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A realização deste trabalho não teria sido possível sem o apoio das empresas representadas na equipa Rota 3, às quais gostaríamos de

agradecer a oportunidade de participar no projecto.

Uma palavra especial ao BCSD Portugal, nas pessoas do seu secretário-geral, Luís Rochartre, e do coordenador do projecto YMT.Pt,

João Tavares, bem como às empresas que entrevistámos e cujo contributo foi fundamental: 

- Raúl Caldeira, Cimpor - Ana Cerdeira, Metropolitano Lisboa

- Elsa Monteiro, Sonae Sierra - Filipe Vasconcelos, EDP

- Rui Agapito, Millennium BCP - Teresa Rolim, Sopol

- Nuno Barros, Lipor - Isabel Martinho, PT

- Mónica Barbosa e Cristina Costa, Unicer - Miguel Galvão Teles Tomé, Somague Engenharia

- Ana Mesquita Veríssimo, Vodafone Portugal - Ana Cristina Gonçalves e Rita Domingues, 

Fábrica de Vidros Barbosa & Almeida

Por último, um agradecimento a todos os que tornaram possível a realização do fórum de discussão, em especial à LIPOR, nas pessoas

do administrador delegado, Fernando Leite, e dos colaboradores Paula Mendes, Rita Rebelo e Nuno Barros, pelo empenho e disponi-

bilidade na organização do evento, à professora da Universidade Católica Portuguesa, Helena Gonçalves, pelo seu contributo na

preparação do fórum de discussão, e aos convidados cujos contributos enriqueceram o projecto.

Quem somos

A segunda edição do projecto Young Managers Team Portugal - YMT 2006 - contou com a partici-

pação de 18 jovens quadros de 15 empresas associadas do BCSD Portugal para o desenvolvimento

de projectos dedicados a temas no âmbito do desenvolvimento sustentável.

Foram formadas duas equipas, Rota 3 e Pegada 39, que trabalharam os temas dos Relatórios de Sustentabilidade – Motivações e

Impactos e da Comunicação Interna, respectivamente.

A multidisciplinaridade da equipa Rota 3, constituída por 8 elementos com idades compreendidas entre os 24 e os 32 anos, áreas

de formação distintas - engenharias, ciências e gestão - e de empresas de áreas de negócio diversas, foi uma mais valia que possibil-

itou a partilha de conhecimentos, experiências e competências. 

Esta característica, associada ao desenvolvimento de capacidades nas áreas de gestão de projectos, comunicação e gestão da mu-

dança, fomentadas ao longo do programa, possibilitou a concretização deste dinâmico e ambicioso projecto.
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The year 2007 marks the 20th

anniversary of the report of the

World Commission on Environ-

ment and Development. Nick-

named the “Brundtland Report”

after commission chair Gro

Harlem Brundtland and officially

entitled Our Common Future, it

defined the term sustainable

development as “forms of progress that meet the needs of the

present without compromising the ability of future generations

to meet their own needs”. How successful have we been in

achieving sustainable development over the past two decades

and how will this change over the next 20 years? To under-

stand this, it is critical to look to young business professionals

and incorporate their perspectives in today’s decision making.

Through the WBCSD’s young managers initiative, decision

makers with an eye on the future are helping to build and fos-

ter capacity among their successors. Designed to provide a

unique learning experience among young professionals, the

Young Managers Team (YMT) creates sustainable development

ambassadors in their companies and society. This network has

proved to be a successful formula; a vibrant learning laboratory

has emerged that continues to bring significant value to the in-

dividual participant and WBCSD companies.

Today’s young managers – tomorrow’s business leaders – not

only want a rewarding and fulfilling career, but are increasingly

“dedicated to making a difference” in their companies and

their communities.  The Portuguese Young Managers are repli-

cating this model, helping their companies become more sus-

tainable through their innovative and creative approach. Their

projects this year around reporting and internal communica-

tions provide a valuable insight in making sustainable develop-

ment both relevant and meaningful to employees and a

broader group of stakeholders.

This Portuguese program provides a great learning experience

and networking opportunities for the participants as well as for

the companies they represent. At the WBCSD, it is our hope

that these young managers will become agents for change,

spreading the message within their companies and across the

Regional Network. I have every confidence that they will.

Björn Stigson
WBCSD President

O Projecto YMT Portugal – Young 

Managers Team foi iniciado pelo 

BCSD Portugal em 2005, com a 

intenção de reproduzir à escala 

nacional uma iniciativa de sucesso 

originalmente desenvolvida pelo

WBCSD – World Business Council 

for Sustainable Development.

O objectivo é claro: desenvolver nos jovens gestores de hoje

competências profissionais que lhes permitam lidar com os

factores ambientais e sociais nos seus processos de decisão,

respondendo de uma forma eficiente e competitiva aos de-

safios incontornáveis do desenvolvimento sustentável.

A edição do projecto em 2006 – o YMT 2006 – repetiu o

sucesso da primeira edição, traduzido na forte adesão das em-

presas e no envolvimento dos participantes. Reuniu-se um con-

junto importante de empresas associadas do BCSD Portugal,

designadamente a ANA, a CP, os CTT, a Dalkia, a DANONE, a

EDP, o Grupo Portucel Soporcel, o Grupo ProCME, a Lactogal,

a LIPOR, o Metropolitano de Lisboa, a REN, a Solvay, a

Somague e a Sonae, num total de 15 empresas e 19 partici-

pantes. As duas equipas formadas desenvolveram uma agenda

de trabalho anual dedicada aos temas da Comunicação Interna

e das Motivações e Impactos dos Relatórios de Sustentabili-

dade.

Esta publicação é o resultado final do projecto.

Estou, no entanto, convicto de que a principal mais valia reside

na experiência adquirida por cada participante, na rede de

contactos estabelecida e no forte incentivo para que cada um

assuma na sua empresa o papel de embaixador do desenvolvi-

mento sustentável, preenchendo o objectivo último desta ini-

ciativa, que é o de catalizar uma mudança rumo a um futuro

mais sustentável.

Faço votos de que assim seja.

Francisco Sánchez
Presidente do BCSD Portugal

Prefácio



Esta publicação é o resultado de um estudo sobre o trabalho

realizado pelas empresas no desenvolvimento de relatórios de

sustentabilidade, ou seja, relatórios relativos ao desempenho

nas vertentes social, ambiental e não exclusivamente

económica.

Assim, neste estudo procura-se avaliar e identificar as principais

características dos relatórios de sustentabilidade que, hoje, já se

publicam em Portugal e, simultaneamente, incentivar as em-

presas que ainda não o façam a iniciar este tipo de comuni-

cação.

Os nossos objectivos foram:

1.  As motivações;

Identificar as principais motivações e benefícios da publi-

cação de relatórios de sustentabilidade;

�    2.  Os impactos;

Percepcionar o impacto dos relatórios junto do universo 

de stakeholders.

Como objectivos indirectos, este trabalho visou ainda:

-   Estimular o debate sobre as formas e atitudes de envolvi-

mento dos stakeholders na elaboração dos relatórios;

-   Contribuir para o aumento do número de relatórios de 

sustentabilidade publicados;

-   Contribuir para o processo de melhoria contínua em fu-

turos relatórios;

-   Contribuir para a informação disponível na área da co-

municação sobre sustentabilidade.

A metodologia utilizada neste projecto consistiu em três fases:

Numa primeira fase, o objectivo foi recolher informação

sistematizada sobre todos os relatórios de sustentabilidade das

empresas associadas do BCSD Portugal, publicados em 2005 a

nível nacional e referentes à actividade de 2004. Desta forma

ficou definido o universo de estudo, perfazendo o total de 15

relatórios. Esta informação foi actualizada nos casos em que

foram publicados relatórios referentes à actividade de 2005.

Foi elaborada uma grelha para facilitar a análise  e interpre-

tação dos conteúdos dos relatórios e para estabelecer um

termo de comparação. Com as informações recolhidas através

do seu preenchimento pretendeu-se compreender os esforços

desenvolvidos pelas empresas na elaboração de relatórios de

sustentabilidade e verificar qual o tipo de informação, tipica-

mente, publicada.

A segunda fase do trabalho teve como objectivo completar e

validar os resultados obtidos na fase anterior através do

contacto directo com as empresas. Para tal, entrevistaram-se os

responsáveis de 12 das 15 empresas sobre as quais incidiu o es-

tudo.

A entrevista focou a informação publicada nos relatórios e,

ainda, a informação adicional sobre as práticas de sustentabili-

dade, bem como como a forma como as empresas se articulam

com os principais stakeholders aquando da publicação dos re-

latórios. 

Após a análise dos relatórios de sustentabilidade e a abor-

dagem às empresas que os publicaram, o passo seguinte pas-

sou pela consulta a diferentes grupos de stakeholders, no

sentido de:

- Identificar as expectativas relativamente aos relatórios de sus-

tentabilidade;

- Conhecer a percepção face à informação contida nestes re-

latórios;

- Avaliar o potencial grau de envolvimento na elaboração

destas publicações.

Dada a multiplicidade e diversidade de entidades envolvidas,

organizou-se um Fórum de Discussão para debater e partilhar

experiências, no qual estiveram presentes representantes de

empresas, associações empresariais, autoridades locais e re-

gionais, universidades, ONG’s e comunicação social.
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O Caminho

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Primeira reunião de trabalho do grupo Rota 3.



Existe um número cada vez maior de empresas a publicar relatórios na área da sustentabilidade, tendência que Portugal tem acom-

panhado. Empresas com impactes ambientais consideráveis são as que apresentam um maior número de relatórios editados.1

De acordo com o relatório Tomorrow’s Value – The Global Reporters 2006 Survey of Corporate Sustainability Reporting1, em 2005

foram publicados, a nível mundial, cerca de 1900 relatórios, com a Europa e os EUA a liderarem o número de publicações. 

As exigências das partes interessadas ao nível da divulgação e discussão de temas na área da sustentabilidade, relacionados com as

actividades das empresas, têm vindo a aumentar. Um dos grandes desafios que se coloca é encontrar o equilíbrio entre as expectati-

vas das partes interessadas e a informação disponibilizada nos relatórios. 

Existe uma estreita relação entre a estratégia de sustentabilidade de uma empresa e a edição de relatórios de sustentabilidade. A

edição destes relatórios pode ser encarada de duas formas que, apesar de distintas, se adequam ao universo empresarial actual:

- o relatório de sustentabilidade como início de um ciclo, em que este representa o ponto de partida para a definição 

da estratégia de sustentabilidade da empresa, ou

- o relatório de sustentabilidade como final de um ciclo, em que este surge como resultado da estratégia de susten-

tabilidade definida pela empresa.

A publicação de relatórios na área da sustentabilidade é um acto

voluntário, realidade que tende a alterar-se com a introdução da

obrigatoriedade de comunicação de elementos associados a

aspectos do desenvolvimento sustentável, como já acontece em

França, Alemanha e países nórdicos.2

Iniciativas como o Global Reporting Initiative (GRI), cujas directrizes

são cada vez mais seguidas, e o UN Global Compact têm contribuído

para a padronização da estrutura dos relatórios.

O objectivo final da elaboração de um relatório de sustentabilidade só fica concluído 

no momento em que este é lido e ganha visibilidade junto das partes interessadas, 

resultando num reconhecimento acrescido da empresa. 

A verificação dos relatórios de sustentabilidade é cada vez mais apontada como um 

dos grandes objectivos das empresas, e uma mais valia, apesar de a grande maioria 

investir na verificação dos relatórios publicados posteriormente à primeira edição. 
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Tendências - A publicação de relatórios de sustentabilidade

EnquadramentoO Caminho
“The best way to predict the future is to create it”

(Peter Drucker)

Fonte: Global reporting Initiative

2 Comunicar o Desenvolvimento Sustentável – Encontrar o Equilíbrio, BCSD Portugal

“O objectivo destes relatórios é apresentar o contributo das
empresas rumo ao Desenvolvimento Sustentável”.

(World Business Council for Sustainable Development)
1 UNEP, Standard & Poor’s, SustainAbility, 2006
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Relativamente às motivações para a publicação de relatórios de sustentabilidade, as empresas referiram: 

A comunicação com os stakeholders (83%) foi a motivação

mais referida nas entrevistas. As empresas pretendem assumir

um compromisso público com o desenvolvimento susten-

tável, melhorar o seu relacionamento com as partes interes-

sadas e responder às suas crescentes solicitações.

O relatório de sustentabilidade foi considerado por 75% das

empresas como uma ferramenta de gestão, uma vez que pos-

sibilita a sistematização da informação, anteriormente dis-

persa, relativa ao seu desempenho social e ambiental. A

sistematização desta informação possibilita uma melhor análise da performance da empresa e proporciona acções mais dirigidas.

A imagem (33%), a sensibilização dos colaboradores (25%) e o caminho rumo à sustentabilidade (25%), foram outras das moti-

vações referidas pelas empresas. No que se refere à imagem, as empresas querem ser reconhecidas como modernas, dinâmicas e

social e ambientalmente conscientes. Quanto à sensibilização dos colaboradores, as empresas reconhecem actualmente a sua im-

portância no processo de melhoria contínua do seu desempenho. Por outro lado, o percurso rumo ao desenvolvimento sustentável

está, cada vez mais, associado à elaboração de relatórios de sustentabilidade.

Por último, a vontade expressa das administrações das empresas também foi referenciada como uma motivação para a elaboração

de relatórios de sustentabilidade, o que realça a necessidade do envolvimento da gestão de topo nestas matérias.

No percurso rumo ao desenvolvimento sustentável, as empresas deparam-se com novos desafios. As principais dificuldades referidas

pelas empresas na elaboração dos relatórios de sustentabilidade foram:

� Sistematização da informação;

� Definição da política de sustentabilidade;

� Equilíbrio entre as vertentes económica, ambiental e social;

� Obtenção de feedback por parte dos stakeholders;

� Mudança de mentalidades.

As Motivações
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Os Impactos

A percepção das empresas relativamente aos impactos da publi-

cação de relatórios de sustentabilidade, a nível externo, 

centra-se no aumento da satisfação dos clientes/stakeholders, e

no reconhecimento das preocupações da empresa com o de-

senvolvimento sustentável, ambas com 50%.

A projecção da marca e o aumento de solicitações por parte de 

empresas, universidades e analistas para dar a conhecer a

gestão para a sustentabilidade, foram referidos por 42% e 33%

das empresas inquiridas, respectivamente.

Cerca de 17% das empresas referiram a transparência, o

fortalecimento das relações empresa - stakeholders como resul-

tado de um maior envolvimento e sensibilidade dos mesmos na

actividade da empresa e o aumento do contacto com investi-

dores e instituições financeiras.

Perspectiva Empresas

A auscultação às empresas permitiu identificar como impactos mais relevantes da publicação de relatórios de sustentabilidade os

seguintes:

A nível interno, a sistematização e reporte da informação foi o

impacto mais referenciado (67%). As empresas demonstraram

uma forte preocupação na optimização do processo de gestão

da informação e na aglomeração de indicadores.

A melhoria de desempenho a nível da eficiência de processos

foi referida por 50% das empresas inquiridas, em que a

perspectiva de “fazer mais e melhor” e a identificação de opor-

tunidades de melhoria com a consequente adopção de novos

procedimentos foram apontados como factores determinantes.

Também foram referidas a motivação dos colaboradores, o au-

mento da sensibilidade para a sustentabilidade e o alinhamento

dos objectivos para a sustentabilidade com os objectivos

globais da empresa, entre outros, como a atracção e retenção

de talentos, a pressão para a certificação e a melhoria a nível de

desempenho ambiental.

Outros impactos também foram referidos como o reflexo da sistematização da informação, a comunicação do trabalho da empresa

para o exterior e uma maior apetência dos media relativamente a determinados temas da área da sustentabilidade.

A maioria das empresas afirmou ter estabelecido contactos, nomeadamente através de inquéritos e da promoção de reuniões de tra-

balho, com alguns stakeholders antes da elaboração dos relatórios de sustentabilidade. 

Em termos de retorno dos stakeholders, além das reacções positivas dos colaboradores, a maioria das empresas fez referência às con-

gratulações pela publicação. Respostas a inquéritos, referências na comunicação social e em eventos, e a utilização do relatório em

acções de formação foram outros meios de comunicação utilizados relativamente ao feedback recebido pelas partes interessadas. 

É de realçar que a percentagem de respostas a inquéritos para apreciação dos documentos de sustentabilidade é muito baixa.

As Motivações



Por forma a auscultar diferentes grupos de stakeholders foi promovido um fórum de discussão, que pretendeu ser um espaço de de-

bate e partilha de experiências. Participaram 24 representantes de 4 grupos de stakeholders:

-  Autoridades locais e regionais

-  Empresas

-  Universidades

-  ONGs, associações empresariais e comunicação social

Identificámos três objectivos principais (ver Questões), posteriormente debatidos em cada um dos grupos de stakeholders, focando

pontos chave (ver Debate). Desta discussão resultaram as principais conclusões (ver Resultados).
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.
Perspectiva Stakeholders - Fórum de Discussão

Os Impactos
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Os Impactos

As opiniões dos participantes...

“Foi de facto um fórum muito interessante, e um passo em

frente na integração dos grupos de stakeholders nos processos

de elaboração dos relatórios de sustentabilidade corporativos.”

Nuno Videira, Universidade Nova de Lisboa

“Ver jovens quadros de empresas líderes, debaterem e pro-

moverem o debate sobre a importância dos relatórios de sus-

tentabilidade, é sintoma já de maturidade num domínio ainda

tão novo mas tão urgente da nossa focalização, o Desenvolvi-

mento Sustentável.”

Fernando Leite, LIPOR

É importante incentivar a realização de debates entre os diferentes grupos de stakeholders e as empresas,

uma vez que esta auscultação aos stakeholders é apontada, pela grande maioria, como um aspecto a

melhorar, para que as organizações percepcionem as reais necessidades das partes interessadas a nível

de conteúdos dos relatórios de sustentabilidade e possam, assim, corresponder às suas expectativas. 

Um debate contínuo....

Os participantes

Autoridades

�Cláudia Madureira,

Junta de Freguesia de Vila de Conde;

�Helena Lopes,

Câmara Municipal da Maia;

�Joana Felício, 

Câmara Municipal  de Matosinhos;

�Manuel Angélico, 

CâmaraMunicipal da PóvoadoVarzim;

�Paulo Cavaleiro,

Câmara Municipal de São João da 

Madeira;

�Rute Teixeira, 

Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimeto da Região Norte.

�Ana Alexandra Teixeira,

Liga para a Protecção da Natureza;

�António Soares, 

DECO - Porto;

�Joaquina Marques, 

Revista Indústria & Ambiente;

�Miriam Bittencourt, 

Impactos; 

�Pedro Esquível, 

Revista da Qualidade;

�Ricardo Teixeira, 

Amileça.

�Ana Margarida Fonseca, 

Universidade Fernando Pessoa;

�Luciana Macedo, 

Universidade Nova de Lisboa - IMAR; 

�Matilde Soares, 

Universidade Católica Portuguesa;

�Nuno Videira,

Universidade Nova de Lisboa; 

�Vera Pontes, 

Universidade Fernando Pessoa.

Universidades

�Cristina Carneiro, 

Sonae;

�Fernando Leite, 

Lipor;

�Filipa Miranda, 

Sonae;

�Francisco Costa,                        

Sonae;

�Mafalda Carapuço, 

Sonae;

�Maria Luz Dias Ferreira, 

Sonae; 

�Mário Simões,

Somague Engenharia.

EmpresasComunicação Social e ONG´s
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Reflexões

O estudo realizado, baseado na análise dos relatórios de sustentabilidade, na informação recolhida pelos inquéritos e entrevistas às

empresas e, por último, no Fórum de Discussão de stakeholders, permitiu aumentar o conhecimento sobre as motivações, benefí-

cios e impactos deste tipo de publicação, na perspectiva das empresas e dos seus stakeholders. Destacamos de seguida algumas re-

flexões sobre os dados que recolhemos.

Em termos das motivações e benefícios para a publicação de relatórios de sustentabilidade, salienta-se que as empresas adoptam a

sustentabilidade como uma ferramenta de gestão (75%) e reconhecem o seu impacto na sistematização e reporte (67%), assim

como na melhoria do seu desempenho a nível da eficiência dos processos (50%).  Esta evidência demonstra um certo grau de

amadurecimento na integração deste conceito nas empresas, que assim não adoptam a sustentabilidade apenas por uma questão

de imagem e comunicação, que aparece como terceira prioridade (33%),mas cada vez mais como parte essencial da sua actividade.

Ficou patente nas entrevistas que a vontade expressa das administrações é uma condição determinante para a elaboração de re-

latórios de sustentabilidade. Adicionalmente, a ausência da definição de uma política de sustentabilidade constitui uma das princi-

pais dificuldades identificadas pelas empresas. Esta constatação realça a necessidade do envolvimento da gestão de topo e a

integração da sustentabilidade na visão e na política estratégica da empresa.

A comunicação com os stakeholders surge como principal motivação das empresas para a elaboração de relatórios de sustentabili-

dade (83%). No mesmo sentido, ficou claramente registado no Fórum de Discussão a vontade dos stakeholders em serem envolvi-

dos na elaboração dos relatórios, quer antes, quer após a sua publicação.

Embora a maioria das empresas tenha afirmado ter estabelecido contactos com os stakeholders antes da elaboração dos relatórios

de sustentabilidade, através de inquéritos e da promoção de reuniões de trabalho, nem sempre se verifica o mesmo nível de iniciati-

vas e adesão no que se refere à recolha de feedback. Isto significa que neste processo de comunicação, não só as empresas devem

procurar melhorar os canais de comunicação para recolher feedback, como as partes interessadas têm que assumir um papel mais

participativo no processo. 

O caminho percorrido pelas empresas e pela sociedade em geral na resposta aos desafios da sustentabilidade, permitiu já uma

aprendizagem significativa na elaboração dos relatórios de sustentabilidade. Há, no entanto, um importante potencial de desen-

volvimento a explorar, que passará certamente por novas abordagens e tendências, que marcarão os passos do futuro...

A sustentabilidade como um factor
integrado na actividade real das empresas

Envolvimento da gestão de topo

Potencial de melhoria na comunicação com os stakeholders

Envolvimento dos colaboradores

Os colaboradores são o grupo de stakeholders que mais se pronunciam sobre os relatórios de sustentabilidade, o que reflecte um

maior impacto destas publicações a nível interno do que externo.

A integração da sustentabilidade em instrumentos de avaliação de objectivos, individuais e de projectos, é um modo de opera-

cionalizar e dar a conhecer aos colaboradores a estratégia de sustentabilidade das organizações.
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O Futuro

Um dos grandes desafios do desenvolvimento sustentável

prende-se com a inovação, com novas formas de pensar e agir.

A aposta em Investigação&Desenvolvimento e a aquisição de

novos conhecimentos está fortemente relacionada com a sus-

tentabilidade, com o crescimento económico e com os im-

pactos na sociedade e no meio ambiente.

A gestão eficiente das organizações, onde impera uma visão de

longo prazo, permite antecipar e resolver potenciais problemas

e, simultaneamente, antever oportunidades de negócio. A

consciência e transparência da gestão direccionada para a sus-

tentabilidade das organizações e do planeta, intimamente rela-

cionada com a estratégia global da empresa e em linha com os

seus objectivos, fomenta as relações com os stakeholders e o

seu envolvimento em diversas decisões relacionadas com a

actividade das empresas.

O surgimento de documentos e iniciativas para apoio na

elaboração de relatórios de sustentabilidade, assim como de

cartas de princípios nacionais ou internacionais, cada vez mais,

serão um recurso para as empresas, tal como uma maior

aposta na verificação externa - da teoria à prática. 

O futuro do reporte de sustentabilidade prima pela inovação,

pelo que as empresas não devem cair no erro de se tornarem

repetitivas na sua exposição. Como resultado da pesquisa

efectuada ao longo do projecto e da participação em diversos

eventos nesta área, apresentam-se algumas sugestões de como

as empresas podem marcar a diferença na edição de relatórios

de sustentabilidade:

� Valorizar anualmente uma área de negócio;

� Reduzir consideravelmente o número de páginas 

dos documentos, remetendo os leitores para o  

site da empresa para obtenção de informações 

mais institucionais;

Durante a elaboração do projecto foram efectuadas,

pelos diferentes membros da equipa Rota 3, diversas vi-

agens de Norte a Sul do país. Consciente do impacto

destas viagens na saúde ambiental do país e no efeito

crescente das emissões de CO2 nas alterações climáti-

cas, o grupo decidiu compensar, com a plantação de ár-

vores, o efeito provocado.

Através de consulta ao site www.carbono-zero.com, foi

possível estimar as emissões de CO2 geradas nas deslo-

cações da equipa Rota 3, pelo número de Km efectua-

dos (14.284 km) e dos diferentes meios de transporte

utilizados. 

A compensação das emissões foi promovida pela Sonae

Turismo através da plantação de 170 árvores de espécies

endémicas, no sítio PTCON00011 – Estuário do Sado da

Rede Natura 2000.

Emissões de CO2

� Fazer uma avaliação dos compromissos assumidos em relatórios anteriores;

� Priorizar os stakeholders e não a actividade da organização;

� Estruturar o relatório em função dos stakeholders, ou criar capítulos ou separadores para grupos específicos.

Conscientes de que o relatório deve ser reflexo de um processo e a base de compromissos futuros, é necessário que as empresas co-

muniquem os seus relatórios de sustentabilidade de uma forma eficaz, tornando-se urgente por parte das empresas uma reflexão

relativamente aos impactos do reporte de sustentabilidade!



Young Managers Team (YMT.Pt)

O projecto YMT.Pt, inspirado no YMT do WBCSD – World

Business Council for Sustainable Development, reune um con-

junto de jovens quadros numa agenda de trabalho anual

dedicada ao debate de um tema no âmbito do desenvolvi-

mento sustentável.

O aumento de conhecimento sobre a temática do desenvolvi-

mento sustentável e o desenvolvimento de capacidades

profissionais, aliados à oportunidade de integração numa rede

de contactos, visa potenciar o papel dos participantes como

agentes difusores e de mudança dentro das empresas, que

assim também beneficiam com esta iniciativa. 

BCSD Portugal

O BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvi-

mento Sustentável é uma associação sem fins lucrativos,

criada em Outubro de 2001 pela iniciativa das empresas

Sonae, Cimpor e Soporcel, associadas ao WBCSD – World

Business Council for Sustainable Development, em conjunto

com mais 33 empresas de primeira linha da economia na-

cional. Actualmente a organização conta com 87 membros,

representando cerca de 20 áreas de negócio. A missão prin-

cipal do BCSD Portugal é fazer com que a liderança empresar-

ial seja catalisadora de uma mudança rumo ao

Desenvolvimento Sustentável e promover nas empresas a

eco-eficiência, a inovação e a responsabilidade social.

Para mais informações sobre o Young Managers Team contactar João Tavares, joao.tavares@bcsdportugal.org ou 217973636.

Para encomendar mais publicações: info@bcsdportugal.org ou consultar o site 
www.bcsdportugal.org


