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Guia de preenchimento do template de Compromissos individuais 

act4nature Portugal 

 

Para realizar a submissão da candidatura da empresa, o template deve ser preenchido 

integralmente de acordo com as instruções deste guia e remetido em formato Word 

para o email: act4natureportugal@bcsdportugal.org, juntamente com a ficha de 

candidatura e o template dos 10 Compromissos comuns act4nature Portugal assinado.  

 

Nota introdutória 

Este guia apoia o preenchimento do template de submissão de compromissos 

individuais do act4nature Portugal, que é composto por duas partes:  

• Parte A. Apresentação da empresa  

• Parte B. Compromissos individuais 

Na última secção deste guia são apresentadas melhores práticas para o 

desenvolvimento de compromissos pela natureza, cuja consideração é altamente 

recomendada.  

Após submetido o template devidamente preenchido, uma vez revisto e validado, o 

conteúdo do template será incluído na publicação dos compromissos individuais 

aprovados na presente vaga de adesão, sendo um documento público, que estará 

disponível no site do BCSD Portugal.  

 

Parte A. Apresentação da empresa 

Esta parte do template é dedicada a dar a conhecer o enquadramento geral da empresa 

e da relação da sua atividade com a proteção da biodiversidade e a promoção do 

restauro dos ecossistemas, assim como a motivação para aderir ao act4nature 

Portugal. São destacadas a seguir (Figura 1) as 4 componentes que devem integrar esta 

secção: 
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O limite de carateres de cada componente é indicado no template.  

 

Parte B. Grelha de compromissos individuais 

Além de subscrever os 10 Compromissos Comuns, cada empresa candidata deve 

submeter um conjunto de compromissos individuais ligados à sua atividade, de forma 

a demonstrar como a concretização dos compromissos comuns será realizada. 

Não há número mínimo de compromissos individuais estabelecido, sendo que não 

deverá exceder um número máximo de 10. Cada empresa deve assegurar o 

cumprimento dos seguintes requisitos: 

Requisito 1. Os compromissos individuais propostos pela empresa devem 

operacionalizar os compromissos comuns do act4nature Portugal, evidenciando a 

correspondência entre cada compromisso individual e o(s) respetivo(s) 

compromisso comum(ns); 

Requisito 2. Os compromissos individuais propostos pela empresa devem seguir 

critérios SMART (serem específicos; mensuráveis; adicionais, realistas e com prazo 

definido). 

 

 

Logo: Inserir logo da empresa, em alta resolução. 

 

Representante da empresa: O compromisso 

deve ser assumido pela administração da 

empresa, e o CEO/Presidente/Administrador ser 

identificado. 

 

Descrição da empresa: Breve descrição da 

empresa e da sua atividade principal, seguida da 

motivação para aderir ao act4nature Portugal e a 

natureza dos seus compromissos. A empresa 

pode, consoante o seu estágio de maturidade, 

ressaltar como a biodiversidade e os serviços 

dos ecossistemas estão integrados na sua 

estratégia, planeamento e atividade. Não deve 

ser incluído conteúdo de cariz comercial. 

Citação do CEO: Frase do CEO com explicação da 

importância de integrar esta iniciativa na 

perspetiva do negócio e da biodiversidade.” 

Figura 1. Parte A do template de candidatura 
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Detalham-se, de seguida, cada um dos referidos requisitos: 

 

1. Correspondência com os 10 compromissos comuns: Uma vez que os 

compromissos individuais operacionalizam os compromissos comuns, a ligação 

do compromisso proposto pela empresa ao respetivo compromisso comum 

deve ser assinalada na coluna correspondente (Figura 2). Caso o compromisso 

concretize mais do que um compromisso comum, todas as correspondências 

aplicáveis devem ser assinaladas. A numeração das colunas da secção 

“Correspondência com os 10 compromissos comuns” está alinhada com a 

numeração de cada compromisso comum. 

 

2. Critérios SMART: Cada compromisso deve seguir os critérios SMART, devendo 

ser, nomeadamente:  

• Específico da atividade da empresa, explicitando a ligação direta e 

concreta ao tema da biodiversidade e serviços dos ecossistemas. 

Compromissos de cariz ambiental geral não estão no âmbito desta 

iniciativa, nem compromissos sobre outras temáticas, como a economia 

circular ou combate às alterações climáticas, caso não tenham relação 

direta com a promoção da biodiversidade e restauro dos ecossistemas 

(ainda que possam indiretamente contribuir).  

• Mensurável, devendo ser estruturado de forma que o seu impacte possa 

ser medido e monitorizado ao longo do tempo. 

• Adicional, devendo representar novas atividades face ao que a empresa 

já desenvolve ou prevê desenvolver, ou seja, atividades e projetos já em 

curso não estão no âmbito da iniciativa. Igualmente excluídos estão os 

compromissos que decorram de obrigações legais que a empresa deve 

cumprir, ou relacionados com serviços que a empresa forneça. 

• Realista, devendo considerar o que a empresa, em conjunto com os 

intervenientes envolvidos, tem capacidade de desenvolver. 

• Com um prazo definido, devendo ser indicado o prazo previsto de início 

e fim (mês/ano ou ano). É recomendado o estabelecimento de 

compromissos de curto e médio prazo (2-5 anos), uma vez que 

compromissos com horizontes temporais alargados podem ser de difícil 

operacionalização e monitorização. Caso existam compromissos de 

médio/longo prazo, é recomendável que sejam estabelecidas metas 

intermédias, de forma a permitir o seu acompanhamento em cada ciclo 

de 2 anos de execução. 

A Figura 2 apresenta um exemplo prático de preenchimento: 
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Compromisso específico da 

atividade da empresa, com 

relação direta à promoção 

dos serviços dos 

ecossistemas. Inclui a meta 

de redução que a empresa 

pretende atingir, assim 

como o prazo 

 

Os indicadores associados 

permitem a monitorização 

da execução do 

compromisso 

É definida a data 

prevista de início e fim 

 

O compromisso 

individual operacionaliza 

o Compromisso comum 

nº 6 “Dar prioridade ao 

desenvolvimento de 

Soluções Baseadas na 

Natureza, assegurando 

que estas são 

implementadas de forma 

cientificamente 

fundamentada e benéfica 

para a biodiversidade, e 

promovendo a variedade 

dessas soluções”, 

conforme assinalado 

Melhores práticas para o desenvolvimento de compromissos pela natureza 

De modo a apoiar as empresas no desenvolvimento dos seus compromissos, 

sistematizam-se de seguida recomendações decorrentes da experiência das vagas de 

adesão anteriores e do feedback que vem sendo recolhido junto do Advisory Board do 

act4nature Portugal, assim como de melhores práticas alinhadas com o novo Quadro 

Global de Biodiversidade Kunming-Montreal: 

• As empresas devem começar por perceber em que medida a sua atividade 

depende da natureza, realizando uma avaliação de impactos e dependências 

na biodiversidade e serviços do ecossistema. Esta avaliação permitirá a 

definição de um plano de ação detalhado e de longo prazo. Quando esta 

Figura 2. Parte B do template de candidatura 
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avaliação ainda não foi realizada é recomendada a sua inclusão como 

compromisso individual da empresa. 

• Os compromissos individuais das empresas devem traduzir-se em gestão de 

biodiversidade relacionados com o seu negócio. Nos casos em que ainda não 

seja possível estabelecer essa relação direta ou assumir esse tipo de 

compromisso, deve ser dada prioridade a compromissos de ação concreta no 

terreno que promovam a biodiversidade para, ao longo do tempo, poder ser 

feita uma aproximação entre os compromissos estabelecidos e a atividade da 

empresa. 

• Os compromissos devem explicitar o ponto de referência/estágio atual do qual 

a empresa parte (baseline) e a meta que pretende atingir. Esta clarificação será 

útil, desde logo, para a própria empresa que irá implementar os compromissos, 

assim como para a realização da monitorização e acompanhamento da sua 

execução futura. A Figura 2 exemplifica esta recomendação. 

• Nos compromissos relacionados com ações de formação/sensibilização, é 

desejável que seja avaliado o aumento de sensibilização/conhecimentos dos 

participantes, nomeadamente através de recurso a inquéritos/questionários de 

satisfação e avaliação. Poderá, ainda, ser uma oportunidade de estabelecer 

parcerias com as outras organizações, como ONGA. 

• O impacte social dos compromissos deve ser quantificado sempre que possível, 

uma vez que a disponibilização regular de diversos serviços dos ecossistemas 

beneficia a qualidade de vida da população e comunidades locais, assim como 

assegura a continuidade de economias locais/regionais. 

• Os compromissos relacionados com Soluções baseadas na Natureza (Nature-

based Solutions) devem assegurar o alinhamento com os critérios oficiais destas 

soluções. A definição da IUCN pode ser consultada aqui.  

• Os compromissos de restauro dos ecossistemas, idealmente, devem prever a 

monitorização da ação. Por exemplo, nos compromissos relacionados com a 

plantação de árvores, é desejável que seja monitorizada a respetiva taxa de 

sucesso (e avaliada a necessidade de eventuais ações de reforço/retanchas). 

 

 

Questões sobre o preenchimento do template devem ser enviadas para o email: 

act4natureportugal@bcsdportugal.org 

https://www.iucn.org/our-work/nature-based-solutions
mailto:act4natureportugal@bcsdportugal.org

