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CONSELhO EMPRESARIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL

O BCSD Portugal - Conselho Empresarial para o Desenvolvimen-

to Sustentável é uma associação sem fins lucrativos, criada em 

Outubro de 2001, por iniciativa das empresas Sonae, Cimpor e 

Soporcel, associadas ao WBCSD - World Business Council for Sustai-

nable Development, em conjunto com mais 33 empresas de primei-

ra linha da economia nacional. Actualmente, a organização conta 

com 115 membros, representando mais de 20 áreas de negócio

A missão

A missão principal do BCSD Portugal é incentivar a liderança 

empresarial a actuar como catalisadora da mudança rumo ao 

Desenvolvimento Sustentável e promover nas empresas a eco-

eficiência, a inovação e a responsabilidade social.

Os objectivos

- Divulgação e promoção do desenvolvimento sustentável;

- Disponibilização aos membros de serviços e ferramentas de 

implementação;

- Acompanhamento das políticas públicas;

- Promoção da divulgação das boas práticas das empresas-membro.

O World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) é 

uma coligação de 200 empresas internacionais, unidas pelo com-

promisso partilhado para com o desenvolvimento sustentável 

através de três pilares: crescimento económico, equilíbrio ecoló-

gico e progresso social. Os membros são oriundos de mais de 30 

países e 20 grandes sectores industriais. Beneficiam também de 

uma Rede Global de mais de 60 conselhos empresariais nacionais 

e regionais e organizações parceiras.

A missão é assegurar a liderança empresarial como catalisadora 

para a mudança rumo ao desenvolvimento sustentável. É tam-

bém apoiar a licença empresarial para operar, inovar e crescer, 

num mundo cada vez mais moldado pelas questões do desenvol-

vimento sustentável.

Os objectivos incluem:

Liderança empresarial - ser líder na promoção empresarial do 

desenvolvimento sustentável; Desenvolvimento de políticas - 

participar no desenvolvimento de políticas para criar as condi-

ções estruturais ideais, para as empresas darem uma contribuição 

efectiva para o desenvolvimento

sustentável;

O Business Case - desenvolver e promover o business case para o 

desenvolvimento sustentável;

Melhores práticas - mostrar a contribuição empresarial para o de-

senvolvimento sustentável e partilhar as melhores práticas entre 

os membros;

Alcance global - contribuir para um futuro sustentável nas nações 

em desenvolvimento e aquelas que se encontram em transição.
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YMT Portugal 
Projecto Young Managers Team

A Evolução
O novo contexto global do mundo das empresas exige, cada vez 

mais, por parte dos gestores, a capacidade de lidar com factores 

ambientais e sociais nos seus processos de decisão.

A integração destes factores com o factor económico, define o 

Desenvolvimento Sustentável como um desafio incontornável na 

gestão do futuro, determinante na criação de oportunidades de 

elevado potencial.

Os líderes do futuro irão necessitar de novas capacidades e 

competências para poderem estar à altura dos crescentes desafios 

sociais e ambientais decorrentes de uma mudança competitiva.

O projecto YMT Portugal, inspirado no YMT do WBCSD – World 

Business Council for Sustainable Development, actualmente desig-

nado por FLT – Future Leaders Team, é um projecto potenciador 

destas novas capacidades, destinado a promover uma experi-

ência única de aprendizagem entre profissionais, reunindo um 

conjunto de jovens quadros numa agenda de trabalho anual 

dedicada ao debate de um tema no âmbito do Desenvolvimen-

to Sustentável.

O YMT é uma oportunidade de desenvolvimento profissional e 

pessoal dirigida aos colaboradores das empresas associadas do 

BCSD Portugal.

O projecto YMT tem vindo a ser desenvolvido pelo BCSD Portugal desde 2005. Ao longo deste período um caminho foi percorrido 

e cada vez se verificam projectos mais integrados e outputs finais úteis para a prossecução de um futuro mais sustentável.

A forte adesão dos membros e o sucesso e empenho dos participantes na iniciativa são reflexo da utilidade e aplicabilidade prática 

deste projecto. OS BenefíCiOS

Os participantes do programa YMT ficam mais bem preparados para dirigir os desafios do futuro e criar valor nas empresas através do(a):

›› Aquisição de experiências em desenvolvimento e gestão de projectos;

›› Comunicação com um alargado número de stakeholders;

›› Partilha de experiências e conhecimentos pessoais e profissionais;

›› Criação de uma rede de contactos de diferentes funções, sectores de actividade e localizações;

›› Compreensão do contexto empresarial quer a nível local como a nível global.

As empresas participantes demonstram o seu compromisso e contributo para o Desenvolvimento Sustentável através de colaborado-

res mais motivados.

YMT 2005 YMT 2006 YMT 2007 Em 2008 o projecto revela a sua evolução estando envolvidos 30 participantes de 24 empresas membro. Esta edição 

apresenta uma vez mais resultados muito positivos. Para além da maior envolvência por parte das empresas, os temas 

tratados são mais profundos e os outputs finais cada vez mais criativos e interactivos.

A aposta das empresas na integração dos seus jovens quadros neste projecto, é igualmente reveladora que estas estão 

mais sensibilizadas para a importância da sustentabilidade. No projecto YMT 2008 marcaram presença: Águas de Portu-

gal, ANA, APCER, APDL, APL, BES, BRISA, CARRIS, CIMPOR, Corticeira Amorim, CP, EDP, GALP, Grupo Portucel Soporcel, 

SUMOL+COMPAL, Jerónimo Martins, Lipor, Nestlé, PT Compras, PT Comunicações, PT Inovação, SCC, Somague, Sonae 

Sierra, Transtejo, Unicer.

Temas:

Urbanismo Sustentável•	

Consumo Sustentável•	

Procurement•	  Sustentável

Energia e Clima•	

Outputs

Ferramenta de simulação de um “Bairro Verde” – selecção das soluções urbanísticas e construtivas mais sustentáveis•	

Plataforma interactiva de sensibilização e formação no âmbito do consumo sustentável•	

Guia de apoio às empresas para a implementação de práticas de •	 Procurement Sustentável

Filme de sensibilização sobre Alternância modal•	

16 Empresas
21 Participantes

15 Empresas
19 Participantes

14 Empresas
25 Participantes

Temas:

Inovação Rumo ao Desenvolvi-•	

mento Sustentável

Mobilidade Urbana Sustentável•	

Outputs:

Brochura: Inovação Rumo ao •	

Desenvolvimento Sustentável

Brochura: Mobilidade Urbana •	

Sustentável

Temas:

Comunicação Interna nas Em-•	

presas

Relatórios de Sustentabilidade: •	

Motivações e Impactos

Outputs:

Brochura: Comunicação Interna •	

nas Empresas

Brochura: Relatórios de Sustenta-•	

bilidade: Motivações e Impactos

Temas:

Evolução Demográfica: Práticas e Tendências •	

Empresariais

Simbioses Industriais•	

As Empresas, seus colaboradores e a Sustenta-•	

bilidade

Outputs:

Publicação “Evolução Demográfica: Práticas e •	

Tendências Empresariais” – inserida na edição 

dos Cadernos de Sustentabilidade

Sustain-Able•	  – jogo de sensibilização para as 

vantagens das Simbioses Industriais

Guia interactivo de Boas Práticas •	

Publicação final: Jovens Gestores em Acção•	
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PreFáciOs

The economic recession has created a 
window of opportunity - a window to 
start building a more sustainable future 

based on resource efficient and low carbon 
technologies, and with efficient markets that will support the 
deployment of these technologies.  The role of business as a pro-
vider of innovation, investments, job creation, implementation, 
and capacity will be needed more than ever.

To build this sustainable future we also need new leaders.  
Enlightened business leaders who understand the complexity 
of global issues, who recognize the importance of the social 
and environmental agenda, who listen to the perspectives 
of stakeholders and who have a systems approach to solving 
problems

The WBCSD’s Future Leaders Team (FLT) program seeks to en-
courage and nurture the efforts of young managers to help them 
become sustainability torch-bearers. The program brings together 
dynamic professionals from member companies to discuss and 
share their ideas on sustainable development. It allows them to 
take away messages and learning that can be applied and com-
municated to their peers within their companies and in their daily 
lives. 

The scale of the global issues confronting us means there is a 
growing urgency to take lessons learned and spread them to a 
wider audience. The Future Leaders Team and its sister program 
within the Portuguese Business Council for Sustainable Develop-
ment, are helping to ensure the widespread dissemination of 
crucial messages. This is an important step towards ensuring 
these messages reach the largest number of companies and the 
broadest network possible. 

Once again, the initiatives of the Portuguese Young Managers 
Team, now in its fifth year, are to be commended. I should like 
to personally congratulate members who are demonstrating that 
it is possible to combine rewarding and fulfilling careers with a 
dedication to influencing and making a difference to issues of 
global concern.

Os acontecimentos de 2008 vieram 
aumentar a consciência nas empresas 
acerca da importância dos desafios e 

das oportunidades colocados pelos temas asso-
ciados ao desenvolvimento sustentável. Por isso, muitos empresári-
os e gestores procuram conhecer e entender os impactes destes 
desafios e oportunidades nos respectivos modelos de negócio.

As certezas são ainda poucas sobre as melhores soluções para 
muitos dos problemas que se colocam. O desenvolvimento 
sustentável depende de uma difícil gestão de equilíbrios entre 
prioridades económicas, sociais e ambientais. Mas é claro o papel 
central que a avaliação dos riscos assume num clima de incerteza 
como o actual.

Os riscos mais visíveis do momento são associados aos mercados 
financeiros, mas não afastam aqueles associados às alterações 
climáticas, à eficiência energética, aos ecossistemas ou ao desen-
volvimento social.

A integração da perspectiva da sustentabilidade nos processos de 
decisão e nos modelos de negócio, é uma condição necessária 
para poder criar valor e garantir a viabilidade das empresas e 
da sociedade de que estas são parte. Este desafio foi aceite por 
muitas empresas em Portugal e o caminho que muitas já con-
seguiram percorrer é digno de referência.

O BCSD desenvolveu, a partir de 2005, um programa dedicado ao 
desenvolvimento de competências, à mobilização das pessoas e à 
identificação de boas práticas que pudessem ser incorporadas nos 
processos das empresas. O programa Young Managers Team foi 
criado para que as empresas pudessem recorrer aos seus quadros 
mais jovens e mais promissores para preparar a concretização da 
mudança.

Os resultados da quarta edição parecem-me confirmar a utilidade 
do programa Young Managers Team, ao corresponderem plena-
mente ao seu objectivo. A qualidade do trabalho desenvolvido, 
com o entusiasmo e o empenho que tem caracterizado todas as 
participações no programa, demonstram a utilidade e o potencial 
deste serviço prestado pelo BCSD aos seus associados.

Foi esta capacidade que levou a atribuir aos participantes da 
5ª edição do programa Young Managers Team, que a seguir se 
iniciará, a responsabilidade de criar as bases para o arranque das 
Áreas de Focalização, pólos fundamentais da actividade futura do 
BCSD Portugal.

As equipas dos projectos 4.3volution, Estado Líquido, Pólo Norte 
e Trilho e estão, por tudo isto, de parabéns.

Björn stigson, 
President, WBCSD

Vasco de mello, 
Presidente do BCSD Portugal
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Estado Líquido

cONsumO susteNtáVeL

O consumo sustentável é transversal à cadeia de valor e ao ciclo de vida de bens e serviços, abrangendo 

o aprovisionamento, a produção, a distribuição e a utilização dos mesmos. É essencial que todos os 

agentes económicos compreendam o seu papel e actuem de forma responsável, minimizando, através 

das suas opções e comportamentos, os efeitos nefastos que o consumo poderá causar a nível ambien-

tal, social e económico. Consumidores mais informados permitirão às empresas criar novos produtos/

serviços e melhorar os já existentes, potenciando uma alteração estrutural rumo à sustentabilidade.

Com o objectivo de criar e promover uma maior notoriedade e sensibilização para a temática do consumo 

sustentável, a equipa “Estado Líquido” desenvolveu este projecto demonstrando o papel fundamental que 

o consumidor final tem enquanto agente de mudança no mercado e na sociedade.

1. eNquadrameNtO
Nas últimas décadas, temos assistido a inadequados hábitos de 

consumo que têm contribuído para uma crescente degradação 

do nosso planeta, sendo exemplo disso as alterações climáti-

cas resultantes da emissão de gases de efeito de estufa. Esta 

situação deve-se, essencialmente, a uma deficitária produção 

e gestão de resíduos e a um elevado e desequilibrado nível 

de consumo, resultando no rápido esgotamento dos recursos 

naturais disponíveis. 

Perante este cenário torna-se essencial uma crescente aposta 

no desenvolvimento sustentável, ou seja, na satisfação das 

Gonçalo Oliveira
PT Compras

ricardo costa
Jerónimo Martins

marta moreira
Transtejo

carlos matos
Galp

sandra silva
AdP

marco Pires
PT Comunicações

mariana cary
BES

Pedro sousa
SCC
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necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. 

Entre os temas a abordar no âmbito do desenvolvimento sus-

tentável, o consumo assume um plano de destaque na medida 

em que é um dos principais motores da actividade económica, 

constituindo, por outro lado, uma séria ameaça ao equilíbrio 

ambiental, social e económico.

Se, por um lado, o aumento do consumo de bens e serviços 

poderá contribuir para uma melhor qualidade de vida das 

populações, desse facto resulta um aumento da poluição e da 

produção de resíduos e um crescente esgotamento de recursos 

naturais já por si escassos, impossibilitando que grande parte 

da população mundial aceda a bens e serviços fundamentais, o 

que acentuará as desigualdades e instabilidades sociais.

A pegada ecológica da humanidade é já superior à capacidade 

ecológica do planeta Terra, sendo essencial alterar os nossos pa-

radigmas de consumo para tornar o nosso planeta sustentável.

Mas como transformar os hábitos e padrões de consumo 

tornando-os mais sustentáveis?

Os hábitos de consumo sustentável visam, nomeadamente, 

a prossecução dos seguintes objectivos:

Satisfazer as necessidades do Homem;•	

Promover uma boa e equilibrada qualidade de vida;•	

Partilhar os recursos entre ricos e pobres;•	

Actuar com respeito pelas gerações futuras;•	

Consumir de forma atenta, respeitando o impacto para •	

toda a vida;

Minimizar a utilização, desperdício e poluição dos •	

recursos.

entidades reguladoras através da criação de legislação que 

proíbe determinado tipo de produtos com impacto ambiental 

elevado.

Exemplos: Gasolina com chumbo; Utilização de materiais 

recicláveis; Regulação de emissões gasosas de automóveis; Efici-

ência energética de edifícios.

›› influenciar a escolha: Actuação junto dos consumidores 

no sentido de aumentar a informação disponível sobre os 

impactos da escolha de um determinado produto. O consu-

midor mais informado tomará uma decisão mais responsável e 

preferirá produtos e serviços mais sustentáveis.

Exemplos: Rotulagem ecológica; Sistemas de certificação social 

e ambiental; Divulgação de dicas sobre consumo sustentável; 

Eco-Design.

›› inovar: Desenvolvimento de novas tecnologias e processos 

que permitam criar produtos e serviços inovadores e mais 

sustentáveis. A inovação é particularmente importante quando 

contribui para manter a qualidade de vida proporcionada por 

um produto ou serviço, minimizando o impacto negativo 

causado pelo mesmo.

Exemplos: Aumento da eficiência energética; Utilização de ener-

gias renováveis; Desenvolvimento de novos materiais bio-degra-

dáveis; Novos processos de reciclagem; Água potável para países 

em desenvolvimento; Novas tecnologias de comunicação.

De acordo com o WBCSD, podemos dividir os vectores de mu-

dança para o consumo sustentável em três tipos de actuação:

›› restringir a escolha: As empresas/ entidades reguladoras 

agem proactivamente no sentido de retirarem do mercado 

produtos ou serviços que não sejam considerados sustentáveis. 

Os exemplos mais frequentes desta prática são a actuação das 

››› Gráfico.1 – Evolução 
da Pegada Ecológica
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2. OBjectiVOs
Reconhecendo que a mudança de hábitos de consumo depen-

de de cada um de nós enquanto consumidores informados, 

o objectivo do projecto da equipa Estado Líquido consiste no 

desenvolvimento de conteúdos destinados à sensibilização e 

formação na temática do consumo sustentável, através de uma 

plataforma interactiva que permita a criação de valor e uma 

comunicação simples e eficaz a todos os stakeholders.

Esta opção recai, principalmente, sobre duas necessidades 

previamente identificadas:

1. Necessidade de actuar na esfera de influência.

De um modo geral, as pessoas tendem a mostrar resistência 

àquilo que lhes é imposto e a reagir negativamente quando 

se sentem manipuladas. Desta forma, para conseguir uma 

alteração de hábitos de consumo, é necessário envolver as pes-

soas e criar uma consciência de responsabilização, através de 

evidências que enfatizem a relação de causa e efeito dos seus 

actos. Todavia, a decisão de mudar está intrínseca a cada um e 

só acontecerá mediante uma ponderação de comportamentos 

e respectivas consequências.

2. Necessidade de aumentar os níveis de conhecimento e a 

notoriedade sobre o consumo sustentável.

Estudos efectuados sobre o tema da sustentabilidade demons-

tram que, apesar de o grau de notoriedade do tema estar a 

aumentar, ainda não se encontra enraizado na maioria das 

decisões de consumo.

O impacto das nossas escolhas tem que ser transparente, para 

que possamos tomar decisões informadas em relação aos bens 

e serviços que usamos e aos estilos de vida que procuramos.

3. aPLicaçãO Prática
A metodologia aplicada na elaboração do projecto, procurou 

incorporar os insights da realidade empresarial portuguesa e 

de especialistas em Consumo Sustentável, constituindo, assim, 

uma verdadeira proposta de valor. 

››› Gráfico 2 – Vectores de 
actuação no âmbito do 
consumo sustentável
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Foi elaborado um questionário com o objectivo de avaliar o 

grau de notoriedade relativo ao consumo sustentável, o interes-

se efectivo sobre a temática, esclarecer os principais aspectos a 

abordar, definir o público-alvo e os meios a utilizar. 

Este questionário foi dirigido às empresas membro do BCSD 

Portugal (112 empresas), representativas do tecido  empresa-

rial português e distribuídas por diferentes sectores de activida-

de, as quais reconhecem relevância estratégica a esta temática 

na sua actividade.

A análise dos questionários e resultados das entrevistas com 

especialistas permitiram-nos evidenciar alguns aspectos impor-

tantes a considerar na realização do output.

eVidêNcias

• As mensagens transmitidas às crianças vão determinar o seu papel enquanto adultos e consumidores do futuro. Neste 

sentido, o público-alvo situado na faixa etária compreendida entre os 7 e 12 anos foi considerado o mais relevante com vista 

a uma sensibilização para a temática do consumo sustentável;

• Jovens e adultos não devem ser negligenciados, pois para além de consumidores são também os detentores do poder de 

compra;

• As Plataformas on-line como principais meios de comunicação; devendo sempre que possível tirar partido das estruturas de 

rede existentes como principal meio para dissipar a mensagem (internet, networkings, etc);

• Interactividade apontada como um factor preferencial; é necessário utilizar uma ferramenta que garanta o envolvimento do 

utilizador, tornando a experiência de aprendizagem divertida e aliciante;

• Resíduos e reciclagem, Energia e Água surgem como os principais temas a abordar (representam 74% das respostas). Uma 

abordagem transversal, com enfoque nos temas mais valorizados é apontada como a forma mais apropriada de abordagem.
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4. resuLtadOs e cONcLusões
A alteração dos nossos hábitos de consumo de forma a que 

reflictam comportamentos sustentáveis é hoje uma inevitabili-

dade. A partilha da informação existente e a sensibilização dos 

consumidores para o impacto das suas decisões é fundamental 

para promover escolhas mais sustentáveis. 

O consumidor do futuro terá um interesse crescente na temá-

tica da sustentabilidade e integrará em todas as suas decisões 

de consumo este critério, será mais exigente, consciente dos 

impactos da sua decisão a nível social, ambiental e económico, 

e terá menor tolerância relativamente a produtos e serviços 

pouco sustentáveis.

Neste contexto, as empresas que pretendam manter-se acti-

vas e ter um papel predominante nos mercados onde estão 

inseridas, devem agir proactivamente sobre os princípios da 

Sustentabilidade, devendo, nomeadamente:

· Contribuir activamente para a formação e sensibilização dos 

consumidores;

· Identificar e responder às necessidades emergentes dos 

consumidores, resultantes do processo de aprendizagem e 

consciencialização;

· Utilizar a inovação em prol do desenvolvimento de novas 

tecnologias e processos que aumentem a sustentabilidade dos 

produtos/serviços, permitindo às empresas antecipar e respon-

der a estas “novas” necessidades; 

· Minimizar o seu portfolio de produtos/serviços cujas caracte-

rísticas não contribuam para a sustentabilidade do planeta;

· Alinhamento da estratégia de longo prazo da empresa rumo 

à sustentabilidade, mesmo que seja necessário efectuar uma 

mudança radical à sua forma de actuação.

5. OutPut FiNaL
A escolha do Buzz Quiz TV para a PlayStation 3, como veículo 

de formação, provido de uma intensa componente lúdica, per-

mitirá ao consumidor reflectir de uma forma enérgica e atrac-

tiva sobre a temática da sustentabilidade, enquanto intensifica 

as práticas empresariais/domésticas orientadas por princípios e 

valores de sustentabilidade. 

Com a aposta no Buzz Quiz TV será possível atenuar a distância 

entre os consumidores e empresas, o que faz todo o sentido, 

na medida em que as empresas são, elas próprias, alicerçadas, 

orientadas e geridas por consumidores. 

O que é o Buzz Quiz tV?

É uma experiência de jogo social Party que já vendeu milhões, 

proporcionando, no conforto da própria sala de estar do 

jogador, a emoção e aprendizagem singular dos programas de 
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Quiz, em exclusivo nos formatos Sony Playstation.

O simples facto de consistir num jogo Quiz, por si só, não 

é inovação, contudo, quando aliado à poderosa plataforma 

PlayStation 3, o resultado é arrebatador! Imaginar que a van-

guarda da tecnologia permite divertir e socializar, ao mesmo 

tempo que educa e cultiva, adivinhava-se fórmula de sucesso – 

ideia que a nossa geração (há cerca de 15 anos atrás no tempo 

dos 8 – 16 bits…) refutava julgando não combinar bem com 

videojogos!  

Apesar de já possuir mais de 5 000 perguntas, é possível 

descarregar da PlayStation Store (Serviço de NetworK) pacotes 

sobre os mais variados temas e com diferentes graus de especi-

ficação; exemplo do pacote National Geographic ou Hollywood 

(Filmes Thriller), e quem sabe no futuro um pacote de pergun-

tas sobre “Consumo Sustentável”. 

O que é o My Buzz!™?

MyBuzz!™ é um site da Internet associado ao jogo Buzz Quiz 

TV. Em MyBuzz!™ é possível criar, jogar e classificar quizzes, as-

sim como criar playlists e guardar quizzes de outros utilizadores 

de MyBuzz!™. MyBuzz!™ encontra-se directamente associado 

ao Buzz Quiz TV, pelo que qualquer quiz público criado pelo 

jogador pode ser jogado por qualquer outro que possua o Buzz 

Quiz TV e pela comunidade MyBuzz!™ em ambiente Web.

Vantagens na criação de um Quiz do tipo MyBuzz

· Associação a uma poderosa marca com variados produtos de 

massas e de grande notoriedade em termos mundiais.

· Disponibilização do jogo em plataformas totalmente interacti-

vas, capazes de associar o carácter didáctico e de sensibilização 

dos temas/conteúdos a uma forma lúdica e descontraída, com 

resultados comprovados.

· Custo zero para desenvolvimento e manutenção; a qualquer 

momento novos Quizzes podem ser desenvolvidos e partilha-

dos na comunidade on-line. 

· Fácil adaptação ao segmento etário a abordar; é um jogo para 

qualquer sexo e idade, dependendo dos conteúdos disponibi-

lizados; por outro lado, também acessível a qualquer cidadão 

com acesso à internet, desde que traduzido para outras línguas. 

Output “estado Líquido”

Desenvolvimento de um mínimo de 8 Quizzes referentes à 

temática do consumo sustentável, disponibilizados no site do 

MyBuzz!™ ou no jogo Buzz Quiz TV da Consola Playstation 3.

››› Figura 1 – Imagem do Quiz disponível online no site MyBuzz!TM

››› Figuras 2 e 3 – Imagem do Quiz disponível online ao aceder através da Playstation 3
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Actualmente, a Humanidade atravessa uma crise ambiental e social sem precedentes. A destruição pro-

gressiva da biodiversidade, o crescimento da quantidade e perigosidade dos resíduos, o aquecimento 

global, a escassez de água, a pobreza, o trabalho precário, entre outros indicadores, nas vertentes 

ambiental e social, insustentável. A resolução destes problemas passa obrigatoriamente por adoptar 

práticas de produção e de consumo mais sustentáveis. Assim, a adopção de estratégias concertadas de 

sustentabilidade na área das compras deve ser parte integrante das políticas das empresas. Foi neste 

contexto que a equipa Pólo Norte desenvolveu o projecto “Procurement Sustentável”.

1. eNquadrameNtO
Actualmente, com a globalização dos mercados, as empresas 

adquirem as suas matérias-primas e colocam os seus produtos à 

venda em qualquer parte do mundo. Por outro lado, o desenvol-

vimento de novas tecnologias de comunicação, nomeadamente 

a rápida expansão da Internet, e a criação de Organizações Não 

Governamentais com objectivos e acções de carácter ambiental 

e/ou social, possibilita à sociedade civil um acompanhamento 

permanente das actividades das empresas e aumenta o seu grau 

de consciencialização para os problemas locais e globais. Assim, 

e neste contexto, uma empresa cujo fornecedor não tem em 

consideração critérios de sustentabilidade (direitos humanos, 

trabalho infantil, condições de trabalho, discriminação, altera-

ções climáticas, degradação da qualidade da água e do ar, etc.) 

poderá denegrir a sua própria imagem no mercado, com todas 

as consequências que daí advêm. 

Pólo Norte

PROCuREMENt susteNtáVeL

Vera Lima
PT Inovação

inês inácio
Lipor

isabel sêco
Grupo Portucel 
Soporcel

cristina campos
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joana castro
Sonae Sierra

Francisco van Zeller
Corticeira Amorim
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À medida que se assiste a um processo de globalização 

crescente, as cadeias logísticas adquirem cada vez maior 

importância: compra-se mais longe, em maior quantidade e a 

um preço unitário mais baixo. Como exemplo deste processo 

podemos salientar a ascensão dos BRIC – Brasil, Rússia, Índia e 

China, onde as questões relacionadas com a sustentabilidade 

são sensíveis: ou se encontram em segundo plano ou não 

existem.

A actual crise nos Estados Unidos da América, e a sua repercus-

são a nível mundial, leva a que as empresas tenham receio em 

investir o seu capital e dêem maior valor ao factor “garantia de 

retorno do investimento”, ou seja, tornam-se mais exigentes 

com o real valor do seu dinheiro, levando a uma análise mais 

cuidada do ciclo de vida dos seus produtos, e concretamente 

da sua cadeia de aquisição/distribuição e destino final.

A sustentabilidade é cada vez mais essencial à saúde das marcas 

e, no futuro, as empresas de sucesso são aquelas que consegui-

rem criar novos modelos que tragam vantagens nas vertentes 

económica, ambiental e social, o que passa inevitavelmente 

pela implementação de estratégias de procurement sustentável. 

Procurement sustentável, ou compras sustentáveis, significa, 

então, garantir a aquisição de produtos e serviços da forma mais 

sustentável, ou seja, considerar a verdadeira necessidade e o 

custo total da compra, potenciando a aquisição com o menor 

impacte ambiental e com um impacte social mais positivo. Tem 

como objectivo integrar de forma sistemática critérios ambien-

tais e sociais em todas as fases do processo de compra. 

Constata-se frequentemente a dificuldade de concretização e 

implementação de processos de procurement sustentável nas 

suas diferentes fases no dia-a-dia das organizações, pelo que 

o projecto “Procurement Sustentável” surge como veículo de 

divulgação de boas práticas e na sensibilização das empresas 

nacionais ou com negócio em Portugal. Pretende-se assim 

que as organizações aceitem este novo desafio e vejam nele 

uma oportunidade para criar maior valor para as suas partes 

interessadas.

2. OBjectiVOs
O projecto “Procurement Sustentável” teve como objectivos a 

promoção de um seminário de partilha de boas práticas, cons-

trangimentos e resultados decorrentes da implementação de 

um processo de procurement sustentável e a criação de um guia 

de apoio às empresas para a implementação deste processo, 

com recurso a casos de sucesso. 

O objectivo final é a sensibilização das empresas nacionais ou 

com negócio em Portugal para a importância do tema procure-

ment sustentável na sua estratégia de gestão.

Estes outputs destinam-se, a nível estratégico, à gestão de topo 

e, a nível operacional, a todos os intervenientes no processo de 

compras.

›››  Fig.1 – Fases do projecto “Procurement Sustentável”
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››› Figura 2 – Metodologia 
utilizada na fase de pesquisa e 
análise bibliográfica efectuada 
pela equipa Pólo Norte

3. aPLicaçãO Prática
O projecto “Procurement Sustentável” foi estruturado em três 

grandes fases ou principais etapas de realização (Figura.1).

Fase 1

Numa primeira fase, foi efectuada uma contextualização 

genérica do tema procurement sustentável, passando depois 

à pesquisa e análise mais exaustiva da informação publi-

cada sobre este assunto e que contemplou os sectores 

privado e público (Figura.2). Esta última etapa permitiu 

à equipa idealizar o tipo de ferramenta a desenvolver no 

âmbito deste projecto e identificar práticas de procurement 

sustentável existentes. 

Fase 2

A segunda fase deste projecto consistiu na identificação de 

boas práticas ao nível nacional e internacional no âmbito do 

procurement sustentável, quer pela análise bibliográfica realiza-

da na fase anterior, quer pela realização de um inquérito a um 

conjunto de empresas nacionais ou com negócio em Portugal.

No sector privado nacional e internacional foram encontrados 

bons exemplos de práticas na área do procurement sustentável, 

empresas que ousam inovar e que surpreendem pela geniali-

dade na forma de abordar o tema da sustentabilidade. Alguns 

desses exemplos foram incorporados no guia para que o leitor 

possa de uma forma prática materializar esses conceitos.

A Figura 3 pretende ilustrar a sistematização da informação 

obtida, identificando alguns critérios sociais, ambientais e 

económicos identificados. Estes critérios podem ser incluídos 

nas diferentes fases de procurement ao nível das especificações 

técnicas dos cadernos de encargos e nas consultas efectuadas. 

A inclusão destes critérios num processo de compra pode dife-

renciar os vários fornecedores de produtos/serviços, pelo que o 

cumprimento dos mesmos pode ser evidenciado em documen-

tos formais ou verificado ao longo da execução do contrato 

mediante auditorias e visitas.  

No sector público, destaca-se o exemplo do Reino Unido, 

que pretende promover o procurement sustentável e ser, neste 

domínio, o líder europeu. Um Plano Nacional de Acção deverá 

analisar os impactos da procura pública até 2009 e garantir 

que a despesa do estado estimule a inovação e crie mercados 

para produtos mais sustentáveis. Em Portugal, a incorpora-

ção de critérios sociais e ambientais no processo de compras 

públicas está ainda numa fase incipiente. No entanto, tem-se 

assistido a alguns avanços, salientando-se a publicação da Re-

solução do Conselho de Ministros n.º 65/2007, de 7 de Maio, 

que aprova a Estratégia Nacional para as Compras Públicas 

Ecológicas 2008-2010 e a Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 49/2007, de 28 de Março, que vem aprovar os princípios 

de bom governo das empresas do Estado e com os quais se 

pretende assegurar a melhoria e transparência do governo 

societário. 

De modo a complementar a etapa de pesquisa bibliográfica, e 

com o intuito de caracterizar o sector empresarial em Portugal, 

realizou-se um inquérito a um conjunto de empresas nacionais 

ou com negócio em Portugal. Uma análise apenas qualitativa 
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››› Figura 3 – Critérios a incluir num 
processo de procurement sustentável

à informação recolhida permitiu concluir que as empresas 

consideram como principais obstáculos a falta de legislação 

que regule de forma clara a incorporação de práticas de pro-

curement sustentável e a falta de linhas de orientação sobre a 

sua implementação. Este último vem reforçar a pertinência dos 

objectivos traçados para este projecto. Foram ainda enume-

rados outros obstáculos, tais como a falta de visão de longo 

prazo nas estratégias de compras e que se julga estar relacio-

nada com a ideia errada de que um produto ou serviço mais 

sustentável é necessariamente mais caro - a análise do ciclo de 

vida é muitas vezes negligenciada. Os resultados do inquérito 

evidenciaram que os critérios ambientais são ainda os mais 

contemplados nos processos de compra e que as empresas, na 

sua generalidade, estabelecem parcerias mutuamente benéficas 

com os seus fornecedores com o objectivo de criar relações 

duradouras e envolvê-los no desenvolvimento de soluções mais 

sustentáveis. O código de conduta para fornecedores, docu-

mento que expressa de forma clara e vinculativa o que a em-

presa exige do seu fornecedor sob o ponto de vista ambiental e 

social, já existe para algumas das empresas consultadas.

Em suma, já são alguns os exemplos de organizações que 

incorporam a perspectiva ambiental e social na gestão das 

suas compras. No entanto, os processos de sensibilização, 

motivação e partilha de boas práticas na área do procurement 

sutentável devem ser potenciados.

Fase 3

A realização do seminário de “Procurement Sustentável” veio 

incitar o brainstorming entre as organizações no que respeita:

· às estratégias de implementação de práticas de procure-

ment sustentável;
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· aos benefícios para as empresas no decorrer da implemen-

tação de práticas de procurement sustentável;

· às boas práticas na área do procurement sustentável.

A compilação de informação ao nível das boas práticas na área 

de procurement sustentável, a análise de guias já publicados para 

esta temática e os dados recolhidos através do inquérito realiza-

do serviram de base para a criação de um guia prático de auxílio 

às empresas na tomada de decisão no processo de compras.

4. resuLtadOs e cONcLusões
As empresas começam a acreditar que a sustentabilidade é um 

caminho possível para garantir a futura rentabilidade de uma 

marca, pelo que a implementação de processos de compras 

sustentáveis começa a ser uma realidade inevitável. 

Ao analisar as práticas divulgadas constata-se que, no que 

respeita à natureza dos exemplos, existem empresas que 

apresentam práticas pontuais, cujo impacto é difícil de 

quantificar e cuja continuidade é difícil de assegurar e existem 

outras empresas com práticas estruturadas e integradas no 

seu sistema de gestão, cuja consistência abre caminho a um 

processo de melhoria contínua. Contudo, importa referir que 

mesmo as pequenas práticas têm, no seu conjunto, expres-

sões significativas e podem constituir um primeiro passo para 

a incorporação efectiva de práticas de procurement susten-

tável. Verificou-se ainda que os critérios ambientais são de 

longe os mais considerados, tendo os critérios sociais ainda 

uma posição residual. Assim, a sensibilização das empresas 

nacionais ou com negócio em Portugal para a importância 

da integração do procurement sustentável nos seus processos 

de compra foi considerado pela equipa Pólo Norte um ponto 

pertinente a colocar em agenda.

5. BreVe descriçãO dO OutPut FiNaL
Tendo por base a pesquisa bibliográfica efectuada e o resultado 

do inquérito realizado a um conjunto de empresas nacionais ou 

com negócio em Portugal, o projecto “Procurement Sustentá-

vel” gerou dois outputs finais: a realização de um seminário e 

de um guia prático.

A realização do seminário permitiu a comunicação de boas 

práticas empresariais na área do procurement sustentável, os 

principais constrangimentos e as mais valias, bem como alertar 

as empresas e todas as partes interessadas para a relevância 

das suas escolhas e a importância dos três pilares (económico, 

ambiental e social) do desenvolvimento sustentável nas suas 

actividades de aquisição de bens e/ou serviços.

O guia começa por fazer uma breve introdução ao tema do 

“Procurement Sustentável”, realçando os benefícios para as 

empresas decorrentes da sua implementação e desmistifican-

do a ideia de que os produtos/serviços mais sustentáveis são 

necessariamente mais caros. Este guia descreve ainda, de forma 

sucinta, como implementar um programa de procurement sus-

tentável e como incluir critérios de sustentabilidade nas fases 

de um processo de compra, recorrendo a exemplos de boas 

práticas nesta área.
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4.3volution

sOLuções de urBaNismO 
e cONstruçãO susteNtáVeL

De acordo com o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, o aquecimento global é 

inequívoco, conforme se constata através das observações do aumento das temperaturas médias do ar 

e dos oceanos, do degelo generalizado e da subida do nível médio da água do mar.

O Protocolo de Quioto impõe metas nas emissões para a atmosfera de dióxido de carbono (CO2) e 

outros gases responsáveis pelo aumento do efeito de estufa (GEE), que contribuem para o aquecimento 

global. O Protocolo foi ratificado por vários países, incluindo Portugal, que ficam obrigados à imple-

mentação das acções necessárias para limitar a produção de GEE no seu território.

Neste contexto, a equipa 4.3volution propôs-se desenvolver um trabalho específico em termos secto-

riais, com o objectivo de reunir as melhores soluções e tecnologias sustentáveis disponíveis no âmbito 

da construção e urbanismo.

1. eNquadrameNtO
O gás mais representativo no contributo para o aquecimento 

global é o CO2, que resulta essencialmente da queima de com-

bustíveis fósseis, para a produção de calor e de electricidade 

ou fonte motriz nos transportes, bem como da utilização de 

biomassa. A Energia, no seu processo de conversão/utilização, 
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consumo de energia eléctrica em Portugal em 2006
(ADENE, 2009)

contribui com cerca de 2/3 do total das emissões de GEE em 

Portugal.

Na Europa, o sector dos edifícios é responsável pelo consumo 

de aproximadamente 40% da energia final e estando numa 

fase de expansão, prevê-se que o consumo de energia au-

mente e, por conseguinte, aumentem as emissões de dióxido 

de carbono. De acordo com a Direcção Geral de Energia, em 

Portugal os edifícios foram responsáveis pelo consumo de cerca 

de 62% da energia eléctrica em 2006.

De acordo com a Directiva 2002/91/CE - relativa ao desempe-

nho energético dos edifícios, uma maior eficiência energética 

constitui uma parte importante do pacote de políticas e de 

medidas necessárias ao cumprimento do Protocolo de Quioto.

Neste sentido, o presente projecto tem como tema central a 

“Energia e Clima”, uma vez que se torna necessário agir urgen-

temente, de forma a mitigar os efeitos da actividade humana 

nas alterações climáticas.

Atendendo ao impacte que os edifícios terão em termos de 

consumo energético, o projecto “Soluções de urbanismo e 

construção sustentável” procura reunir as melhores soluções de 

construção dentro de um estudo de urbanismo sustentável.

A óptica de construção sustentável favorece o sector imobiliá-

rio, no sentido de valorizar os empreendimentos e contribuir 

para a sua eficiência, tornando-se essencial em especial em 

fases de incerteza económica. 

A sustentabilidade surge hoje em dia como um dos aspectos 

mais focados no marketing imobiliário, apresentando soluções 

para melhores desempenhos relativos a recursos (energia, água 

e materiais), integração (ecologia, paisagem e mobilidade), 

cargas ambientais (resíduos, ruído e emissões) e ambiente 

interior das edificações (conforto térmico e acústico e qualida-

de do ar).

2. OBjectiVOs
O âmbito do presente projecto centra-se na selecção de 

soluções de urbanismo e construção sustentável, com vista a 

garantir a qualidade de vida da população, em termos sociais, 

económicos e ambientais.
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(Yates, 2001)

Desta forma, o projecto visa a orientação para a adopção das 

melhores tecnologias relativas à construção e urbanismo, pelas 

empresas ligadas ao sector da construção e sector imobiliário, 

entidades governamentais, bem como todo o público em geral.

3. aPLicaçãO Prática
O primeiro simpósio internacional sobre construção sustentá-

vel realizou-se em 1994 em Tampa (Flórida, EUA), tendo sido 

definido pela primeira vez o conceito de construção sustentável 

por Charles Kibert como “a criação e gestão responsável de um 

ambiente construído saudável, com base no uso eficiente dos 

recursos e nos princípios ecológicos”.

De acordo com Charles Kibert, os princípios para a sustentabili-

dade na construção são:

· Minimizar o consumo de recursos;

· Maximizar a reutilização dos recursos;

· Utilizar recursos renováveis e recicláveis;

· Proteger o ambiente natural;

· Criar um ambiente saudável e não tóxico;

· Fomentar a qualidade ao criar o ambiente construído.

Nesse contexto, de acordo com Kibert, a forma como a cons-

trução e o ambiente construído são perspectivados deve fazer 

uma referência específica às componentes ecológicas, éticas 

e económicas, envolvendo os vários agentes no processo ao 

longo do seu ciclo de vida.

De uma forma sucinta, podem ser enumerados alguns exemplos 

dos benefícios de uma construção e urbanismo sustentável:

Verifica-se, assim, que a mudança na construção e urbanismo 

pode permitir melhorias claras no desempenho ambiental e 

económico das zonas urbanizadas e na qualidade de vida dos 

seus habitantes.

O desenvolvimento do projecto ocorreu em diferentes fases, 

que se descrevem de seguida.

3.1. qualidade de vida

No decorrer desta primeira fase, foram analisados diversos es-

tudos de qualidade de vida, de forma a identificar os requisitos 

da população para uma boa qualidade de vida, tendo sido 

identificados os seguintes:

· Conforto térmico / conforto interior;

· Qualidade do ar;

· Qualidade do sono;

· Existência de parques e zonas verdes;

· Contexto urbano compacto e funcional, o que implica um 

fácil acesso aos serviços necessários diariamente.

3.2. análise de soluções e tecnologias existentes 

Numa segunda fase, pretendeu-se seleccionar os casos de 

estudo de referência para o projecto. Assim, foram analisadas 

diversas soluções e tecnologias integradas existentes, tendo 

sido consideradas as seguintes, como referência:

· North Tipperary, Irlanda: “The village”;

· Barreiro, Portugal: “Urbanização Casas de Santo António”;

· Friburgo, Alemanha: “Vauban”;

· Lisboa, Portugal: “Parque Oriente”;

· London, Inglaterra: “BedZED (Beddington Zero Energy 

Development)”;

· Montreal, Canada - “Grass roots”;

· Greenpeace – “EfficienCity” – cidade virtual.

3.3. análise de soluções e tecnologias existentes por espe-

cialidade

Atendendo a que o tema de construção e urbanismo sustentá-

vel engloba diversas áreas, optou-se pela definição de especiali-

dades, de forma a poderem ser analisadas as melhores soluções 

e tecnologias disponíveis. Assim, foram definidas as seguintes 

especialidades:

· Arquitectura e Construção sustentável,

· Eficiência Energética,

· Águas,

· Resíduos,

· Infra-estruturas,

· Mobilidade e Acessos.

Para cada especialidade foram analisadas e seleccionadas as 
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melhores soluções e/ou tecnologias disponíveis a apresentar 

no projecto. Deste modo, de uma forma sucinta, para cada 

especialidade foi considerado o seguinte:

arquitectura e construção sustentável

Neste âmbito, foram apresentadas soluções para três catego-

rias: arquitectura bioclimática, construção sustentável e um 

conjunto de medidas e acções sustentáveis, a serem tidas em 

conta pelos responsáveis pela construção e pelos próprios 

utilizadores. 

eficiência energética

Em relação ao consumo de energia, as soluções identificadas 

podem ser incluídas em dois grandes grupos, sendo o primeiro 

relativo a sistemas passivos e o segundo relativo às soluções a 

utilizar caso se recorra ao aproveitamento de sistemas activos.

águas

Relativamente ao consumo de água foram consideradas so-

luções em interiores de edificações, bem como soluções para 

rega e aproveitamento de águas pluviais.

resíduos

Quanto à gestão de resíduos são apresentadas soluções de 

separação e recolha diferenciada para reciclagem, bem como 

outras soluções para aproveitamento de resíduos.

infra-estruturas

Nesta secção são apresentadas soluções relativas a infra-estru-

turas colectivas, algumas directamente relacionadas com as 

restantes especialidades e outras que provêm directamente dos 

estudos efectuados relativamente à qualidade de vida. 

mobilidade e acessos

Neste âmbito as soluções apresentadas centram-se nas vias de 

acesso e meios de transporte a utilizar dentro da zona urbanizada.

4. resuLtadOs e cONcLusões
Embora se encontre disponível informação sobre as técnicas e 

materiais para uma construção sustentável, grande parte dos 

novos edifícios não é construída com recurso a estas.

Neste âmbito, é de extrema importância o comportamento 

individual de cada cidadão. Os indivíduos podem optar por 

deslocar-se a pé, de bicicleta, de autocarro ou de automóvel. 

Podem escolher a fonte de energia que utilizam para aquecer 

as suas casas e investir ou não num melhor isolamento.

Assim, a sensibilização do público e a alteração de compor-

tamentos são elementos fulcrais na adopção de soluções de 

construção sustentável.

Nesta sequência, o trabalho desenvolvido pretende não só in-

formar e sensibilizar as organizações envolvidas na construção 

de edifícios e urbanização, mas também o público em geral 

que pode influenciar de forma significativa o desempenho 

sustentável das zonas urbanizadas.
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5. OutPut FiNaL
Na sequência do trabalho efectuado foi desenvolvida uma 

plataforma multimédia que reúne as melhores soluções e 

tecnologias sustentáveis disponíveis no âmbito da construção e 

urbanismo, denominada Bairro Verde. 

Os edifícios são responsáveis pelo consumo de aproximada-

mente 40% da energia final na Europa. 

Atendendo ao impacte que os edifícios têm em termos de con-

sumo energético, o projecto “Bairro Verde” reúne as melhores 

soluções de construção no âmbito de um estudo de urbanismo 

sustentável. 

O “Bairro Verde” é uma plataforma multimédia interactiva, 

de navegação simples, intuitiva e com um grafismo ape-

lativo, possibilitando a consulta de algumas das melhores 

soluções existentes dentro das seguintes especialidades:

· Arquitectura e Construção sustentável,

· Eficiência Energética,

· Água,

· Resíduos,

· Infra-estruturas,

· Mobilidade e Acessos.

Público alvo:

· Empresas ligadas ao sector da construção,

· Mediadores imobiliários,

· Entidades governamentais,

· Público em geral.
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Trilhoe
mOBiLidade susteNtáVeL

Um dos maiores desafios para o desenvolvimento sustentável das cidades, será o de conciliar o desen-

volvimento económico e a acessibilidade com a qualidade de vida dos seus habitantes, garantindo a 

defesa do ambiente. 

O aumento de tráfego nas cidades conduz a um fenómeno de congestionamento, com consequências 

diversas, nomeadamente impactes negativos ao nível económico, social e ambiental. Neste contexto, 

a equipa Trilhoe decidiu focar a sua análise e o seu trabalho na relação entre a mobilidade urbana e 

respectivos consumos energéticos e impactes no clima.

1. eNquadrameNtO
Quando falamos de desenvolvimento sustentável, provavel-

mente, pensamos em primeiro lugar na questão da defesa 

do ambiente. Nos últimos anos, a relação entre as alterações 

climáticas e as emissões de gases poluentes para a atmosfera, 

como o CO2, tem ganho espaço nos meios de comunicação, 

nas artes e na investigação científica e tem sido debatida inten-

samente nos países e entre eles, em conferências internacio-

nais. As alterações climáticas estão a causar alterações significa-

tivas no ecossistema global, com consequências económicas e 

sociais difíceis de prever e que poderão alterar, drasticamente o 

modo de vida de milhões de pessoas, em poucas décadas. 

Hoje já não se julga possível evitar que as alterações climáticas 

ocorram, tornando-se urgente agir. A comunidade interna-

cional está preocupada em minimizar estas alterações e em 

controlá-las, de forma a manter os impactes num nível possível 

de gerir. Têm sido tomadas resoluções de modo a reduzir as 
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emissões de gases com efeitos de estufa, consideradas, pela 

comunidade científica, como as principais responsáveis pelas 

alterações já verificadas e pelas que potencialmente poderão 

ocorrer no futuro, mais ou menos distante. 

A circulação urbana está na origem de 40% das emissões de 

CO2 e de 70% das emissões de outros poluentes resultantes do 

transporte rodoviário. 

O sector dos transportes verifica-se no entanto como um dos 

mais difíceis de gerir do ponto de vista de emissões de CO2. Em 

Portugal, este sector é responsável pelo consumo de 35% de 

toda a energia consumida no país. É o sector de actividade que 

mais energia consome à frente da indústria (34%). No que res-

peita ao transporte de passageiros, 90% da energia é consumi-

da pelo transporte individual e apenas os restantes 10% pelos 

transportes colectivos. Se 20% dos portugueses substituíssem o 

transporte individual pelo colectivo, nas suas deslocações diá- 

rias, deixaríamos de libertar, para a atmosfera, um milhão de 

toneladas de CO2, por ano. Diariamente, circulam em Lisboa 

240 000 carros. Na área metropolitana de Lisboa (AML), há um 

enorme potencial de melhoria, ao nível da eficiência energéti-

ca, através da alteração dos hábitos de deslocação casa/traba-

lho e casa/escola.

Face a estas questões, repensar a mobilidade urbana poderá 

passar pela optimização de deslocações através da utilização de 

diferentes meios de transporte colectivo/particular.

2. OBjectiVOs
A Trilhoe propõe-se sensibilizar a opinião pública para os dife-

rentes meios de transporte (individual e colectivo) que podem 

ser utilizados em função das necessidades e conveniências do 

dia a dia, fomentando assim a alternância modal.

O público-alvo para este projecto é a população activa, entre 

os 18 e os 40 anos, com percursos tipificados, que se desloca 

na zona da Grande Lisboa em veículo próprio, tendo no entan-

to, a possibilidade de utilizar meios de transporte públicos.

Pretende-se demonstrar que os transportes públicos podem, 

e devem, ser encarados como uma alternativa nas nossas deslo-

cações diárias.

Através da sensibilização para a adopção de novos hábitos, 

pretende-se estimular uma nova “cultura de mobilidade urba-

na”, mais amiga do ambiente e mais sustentável. 

3. aPLicaçãO Prática
Do trabalho prévio efectuado com vista à definição do objec-

tivo do projecto verifica-se que já existia um vasto conjunto 

de informação disponível sobre o tema da mobilidade urbana, 

nomeadamente, dados estatísticos, estudos e reflexões. 

O contributo deste projecto teria então de se demarcar dos 

conteúdos já existentes sobre o assunto! É necessário, e este 

grupo de trabalho pretendia, dar um passo em frente, dar voz 

a toda essa informação, passar a mensagem!

Foi assim que surgiu a ideia de fazer um filme, mostrando o 

lado positivo da utilização de transportes públicos e as van-

tagens que daí advêm não só para o meio ambiente, como 

também para cada um de nós.
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Ao contrário do automóvel, os transportes públicos são locais de 

relação, de convívio, locais de partilha e de criação de experiências. 

O grande desafio para a trilhoe é o de conseguir desencadear 

uma capacidade de reflexão, que poderá induzir a uma mu-

dança de atitudes. “E se eu utilizasse o transporte público?...”

4. resuLtadOs e cONcLusões
Acredita-se que um filme é o modo ideal de divulgar a men-

sagem da alternância modal, não só pela facilidade com que 

desperta emoções, como também pelas inúmeras possibilida-

des de suporte e respectivos locais de exibição (por exemplo: 

através da internet; nos meios de transporte; escolas; circuitos 

internos de televisão e até mesmo em salas de cinema).

A disseminação do conceito de meios de transporte alternativos, 

para dias e propósitos diferentes, fará com que os consumidores 

pensem duas vezes antes de utilizarem o transporte individual.

A opção pelo transporte público acabará por ser encarada 

como uma escolha trendy, menos dependente do automóvel, 

mais racional, mais eficiente, mais responsável e mais sustentá-

vel, que se traduzirá numa efectiva  melhoria da qualidade de 

vida de todos e na defesa do respectivo ambiente.

5. OutPut FiNaL
Conforme mencionado anteriormente, o trabalho efectuado 

ao longo do projecto culmina na apresentação de um filme. 

A Trilhoe encontrou o parceiro ideal na realização do seu 

projecto, a BRANDIA CENTRAL, empresa associada do BCSD 

Portugal, que se disponibilizou para, em conjunto com a nossa 

equipa e em regime pro bono, elaborar o script do filme. Nesta 

sequência, a produção do filme foi adjudicada à “HELP IMAGES 

– Associação de Promoção e Apoio à Solidariedade Social”, que 

tem por missão prestar serviços de comunicação a associações 

sem fins lucrativos e organismos públicos.

O filme de animação “Crossroads, Crosspeople”, com duração 

de 80 segundos, foi assim idealizado com um mood positivo e 

mobilizador, no sentido de envolver os espectadores tornando-

os parte da solução:

Câmara fixa mostra-nos uma cena contínua e cíclica: pessoas a 
saírem de casa, a apanharem transporte, a saírem de campo... Mas 
de cada vez que a cena se repete, vão surgindo pequenas alterações 
que acabam por lhe dar um novo sentido.

Manhã na rua de um bairro residencial. Vemos uma série de pessoas 
que saem das suas casas.

Mulher nova, ar sério, sai de prédio residencial. 
‘Teenagers’, rapazes e raparigas, ar enfiado, saindo de portas 
diferentes.

Homem triste de trinta anos e velhinha, de braço dado, saem de 
moradia antiga.
Setentão de bengala dobra esquina.
Mãe atarantada com filho de 8 anos pela mão.
Quarentão entroncado, com saco de pão na mão, abre portão de 
ferro.

Pessoas entram nos seus carros, motos, bicicletas e saem de plano. 
Na rua surge uma paragem de autocarro e uma entrada de metro.

“experimente mudar de transporte e, quem sabe, é a sua vida que muda.”
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A Evolução
O novo contexto global do mundo das empresas exige, cada vez 

mais, por parte dos gestores, a capacidade de lidar com factores 

ambientais e sociais nos seus processos de decisão.

A integração destes factores com o factor económico, define o 

Desenvolvimento Sustentável como um desafio incontornável na 

gestão do futuro, determinante na criação de oportunidades de 

elevado potencial.

Os líderes do futuro irão necessitar de novas capacidades e 

competências para poderem estar à altura dos crescentes desafios 

sociais e ambientais decorrentes de uma mudança competitiva.

O projecto YMT Portugal, inspirado no YMT do WBCSD – World 

Business Council for Sustainable Development, actualmente desig-

nado por FLT – Future Leaders Team, é um projecto potenciador 

destas novas capacidades, destinado a promover uma experi-

ência única de aprendizagem entre profissionais, reunindo um 

conjunto de jovens quadros numa agenda de trabalho anual 

dedicada ao debate de um tema no âmbito do Desenvolvimen-

to Sustentável.

O YMT é uma oportunidade de desenvolvimento profissional e 

pessoal dirigida aos colaboradores das empresas associadas do 

BCSD Portugal.

O projecto YMT tem vindo a ser desenvolvido pelo BCSD Portugal desde 2005. Ao longo deste período um caminho foi percorrido 

e cada vez se verificam projectos mais integrados e outputs finais úteis para a prossecução de um futuro mais sustentável.

A forte adesão dos membros e o sucesso e empenho dos participantes na iniciativa são reflexo da utilidade e aplicabilidade prática 

deste projecto. OS BenefíCiOS

Os participantes do programa YMT ficam mais bem preparados para dirigir os desafios do futuro e criar valor nas empresas através do(a):

›› Aquisição de experiências em desenvolvimento e gestão de projectos;

›› Comunicação com um alargado número de stakeholders;

›› Partilha de experiências e conhecimentos pessoais e profissionais;

›› Criação de uma rede de contactos de diferentes funções, sectores de actividade e localizações;

›› Compreensão do contexto empresarial quer a nível local como a nível global.

As empresas participantes demonstram o seu compromisso e contributo para o Desenvolvimento Sustentável através de colaborado-

res mais motivados.

YMT 2005 YMT 2006 YMT 2007 Em 2008 o projecto revela a sua evolução estando envolvidos 30 participantes de 24 empresas membro. Esta edição 

apresenta uma vez mais resultados muito positivos. Para além da maior envolvência por parte das empresas, os temas 

tratados são mais profundos e os outputs finais cada vez mais criativos e interactivos.

A aposta das empresas na integração dos seus jovens quadros neste projecto, é igualmente reveladora que estas estão 

mais sensibilizadas para a importância da sustentabilidade. No projecto YMT 2008 marcaram presença: Águas de Portu-

gal, ANA, APCER, APDL, APL, BES, BRISA, CARRIS, CIMPOR, Corticeira Amorim, CP, EDP, GALP, Grupo Portucel Soporcel, 

SUMOL+COMPAL, Jerónimo Martins, Lipor, Nestlé, PT Compras, PT Comunicações, PT Inovação, SCC, Somague, Sonae 

Sierra, Transtejo, Unicer.

Temas:

Urbanismo Sustentável•	

Consumo Sustentável•	

Procurement•	  Sustentável

Energia e Clima•	

Outputs

Ferramenta de simulação de um “Bairro Verde” – selecção das soluções urbanísticas e construtivas mais sustentáveis•	

Plataforma interactiva de sensibilização e formação no âmbito do consumo sustentável•	

Guia de apoio às empresas para a implementação de práticas de •	 Procurement Sustentável

Filme de sensibilização sobre Alternância modal•	

16 Empresas
21 Participantes

15 Empresas
19 Participantes

14 Empresas
25 Participantes

Temas:

Inovação Rumo ao Desenvolvi-•	

mento Sustentável

Mobilidade Urbana Sustentável•	

Outputs:

Brochura: Inovação Rumo ao •	

Desenvolvimento Sustentável

Brochura: Mobilidade Urbana •	

Sustentável

Temas:

Comunicação Interna nas Em-•	

presas

Relatórios de Sustentabilidade: •	

Motivações e Impactos

Outputs:

Brochura: Comunicação Interna •	

nas Empresas

Brochura: Relatórios de Sustenta-•	

bilidade: Motivações e Impactos

Temas:

Evolução Demográfica: Práticas e Tendências •	

Empresariais

Simbioses Industriais•	

As Empresas, seus colaboradores e a Sustenta-•	

bilidade

Outputs:

Publicação “Evolução Demográfica: Práticas e •	

Tendências Empresariais” – inserida na edição 

dos Cadernos de Sustentabilidade

Sustain-Able•	  – jogo de sensibilização para as 

vantagens das Simbioses Industriais

Guia interactivo de Boas Práticas •	

Publicação final: Jovens Gestores em Acção•	
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WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

CONSELhO EMPRESARIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL

O BCSD Portugal - Conselho Empresarial para o Desenvolvimen-

to Sustentável é uma associação sem fins lucrativos, criada em 

Outubro de 2001, por iniciativa das empresas Sonae, Cimpor e 

Soporcel, associadas ao WBCSD - World Business Council for Sustai-

nable Development, em conjunto com mais 33 empresas de primei-

ra linha da economia nacional. Actualmente, a organização conta 

com 115 membros, representando mais de 20 áreas de negócio

A missão

A missão principal do BCSD Portugal é incentivar a liderança 

empresarial a actuar como catalisadora da mudança rumo ao 

Desenvolvimento Sustentável e promover nas empresas a eco-

eficiência, a inovação e a responsabilidade social.

Os objectivos

- Divulgação e promoção do desenvolvimento sustentável;

- Disponibilização aos membros de serviços e ferramentas de 

implementação;

- Acompanhamento das políticas públicas;

- Promoção da divulgação das boas práticas das empresas-membro.

O World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) é 

uma coligação de 200 empresas internacionais, unidas pelo com-

promisso partilhado para com o desenvolvimento sustentável 

através de três pilares: crescimento económico, equilíbrio ecoló-

gico e progresso social. Os membros são oriundos de mais de 30 

países e 20 grandes sectores industriais. Beneficiam também de 

uma Rede Global de mais de 60 conselhos empresariais nacionais 

e regionais e organizações parceiras.

A missão é assegurar a liderança empresarial como catalisadora 

para a mudança rumo ao desenvolvimento sustentável. É tam-

bém apoiar a licença empresarial para operar, inovar e crescer, 

num mundo cada vez mais moldado pelas questões do desenvol-

vimento sustentável.

Os objectivos incluem:

Liderança empresarial - ser líder na promoção empresarial do 

desenvolvimento sustentável; Desenvolvimento de políticas - 

participar no desenvolvimento de políticas para criar as condi-

ções estruturais ideais, para as empresas darem uma contribuição 

efectiva para o desenvolvimento

sustentável;

O Business Case - desenvolver e promover o business case para o 

desenvolvimento sustentável;

Melhores práticas - mostrar a contribuição empresarial para o de-

senvolvimento sustentável e partilhar as melhores práticas entre 

os membros;

Alcance global - contribuir para um futuro sustentável nas nações 

em desenvolvimento e aquelas que se encontram em transição.
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