
 

 
14/10/2015 

 

CONVOCATÓRIA DE IMPRENSA 
 
 

Dia: 20 de Outubro de 2015 

Hora: 09h30/12h30 

Local: Museu da Eletricidade | Lisboa  

 

LIDERANÇA, GESTÃO DE RISCO E ISO 14001 EM DEBATE 

 

A liderança e a gestão de risco como componentes incontornáveis da gestão ambiental estratégica é o 

mote do evento “Gestão ambiental estratégica: perspetivas das empresas sobre a nova ISO 14001”, 

organizado pelo BCSD e pela APCER. O evento está agendado para dia 20 de Outubro, entre as 9h30 e as 

12h30, no Museu da Eletricidade e tem como objetivo abordar as perspetivas das empresas sobre a 

recente revisão da ISO 14001:2015, que tem especial enfoque na liderança e no planeamento estratégico 

baseado no risco. 

 

António Neves de Carvalho, diretor de sustentabilidade e ambiente da EDP, Paula Lucas, coordenadora 

de ambiente e sustentabilidade da ANA Aeroportos de Portugal, Paula Viegas, diretora de 

sustentabilidade da Caixa Geral de Depósitos e Paulo Bessa, diretor de sustentabilidade da Corticeira 

Amorim, são os oradores da mesa redonda. 

 

A ISO 14001 – norma da International Organization for Standardization (ISO) que estabelece os requisitos 

para um sistema de gestão ambiental – é uma das normas mais usadas em todo o mundo e é uma 

ferramenta chave de gestão e um requisito de mercado para muitas organizações.   

 

Programa do evento “Gestão ambiental estratégica: perspetivas das empresas sobre a nova ISO 
14001”: 

 
09h30 Receção dos participantes 

  

10h00 Sessão de abertura 
José Leitão| CEO da APCER 
Fernanda Pargana | Secretária Geral do BCSD Portugal 
  



10h20 A nova ISO 14001:2015 – Uma ferramenta melhorada para a sustentabilidade 
Maria Segurado |Gestora de Comunicação da APCER 
  

10h50 Pausa para café 
  

11h10 Mesa redonda | A Liderança e gestão de risco para uma gestão ambiental estratégica 
Paulo Bessa| Diretor de Sustentabilidade da Corticeira Amorim 
António Neves de Carvalho | Diretor de Sustentabilidade e Ambiente da EDP - Energias de Portugal 
Paula Viegas | Diretora de Sustentabilidade da Caixa Geral de Depósitos 
Paula Lucas | Coordenadora de Ambiente e Sustentabilidade  da ANA - Aeroportos de Portugal 
  
Moderação: Mafalda Evangelista | Coordenadora de Projetos do BCSD Portugal 

12h10 Q&A 
  

12h30 Fim do evento 

 

 
 

Sobre o BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 

O BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável é uma organização empresarial 

global, que galvaniza os líderes empresariais para construir soluções para um mundo sustentável para as empresas, 

a sociedade e o ambiente. Um dos veículos estratégicos de atuação do BCSD é o projeto AÇÃO 2020, um conjunto 

de ações que potencia as principais alavancas de crescimento das empresas enquanto criadores de emprego, 

riqueza e bem-estar para o País. O BCSD utiliza os valores da colaboração, da construção de soluções partilhadas, 

da divulgação de conhecimento e da agregação de stakeholders para evidenciar que a sustentabilidade é um bom 

negócio para as empresas e para a sociedade. A sustentabilidade é entendida como um importante veículo para 

antecipar e mitigar os riscos associados aos desafios económicos, ambientais e sociais, com grande impacto em 

fornecedores e clientes, na escassez dos recursos necessários à atividade económica e na legitimidade junto da sua 

comunidade. O BCSD Portugal agrega cerca de 90 empresas, que faturam mais de 65 mil milhões de euros, ou 

38% do PIB, e empregam mais de 270 mil pessoas.  

 

Sobre a APCER 

A APCER posiciona-se como parceiro global de negócio, disponibilizando serviços de certificação, auditoria & 

inspeção e educação & formação. Num mercado competitivo, exigente e global, a APCER assume um papel vital 

para o funcionamento e êxito das organizações. Como entidade certificadora de referência em Portugal, a APCER 

conta com mais de 900 certificados emitidos de acordo com a ISO 14001. Pelo rigor, pela diversidade da oferta, 

pelo investimento em inovação e desenvolvimento de novos serviços, a APCER acrescenta valor e contribui para a 

melhoria de desempenho dos seus principais parceiros: os seus clientes. Vamos continuar a trabalhar com o 

objetivo de disponibilizar serviços sustentáveis e com valor acrescentado, mantendo o nosso papel responsável 

perante a sociedade e uma cultura de proximidade com os nossos clientes. 

 
Para mais informações: 
BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 
Ana Marreiros | ana.marreiros@bcsdportugal.org | www.bcsdportugal.org  
Tel.: 21 797 3636 | Tlm: 93 246 5253 | Twitter: @AnaMarreiros 

http://www.bcsdportugal.org/
http://www.bcsdportugal.org/
mailto:ana.marreiros@bcsdportugal.org
http://www.bcsdportugal.org/
tel:%2B351%20217%20819%20213
tel:%2B351%20936%20504%20077
https://twitter.com/anamarreiros

