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O BCSD Portugal – Conselho Empresarial 
para o Desenvolvimento Sustentável 
é uma associação sem fins lucrativos, de 
utilidade pública, que agrega e representa 
empresas que se comprometem 
ativamente com a sustentabilidade.



Quem somos
O BCSD Portugal – Conselho Empresarial 
para o Desenvolvimento Sustentável é uma 
associação sem fins lucrativos, de utilidade 
pública, que agrega e representa empresas 
que se comprometem ativamente com a 
sustentabilidade. Através da conceção de 
projetos interempresas que estimulam o 
desenvolvimento sustentável, o BCSD é um 
ator influente e inspirador de novos modelos 
de negócio, competitivos, inovadores, respon- 
sáveis, sustentáveis e inclusivos.

O que fazemos
Disseminamos conhecimento sobre desenvolvimento sustentável junto de grandes 
empresas, PME, microempresas e ensino 
Partilhamos boas práticas entre as empresas associadas, através de visitas e trocas de 
experiências in loco
Promovemos a implementação de projetos piloto - junto das empresas associadas, suas 
cadeias de valor e seus parceiros estratégicos - que promovam práticas inovadoras de 
gestão sustentável 
Estabelecemos parcerias estratégicas com distintas entidades, com vista a acrescentar 
valor às  empresas associadas
Representamos as empresas associadas junto dos vários stakeholders no âmbito do 
desenvolvimento sustentável 
Participamos nos processos de elaboração de políticas públicas aos níveis nacional e 
internacional
Projetamos as atividades num contexto internacional
Mantemos as empresas associadas a par dos temas prioritários e emergentes em matéria de 

World Business Council 
for Sustainable Development - WBCSD

Como o fazemos
Somos pioneiros
Promovemos o desenvolvimento sustentável
Estimulamos a economia verde

80 membros

270.000 
colaboradores

65 mil milhões 
volume negócios

38% 
PIB Nacional

Desenvolvimento 



Visão: o que queremos alcançar
Em 2030, Portugal é um país europeu de referência nas soluções empresariais que 
promovem uma economia de baixo carbono, que valorizam os serviços dos ecossistemas 
e que contribuem para o bem-estar das pessoas. Pela sua representatividade e iniciativa 
motora, em 2030, o BCSD é uma referência do desenvolvimento sustentável na Europa.

Áreas de atividade

Redefinir o valor 
das empresas

Promover 
estilos de vida
sustentáveis

Futures
Thinking

Educar para a 
sustentabilidade

Criar e acelerar 
soluções 

empresariais para 
descarbonizar a 

economia

Como é que integrar a sustentabilidade na estratégia pode 
contribuir para reduzir o perfil de risco da empresa? 
Como medir os capitais natural e social? 
O que reportar de forma a envolver os stakeholders?
Qual o verdadeiro valor das empresas? 

Como alinhar as estratégias empresariais com os objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS)? 
Como desenhar, construir e viver nas cidades inteligentes? 
Quais os desafios da mobilidade sustentável? 
Como promover o consumo sustentável?

Quais os temas do futuro que podem vir a afetar a minha empresa?
Quais os temas emergentes da sustentabilidade?
Quais as tendências e os cenários futuros para os negócios?

O que são as novas competências verdes? 
Como devolver os valores de humanidade à sociedade? 
Como integrar os temas da sustentabilidade nos curricula 
das escolas e universidades?

Que tecnologias podem funcionar como aliadas da economia 
verde?
Como incentivar a eficiência energética? 
Como transitar para a economia circular? 
Como inovar? 
Com que oportunidades de investimento e financiamento?

O BCSD encontra respostas para:



A sustentabilidade contribui para:
Antecipar oportunidades: trabalhar as tendências dos negócios em antecipação e, assim, 
preparar e agilizar as necessárias adaptações e alterações aos modelos de negócio

Crescer: criar valor, melhorar o portfólio da empresa e abordar novos mercados

Aumentar a eficiência da cadeia de valor: gerir, inovar e reduzir consumos e custos nas 
operações com energia, resíduos, água e emissões de carbono, assim como melhorar a 
qualidade dos produtos e assegurar os direitos humanos 

Aumentar o retorno: com modelos de negócio mais resilientes e com produtos que respondem 
à procura, é mais fácil alcançar novos consumidores e diversificar mercados 

Dar resposta: baseada em novos e emergentes argumentos, a empresa consegue dar 
resposta aos requisitos de mercado 

Reter talento: projetos de sustentabilidade conferem envolvimento e pertença por parte dos 
colaboradores, contribuindo para aumentar a motivação e a retenção dos colaboradores 

Dinamizar a relação com stakeholders: os temas do desenvolvimento sustentável são uma 
forma de melhorar a relação da empresa com os seus públicos-alvo 

Porquê aderir ao BCSD?
GRUPOS DE TRABALHO: criar soluções para os desafios
As empresas associadas formam grupos de trabalho multissetoriais que têm como missão 
criar mecanismos e ferramentas de resposta aos desafios empresariais
FORMAÇÃO: parar para refletir
Em formato de brainstorming e de systems thinking reunimos profissionais de todas as 
áreas e setores de atividade para discutir os novos temas do desenvolvimento sustentável e 
de que forma se aplicam ao dia-a-dia das empresas 
CONHECIMENTO: pioneirismo para todos
Disseminamos conhecimento e boas práticas entre as empresas associadas através da 
organização de workshops, produção de publicações, guias, estudos, casos de estudo e 
outros documentos, assim como ferramentas de cariz nacional e internacional 
EVENTOS: colocar a sustentabilidade na agenda
Com eventos exclusivos para as empresas associadas ou abertos ao público, dinamizamos 
uma rede integrada de empresas, entidades públicas e ONG, convidando especialistas 
nacionais e internacionais a debater os temas emergentes do desenvolvimento sustentável 
e a identificar eventuais soluções para os desafios locais e globais

NETWORKING



Projeção internacional
World Business Council for Sustainable Development 

- WBCSD, a maior organização empresarial internacional a trabalhar na área do 
desenvolvimento sustentável e uma das entidades mais credíveis, entre as principais 
organizações internacionais de promoção  da sustentabilidade. O WBCSD conta com mais de 

O que é o desenvolvimento 
sustentável para o BCSD?
Cada vez mais associado com qualidade de vida e bem-estar das populações, o desenvol- 
vimento sustentável, envolve não só as componentes económica, ambiental e social, 
como também os aspetos espaciais e territoriais, a cultura e a política. Nos próximos 15 
anos, o desenvolvimento sustentável concentra as oportunidades de crescimento, de novos 
negócios e de redução do perfil de risco das empresas. Os objetivos de desenvolvimento 
sustentável (ODS), definidos pela ONU em 2015, são uma explicitação efetiva da vasta 
aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável. Quer os ODS, quer o Acordo de Paris, 
assinado em 2016, vão orientar as políticas nacionais, o financiamento e as atividades de 
cooperação internacional até 2030.  

“Bruntland Report
1987

O desenvolvimento sustentável é 
o desenvolvimento que satisfaz 
as necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade de as 
gerações futuras satisfazerem as 
suas próprias necessidades. 

Liderar a mudança
Fazer parte do BCSD é uma oportunidade para antecipar o futuro e posicionar a empresa na liderança do desenvolvimento de soluções sustentáveis para responder aos desafios da sociedade. Fazer parte do BCSD é contribuir para a construção de um futuro mais equilibrado, justo, inovador e competitivo, capaz de gerar trabalho e bem-estar social.
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