meses

Parceiros

Programas de inovação previstos para 2023:Para revitalizar a 

indústria têxtil e do 

vestuário, e apoiá-la na

transição para a 

Bioeconomia, o BCSD 

Portugal vai desenvolver

programas de inovação,

que promovem a 

colaboração entre PMEs 

e novos talentos através

de formação, mentoria e 

workshops.
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Outras iniciativas



Outras iniciativas

Para além do plano de 

Formação e dos programas 

de Inovação, o BCSD 

Portugal está envolvido em 

iniciativas do be@t como a 

criação de um índice para o 

setor têxtil, o 

desenvolvimento de 

um pacto setorial e 

ações de comunicação.
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Iniciativas previstas até 2025:

• Índice de Sustentabilidade Têxtil: construção de 

nova metodologia de avaliação ESG para a indústria têxtil que mede, 

anualmente, o seu grau de maturidade e progresso na transição para a 

Bioeconomia/Sustentabilidade (2023-2025);

• Pacto Setorial: implementação de um pacto para 

a Bioeconomia na indústria têxtil que desafia as empresas do setor a 

alinhar-se num conjunto de objetivos e plano de ação comuns (2025);

• Ações de Comunicação: campanhas de sensibilização em Eco-Design e 

Eco-Engenharia e campanhas de promoção do índice de sustentabilidade

têxtil (2023-2025).
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Equipa BCSD Portugal

Catarina Pedroso | Sustainable Fashion Project Manager

catarina.pedroso@bcsdportugal.org

Cláudia Carocha | Sustainable Fashion Innovation Manager

claudia.carocha@bcsdportugal.org

Inês Faria | Sustainable Fashion Training Specialist

ines.faria@bcsdportugal.org

Patrícia Barnabé | Sustainable Fashion Communication Specialist

patricia.barnabe@bcsdportugal.org

mailto:catarina.pedroso@bcsdportugal.org
mailto:claudia.carocha@bcsdportugal.org
mailto:ines.faria@bcsdportugal.org
mailto:patricia.barnabe@bcsdportugal.org


www.bioeconomy-at-textiles.com
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https://www.youtube.com/channel/UCBFE7W-XStfy9yqcYU4587Q
https://twitter.com/Beat_textiles
https://www.linkedin.com/showcase/bioeconomyattextiles/about/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/beat_textiles/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086689429810

	Diapositivo 1
	Diapositivo 2
	Diapositivo 3
	Diapositivo 4
	Diapositivo 5
	Diapositivo 6
	Diapositivo 7
	Diapositivo 8
	Diapositivo 9
	Diapositivo 10
	Diapositivo 11
	Diapositivo 12
	Diapositivo 13
	Diapositivo 14
	Diapositivo 15
	Diapositivo 16
	Diapositivo 17

