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Sobre o BCSD – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável

• Fundado em Outubro de 2001 pela Sonae, Cimpor, Portucel (hoje a The Navigator

Company), e por mais 33 empresas de primeira linha da economia nacional.

• Integra a rede global do WBCSD - World Business Council for Sustainable Development, 

a maior organização empresarial internacional a trabalhar na área do desenvolvimento 

sustentável

• Associação sem fins lucrativos, de utilidade pública, que agrega e representa empresas 

que se comprometem ativamente com a sustentabilidade

Ao longo dos últimos 15 anos:

• Foi uma voz ativa em Portugal nos tema da ecoeficiência, economia de baixo carbono, 

estratégias de sustentabilidade nas empresas

• Desenvolveu muitas ações de formação sobre os temas da sustentabilidade

• Promoveu o debate através de inúmeras conferências e workshops sobre os mais 

variados temas da sustentabilidade

• Realizou parcerias com várias organizações

• Publicou vários documentos promotores de conhecimento e informação para toda a 

sociedade
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Origem e trabalho realizadoO BCSD

Presidentes ao longo de 15 anos

Belmiro de 

Azevedo, Sonae
Francisco 

Sanches, EDP

Vasco de Mello,

Brisa

José Honório,

Grupo Portucel Soporcel

Luis Serrano,

Solvay

António Mexia,

EDP



Em Portugal e na rede do World Business Council

for Sustainable Development

O BCSD

• ~ 200 empresas

• 35 países, 22 setores de atividade

• US$9tn: capitalização de mercado total dos 

membros

• 19 M de colaboradores

• 67 parceiros da rede global de conselhos

empresariais em todo o mundo

• A trabalhar em conjunto para a Visão 2050: 9 mil 

milhões de pessoas vivem bem, dentro dos 

limites do planeta
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O volume de vendas dos associados 
representa 38% do PIB
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O que é o desenvolvimento sustentável para o BCSD Portugal?

“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”. 

Bruntland Report, 1987

Assim, o desenvolvimento sustentável, e que está cada vez mais associado com qualidade de vida

e bem-estar das populações, envolve não só as componentes económica, ambiental e social,

como também os aspetos espaciais e territoriais, a  cultural e a política. 

Os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) divulgados em 2015 pelas Nações

Unidas e subscritos por 193 países, constituem hoje uma explicitação efetiva da vasta aplicação do 

conceito de desenvolvimento sustentável.

O desenvolvimento sustentávelO BCSD



O BCSD
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Direção para 2016-2019

Presidente

António Mexia

EDP

Vice-Presidentes

Vasco de Mello

Brisa

Cristina Amorim

Corticeira Amorim

Carlos Costa Pina

Galp Energia

Adriana Alves

Gestamp

José Fortunato

Sonae

Diogo da Silveira

The Navigator Company



O BCSD

Visão

Em 2030 Portugal é um país Europeu de referência nas soluções empresariais que promovem 

uma economia de baixo carbono, que valorizem os serviços dos ecossistemas e que contribuam 

para o bem-estar das pessoas. O BCSD é um ator influente e inspirador de novos modelos 

económicos competitivos, inovadores e responsáveis, e pela sua representatividade e iniciativa 

motora, uma referência do desenvolvimento sustentável na Europa.
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Direção para 2016-2019 

visão, missão e estratégia



O BCSD
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Direção para 2016-2019 

visão, missão e estratégia

Missão

Ser embaixador do desenvolvimento sustentável: agregar e representar todas as empresas que se 

comprometem ativamente, pela palavra e pela ação, com um desenvolvimento sustentável   

Ser uma alavanca da economia verde: interpretar e fomentar a transição para uma economia de baixo 

carbono, que valorize os ecossistemas e geradora de bem-estar na sociedade

Ser pioneiro: inspirar e moldar novos modelos de negócio, competitivos, inovadores, responsáveis, 

sustentáveis e inclusivos   

Objetivos estratégicos para 2030

1. Posicionar o BCSD como a entidade líder em desenvolvimento sustentável na comunidade empresarial.

2. Participar no desenvolvimento de políticas públicas e fomentar a colaboração entre a comunidade 

empresarial, os decisores políticos e a sociedade civil.

3. Desenvolver e promover projetos que estimulem o desenvolvimento sustentável e a competitividade do 

tecido empresarial.
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O BCSD Governance

Direção

(2016-2019: tem 7 empresas)

A Direção é constituída por um número ímpar de membros, com um mínimo de cinco, eleitos pela

Assembleia Geral de entre os associados, cabendo também a esta a designação do Presidente da

Direção. A maioria dos membros que compõem a Direção serão membros do WBCSD

Atualmente os membros da Direção que também são membros do WBCSD são:

EDP, BRISA, SONAE, The Navigator Company.

Secretariado Executivo

(7 Delegados + Secretária Geral)

A Direção poderá delegar num Secretariado Executivo a gestão corrente da associação. O

Secretariado Executivo será constituído por um delegado designado por cada pessoa coletiva que

seja membro da Direção e por um Secretário Geral designado pela Direção.

Conselho Consultivo 

(Órgão novo, aprovado em 

Assembleia Geral Extraordinária 

de 16 Maio 2016)

Compete ao Conselho Consultivo aconselhar e emitir pareceres não vinculativos sobre a atividade e

a estratégia da Associação nos domínios do desenvolvimento sustentável, a pedido da Direção ou

da Assembleia Geral. O Conselho Consultivo funcionará, pelo menos, uma vez por semestre, em

data a definir pelo respetivo Presidente, o qual procederá à sua convocatória através de correio

eletrónico, com uma antecedência mínima de dez dias, da qual deve constar a data, o local, a hora e

a ordem de trabalhos da reunião.



Proposta de 
Valor

O BCSD
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O BCSD O que faz o BCSD?

• 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

nossas 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 desenvolvimento

sustentável através das atividades realizadas pelo World Business Council for Sustainable Development - WBCSD
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O BCSD Formas de atuação

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. 

FORMAÇÃO: parar para refletir

Em formato de brainstorming e 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.

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.

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. 

NETWORKING: colaborar para criar valor e gerar negócio

Através dos vários grupos de trabalho, dos eventos organizados e da colaboração com outros parceiros, fomentamos a 

colaboração entre a comunidade empresarial, os governos e a sociedade civil, com o objetivo de capacitar um maior 

número de empresas e profissionais para o desenvolvimento sustentável. 



Áreas de 
atividade

2016-2030

O BCSD



Redefinir o valor

- Informação não Financeira 

- Protocolo capital social

- Protocolo capital natural

- Sustentabilidade na cadeia 

de valor

- O peso da economia 

sustentável e verde em 

Portugal

- Outros temas que possam 

ser considerados relevantes

Soluções Empresariais

- Economia do baixo carbono

- Economia dos Serviços dos 

ecossistemas

- Economia Circular

- Financiamento da 

Economia Verde

- Outros temas que possam 

ser considerados relevantes

Educação

- Leadership

Programme

(seguindo modelo 

do WBCSD)

- Estabelecer 

parcerias com 

universidades na 

divulgação de 

temas específicos

- Outros temas que 

possam ser 

considerados 

relevantes

Estilos de Vida

- Cidades Inteligentes

- Compras 

sustentáveis  

- Outros temas que 

possam ser 

considerados 

relevantes

Políticas Públicas e Interação com a Sociedade

Parcerias com outras associações e empresas 

Contributo do BCSD para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

Produtos sustentáveis 

(produtos e serviços) 
Ferramentas e 

metodologias

Produtos 

Financeiros
Projetos Piloto Conhecimento 

BCSD como “montra” do desenvolvimento sustentável em Portugal

Novos 

enquadramentos 

legais

Outcomes concretos do BCSD

Futures Thinking

- TTIP, Transatlântic trade

and investment

partnership

- BioProducts

- Economia dos Oceanos 

e do Mar

- Land & Food

- Outros temas que 

possam ser considerados 

relevantes

O BCSD
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Áreas de atividade
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Grupos de trabalho
O BCSD

Em atividade:

• Competências verdes

• Agroalimentar

• Economia circular e simbioses industriais

• Sustentabilidade nos fornecedores/cadeia de valor

• Sustainable finance

Grupos a criar até final de 2016:

• Economia Verde (Capital Natural, Bioeconomia, PIB Verde)

• Cidades Sustentáveis

Projetos-piloto

• Protocolo do Capital Social

• Reporting Exchange

Parcerias

• Porto Business School

• UNESCO

• Coligação Crescimento Verde

• Ministério do Ambiente



Interação 
com os 

associados

O BCSD



16

O BCSD Interação com os associados

Dependente dos interesses das empresas e dos seus recursos há várias formas de interação entre as empresas e o BCSD. Alguns

exemplos são:

Momentos “clássicos” de interação:

• 2 Encontros de Delegados por ano (conferências de 1 dia restritas aos Delegados e outros colaboradores das empresas

associadas)

• 1 conferência anual por ano e almoço de Presidentes no mesmo dia

Outros momentos:

• Almoços trimestrais com Presidentes de empresas abertos a todos os colaboradores dos associados e também ao exterior

• Formações para associados e não associados

• Workshops e seminários vários

• Projetos piloto seguindo orientações do WBCSD

• Dinâmica de grupos de trabalho exclusivos aos associados, onde são trabalhados os temas temáticos e produzidas

ferramentas, conhecimento, assim como organizados eventos

• Formações específicas solicitadas e pensadas à medida das empresas

• Apoio específico solicitado pelas empresas nas áreas da sustentabilidade



17

O BCSD Compromissos dos associados e 

quota anual

Cada associado:

- Identifica um Delegado, que passa a ser o ponto de contacto entre o BCSD e o associado, e que tem como função

participar nas atividades do BCSD, difundir as atividades do BCSD dentro da sua empresa e envolver os restantes

colaboradores nos temas e atividades do BCSC;

- Na Conferência Anual e Encontro de Presidentes, a gestão de topo da empresa deve fazer-se representar pelo CEO,

Presidente e/ou Conselho de Administração;

- Pode propor projetos, ideias e iniciativas que queira promover em parceria com o BCSD e/ou seus associados.

Quota anual única atual: 3,500 euros



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, responsáveis, sustentáveis e inclusivos.



Sofia Santos | Secretária Geral

Av. Columbano Bordalo Pinheiro, nº 108, 2º B, 1070-067 Lisboa

Phone: +351 217 819 001 | Direct Phone: +351 21 781 9213 | Mobile: +351 93 650 4077

Email: sofia.santos@bcsdportugal.org

www.bcsdportugal.org

19

mailto:sofia.santos@bcsdportugal.org
http://www.bcsdportugal.org/
https://www.linkedin.com/company/bcsd-portugal
https://www.flickr.com/photos/115621692@N02/sets/

