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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 effi cient and 

low carbon technologies, and with 

effi cient markets that will support the 

deployment of these technologies. The role of business 

as a provider of innovation, investments, job creation, imple-

mentation, and capacity will be needed more than ever.

To build this sustainable future we also need new leaders. En-

lightened 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 stake-

holders and who have a systems approach to solving problems.

The WBCSD’s Future Leaders Team (FLT) program seeks to 

encourage 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 communicated to their peers within their compa-

nies 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 pro-

gram within the Portuguese Business Council for Sustainable 

Development, are helping to ensure the widespread dissemi-

nation of crucial messages. This is an important step towards 

ensuring these messages reach the largest number of compa-

nies and the broadest network possible.

Once again, the initiatives of the Portuguese Young Managers 

Team, now in its fi fth year, are to be commended. I should like 

to personally congratulate members who are demonstrating 

that it is possible to combine rewarding and fulfi lling careers 

with a dedication to infl uencing and making a difference to 

issues of global concern.

O BCSD Portugal desenvolveu, a partir 

de 2005, um programa dedicado ao 

desenvolvimento de competências, à 

mobilização das pessoas e à identifi ca-

ção de boas práticas que pudessem ser 

incorporadas nos processos das empre-

sas. 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.

A experiência das sucessivas edições confi rmou a utilidade do pro-

grama, ao corresponderem plenamente ao seu objectivo. A quali-

dade do trabalho desenvolvido, com o entusiasmo e o empenho 

que caracterizam todas as participações, demonstra o potencial 

deste serviço prestado pelo BCSD Portugal aos seus associados.

Foi esta capacidade que levou a lançar aos jovens quadros que 

participaram na 5.ª edição do programa Young Managers Team o 

desafi o de criar as bases para o arranque das Áreas de Focaliza-

ção, pólos fundamentais da actividade futura do BCSD Portugal.

As equipas Sardinha, H2ON, H2Ocean e Via Infi nitum assumiram a 

tarefa exigente e difícil de analisar os temas associados às áreas de 

Energia e Clima, Ecossistemas, Papel das Empresas e Desenvolvi-

mento. O produto do trabalho deste ano servirá de base para a de-

fi nição das principais orientações a decidir pelas empresas-membro 

que participam nos Grupos de Referência das Áreas de Focalização.

É por esta via que o BCSD Portugal pretende continuar a dar 

apoio aos associados tendo em vista a integração da perspec-

tiva da sustentabilidade nos respectivos processos de decisão e 

também nos modelos de negócio. Esta é, hoje, uma condição 

necessária para poder criar valor e garantir a viabilidade das 

empresas e da sociedade de que estas são parte.

Os Young Managers 2009 estiveram à altura do desafi o que lhes 

foi proposto e estão, por isto, de parabéns.

E estou certo de que os participantes no Young Managers Team 

2010 saberão dar continuidade ao trabalho realizado.

Björn Stigson, 
President, WBCSD

Vasco de Mello, 
Presidente do BCSD Portugal
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YMT PORTUGAL

UM RECONHECIDO EXEMPLO 
DE SUCESSO
Desde 2005, ano do seu início de implementação em Portugal, 

o Projecto Young Managers Team (YMT), homólogo do Future 

Leaders Team (FLT) do World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), tem abordado algumas das principais 

áreas e apresentado diversos enfoques à temática do Desen-

volvimento Sustentável, designadamente, Mobilidade Urbana, 

Inovação, Relatórios de Sustentabilidade, Comunicação Interna, 

Simbioses Industriais, Evolução Demográfi ca, As Empresas, os 

seus Colaboradores e a Sustentabilidade, Consumo, Procure-

ment, Soluções de Urbanismo e Construção e Mobilidade.

O perfi l inovador deste Programa resulta do seu estreito ali-

nhamento com os principais temas da actividade económica e 

da forte ligação ao tecido empresarial português, constituindo 

um espaço activo e vivencial de aprendizagem, de partilha de 

experiências e conhecimentos e, consequentemente, de desen-

volvimento de competências para jovens quadros com eviden-

te potencial para se constituírem como genuínos embaixadores 

da sustentabilidade nos respectivos contextos organizacionais.

Ao longo dos anos o processo de recrutamento dos participan-

tes tem resultado da prospecção efectuada junto das empresas 

associados do BCSD Portugal, sendo de destacar a superior 

adesão e participação por parte das mesmas.

Todos estes elementos têm constituído uma importante e re-

conhecida mais-valia para os participantes e para as respectivas 

empresas, contribuindo para que o Projecto YMT português 

seja já considerado como uma referência ao nível da Rede 

Regional do WBCSD.
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YOUNG MANAGERS TEAM (YMT)

EDIÇÃO 2009
O Projecto Young Managers Team (YMT), homólogo do Future 

Leaders Team (FLT) do World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) teve, em 2009, a sua 5ª edição.

Esta edição constituiu uma viragem à anterior abordagem que 

o Projecto vinha apresentando. 

A boa adesão das empresas-membro do BCSD Portugal a este 

Projecto pode ser entendida como uma manifestação de von-

tade e compromisso das mesmas em incorporar os princípios 

do Desenvolvimento Sustentável nas respectivas linhas de 

orientação e acção, tornando-se referenciais incontornáveis na 

concretização e divulgação desses princípios.

A edição de 2009 do YMT contou com a adesão das empresas 

ALTRI, ANA – Aeroportos de Portugal, APL – Administração do 

Porto de Lisboa, AXA Portugal, BRISA – Auto-Estradas de Portugal, 

Companhia Carris de Ferro de Lisboa, CTT – Correios de Portu-

gal, EDP – Energias de Portugal,  GESTAMP Aveiro – Indústria de 

Acessórios Automóveis, Grupo PORTUCEL SOPORCEL, LIPOR 

– Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande 

Porto, Parque EXPO, REN – Rede Eléctrica Nacional, SOMAGUE, 

SUMOL+COMPAL, TRANSTEJO, Unicer – Bebidas de Portugal e 

VIA Consulting que, para o efeito, designaram alguns dos seus 

jovens-quadros considerados com potencial para, num futuro 

que esperamos não muito distante, assumirem novos desafi os e 

responsabilidades no âmbito da temática da Sustentabilidade.

Os participantes foram organizados em quatro grupos segundo 

princípios que procuraram assegurar a complementaridade de 

competências, a diversidade etária, a dispersão de área de acti-

vidade da respectiva organização, de formação académica, de 

proveniência organizacional e geográfi ca e de funções desem-

penhadas, assegurando-se, em qualquer dos casos, o necessário 

equilíbrio e homogeneidade interna em qualquer dos grupos.

Ao longo do Projecto foram promovidos vários workshops com 

programas específi cos de desenvolvimento de competências, de 

partilha de experiências e 

de dinamização de redes de 

contactos, os quais contaram 

com a participação de um 

facilitador qualifi cado e do contributo 

de vários especialistas em diversas áreas associadas ao Desenvol-

vimento Sustentável com forte ligação ao contexto empresarial.

Nos primeiros workshops o objectivo foi o de nivelamento de 

conhecimentos e de tornar mais evidente o forte contributo 

que a Sustentabilidade pode e inevitavelmente assumirá, no 

contexto e no sucesso futuro das empresas. De igual modo, o 

planeamento de actividades e a Gestão de Projectos constituí-

ram os temas abordados ao longo dessas sessões.

O terceiro workshop decorreu em Novembro e teve lugar em Madrid. 

Contou com a participação do WBCSD, através da sua represen-

tante Katherine Madden, e do grupo Actitúdine, tendo permitido 

o contacto directo com organizações internacionais, com a reali-

dade e as actividades desenvolvidas pelo WBCSD e com a experi-

ência de especialistas na área do desenvolvimento organizacional.

O workshop fi nal decorreu em Coimbra e procurou desenvolver 

competências nas áreas da Comunicação e da Gestão da Mudança.

Para além destes workshops as equipas dinamizaram interna-

mente um conjunto de actividades tendo em vista a melhor 

concretização dos objectivos e acções contempladas no plane-

amento inicial.

O resultado fi nal, traduzido na presente publicação, constitui a 

resposta ao desafi o colocado e representa a concretização de 

um conjunto de actividades desenvolvidas pelos participantes 

na edição de 2009 dos Young Managers Team. Para além disso, 

é a manifestação do alinhamento destes jovens promissores 

com as temáticas do Desenvolvimento Sustentável e do seu 

forte envolvimento e compromisso para serem agentes de mu-

dança em todos os contextos do respectivo quotidiano.
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O grupo de trabalho que desenvolveu o tema de focalização Desenvolvimento é constituído por cinco 

elementos em representação das empresas ANA Aeroportos, Gestamp Aveiro, Parque EXPO, Administra-

ção do Porto de Lisboa e Somague.

Este grupo adoptou a designação de SARDINHA por ser constituído exclusivamente por cinco técnicas, 

mulheres portuguesas, e por, simultaneamente, representar uma ilustração simbólica de Portugal. 

Assim, para além de uma identidade que se exalta, SARDINHA representa um modo de encarar o Desen-

volvimento como um desafi o para a aproximação das empresas à sociedade através da inovação, da 

iniciativa e da integração.

Ana Bonifácio
Parque Expo

Maria da Luz Lopes
APL

Paula Lucas
ANA

Adriana Alves
Gestamp Aveiro

Vera Sousa Gomes
Somague

ÁREA DE FOCALIZAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO
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1. OBJECTIVOS

Sob o tema de focalização Desenvolvimento (e concretamente 

do Desenvolvimento Sustentável para a Inclusão Social), o pre-

sente grupo de trabalho – SARDINHA – defi niu como principal 

objectivo a promoção do BCSD Portugal como entidade-chave 

de aproximação entre as empresas e a sociedade.

2. METODOLOGIA

Com o objectivo de desenvolver um plano de acção assertivo, 

que vá ao encontro das reais necessidades existentes no que se 

refere ao tema do Desenvolvimento (incluindo as necessidades 

das empresas-membro do BCSD Portugal), foi criada e desen-

volvida uma metodologia que permitisse, durante o tempo de 

realização do projecto, recolher o maior número de dados e 

indicadores possível e produzir um documento-síntese como o 

que agora se apresenta.

A metodologia adoptada incidiu concretamente na realização 

de pesquisas exploratórias, as quais tiveram como fi nalidade 

desenvolver, esclarecer e modifi car conceitos e ideias, envol-

vendo o levantamento bibliográfi co e documental sobre o 

tema; no aprofundamento do âmbito da área de focalização, 

na sequência das reuniões de trabalho e workshops promo-

vidos pelo BCSD Portugal; na realização de entrevistas a um 

conjunto pré-estabelecido de entidades de reconhecido valor 

nesta área, referenciadas pelo BCSD Portugal, e que permi-

tiram o adequado enquadramento deste plano de acção no 

panorama do tema do Desenvolvimento em Portugal e no 

Mundo e na conversão dos resultados no plano de acção, 

efectuado em função das áreas de intervenção identifi cadas 

como sendo prioritárias, e do seu adequado enquadramento 

no panorama do tema.

As entrevistas permitiram especifi car, clarifi car e aprofundar 

alguns dos dados levantados durante a análise documental 

realizada no decorrer da preparação deste plano de acção e 

permitiram promover a consolidação de um diagnóstico real 

da situação existente. O recurso a este meio complementar 

de recolha de informação possibilitou assegurar uma melhor 

compreensão e integração da multiplicidade de aspectos 

considerados, nomeadamente em que campo de acção o 

Desenvolvimento se pode expandir ou focalizar, que acções já 

se encontram em curso em Portugal e no Mundo e que tipo de 

actuações se podem vir ainda a desenvolver.

Realizaram-se 11 entrevistas semi-directivas, situação que pro-

porcionou (partindo de um quadro de referência já existente) 

o alargamento do conhecimento prévio de que se dispunha 

inicialmente. As entrevistas foram orientadas por objectivos, 

tendo as perguntas funcionado como tópicos para o entrevis-

tado desenvolver e onde este não assumiu um papel directivo, 

mas apenas motivador das respostas.

3. ENQUADRAMENTO DO TEMA

A pobreza continua a afl igir uma larga porção da população mun-

dial. Mais de mil milhões de pessoas sobrevive com menos de 

US$ 1 por dia e quase três mil milhões com menos de US$ 21. 

Actualmente, os países em desenvolvimento perfazem cerca de 

80% da população mundial. Em Portugal, no ano de 2005, a 

taxa de pobreza atingia 20% da população, isto é, um em cada 

cinco portugueses vivia em situação de pobreza. De acordo com 

o WBCSD (em Business for Development, Business Solutions in 

support of the Millennium Development Goals), por volta de 2050, 

85% da população mundial (que será cerca de nove mil milhões 

de pessoas) estará nos países em vias de desenvolvimento. Deste 

modo a pobreza refl ecte e mantém-se um dos maiores desafi os 

que faz frente ao Desenvolvimento Sustentável.

Para dar resposta a este desafi o, no ano 2000, 189 nações 

adoptaram a Declaração do Milénio, assinada por 147 líderes 

de estados e governos. Nesta encontram-se estabelecidos para 

o ano de 2015 oito objectivos visionários, com vista a libertar a 

maioria da humanidade da pobreza, da fome, da iliteracia e das 

doenças, constituindo assim um plano para um mundo melhor2.

1 in From Challenge to Opportunity, The role of business in tomorrow’s society, WBCSD, 2006
2 in www.undp.org [consultado em 14/12/2009]

OBJECTIVOS DO MILÉNIO PARA O DESENVOLVIMENTO

Objectivo 1: Erradicar a pobreza extrema e a fome;

Objectivo 2: Alcançar a educação primária a nível universal;

Objectivo 3: Promover a igualdade de géneros e a eman-

cipação feminina;

Objectivo 4: Reduzir a mortalidade infantil;

Objectivo 5: Melhorar os cuidados de saúde maternais;

Objectivo 6: Combater o HIV/SIDA, a malária e outras 

doenças;

Objectivo 7: Assegurar a sustentabilidade ambiental;

Objectivo 8: Desenvolver uma parceria global para o 

desenvolvimento.
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Os objectivos da Declaração do Milénio para o Desenvolvimento 

permitem fornecer uma linha de orientação a todos os actores 

do mesmo, a fi m de estes coordenarem e implementarem as 

suas estratégias. Através da área de focalização Desenvolvi-

mento, o WBCSD pretende sensibilizar e apoiar as empresas 

na sua contribuição para o alcançar os Objectivos do Milénio e 

ajudá-las a agir de modo ajustado às efectivas necessidades da 

população. Este domínio de actuação assegura a realização de 

acções nas áreas da água, da saúde, da energia e do clima, dos 

produtos fl orestais sustentáveis e dos ecossistemas3. 

A forma como as empresas respondem ao desafi o do Desen-

volvimento Sustentável e a sua habilidade para gerar riqueza e 

novas oportunidades será crucial a longo prazo4. 

As empresas representam o grande impulsionador do crescimen-

to económico, pelo facto de desempenharem um papel fulcral 

no fortalecimento e no desenvolvimento das nações. Se ao prin-

cipal motor das empresas – as oportunidades de negócio reais 

– se adicionar a geração de novas oportunidades e, como tal, a 

criação de prosperidade, o sector privado estará efectivamen-

te a proporcionar soluções de desenvolvimento, ao  combate 

de fragilidades reais. É o caso dos negócios de inclusão social, 

também denominados de “base da pirâmide”, “pró-pobre” ou 

negócios de meios de vida sustentáveis, com os quais se pre-

tende fomentar a geração de rendimentos, recorrendo a formas 

em que benefi ciam simultaneamente as comunidades de baixos 

rendimentos e as empresas que deram origem à iniciativa5.

Assim, muitas empresas líderes encontram-se a investir em 

novas ideias e projectos-piloto, à procura de novos parceiros 

e a redefi nir o seu papel no Desenvolvimento. Estes projectos 

são desenhados para serem lucrativos e, consequentemente, 

auto-sustentáveis. Incluem, por isso, a defi nição de produ-

tos para necessidades específi cas, recorrendo a fornecedores 

locais e envolvendo as comunidades com baixos rendimentos, 

oferecendo-lhes postos de trabalho6.

Cerca de 66 empresas-membro do WBCSD manifestam-se acti-

vamente envolvidas na criação deste tipo de iniciativas. Quarenta 

empresas estão actualmente a testar novas ideias que tenham po-

tencial de se tornarem motores de outras actividades empresariais7.

O empreendedorismo social surge, deste modo, como uma 

solução de “investimento” das empresas, que agrega o talento à 

iniciativa e às ferramentas empresariais, ao serviço da resolução 

de problemas sociais específi cos de determinada realidade. Com 

a missão balizada também no Desenvolvimento para a Inclusão 

Social e focada na geração de impacte, solicita-se às empresas ino-

vação e iniciativa na criação de novos modelos de negócio, com 

potencial de replicabilidade e com a capacidade de disseminar e 

gerar múltiplas experiências que constituam modelos a seguir.

4. PROPOSTA

4.1 RESULTADOS OBTIDOS

A realização das entrevistas às organizações indicadas permitiu 

estabelecer um diagnóstico da situação existente no que diz 

respeito ao Desenvolvimento para a Inclusão Social. Foram 

sentidas as necessidades próprias de cada tipo de organização 

– empresas e Organizações Não Governamentais (ONG) – e 

do relacionamento existente entre elas, muitas vezes parco e, 

sobretudo, “distante”. Contudo, as organizações entrevistadas 

apontam algumas orientações, no sentido de promoverem 

uma maior proximidade, num “patamar de equilíbrio” de 

concertação entre as partes.

Destacam-se os seguintes problemas considerados relevantes 

para as organizações entrevistadas: 

Fraco “elo de ligação” entre as ONG incluindo Organiza-• 

ções Não Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) 

e as empresas;

Falta de experiência das empresas na detecção dos reais • 

problemas de desenvolvimento social;

Difi culdades na defi nição da estratégia de desenvolvimento • 

da empresa e na identifi cação das ONG e dos projectos que 

são realmente de confi ança;

Carácter pontual e de curto prazo da maioria das interven-• 

ções das empresas, no domínio do Desenvolvimento e da 

responsabilidade social; 

Ausência da avaliação do impacte dos projectos de índole • 

social e fraca capacidade de replicabilidade de experiências 

fomentadas.

As organizações entrevistadas apontaram um conjunto de 

soluções/orientações, das quais se destacam:

Fomentar as parcerias entre as ONG e as empresas;• 

Promover a integração de sistemas de gestão nas empresas, • 

que envolvam as partes interessadas (stakeholders); 

3 in Business for Development, Business Solutions in support of the Millennium Development Goals, WBCSD, 2006
4 idem; 5 ibidem; 6 ibidem; 7 ibidem 
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Promover a área do Desenvolvimento nas escolas, incutindo • 

desde cedo nas crianças a noção da infl uência de cada indiví-

duo nesta área e construindo o conceito de cidadania global;

Apoiar a criação de empresas por parte de jovens estudantes • 

(tal como já é realizado em vários países);

Sensibilizar as empresas para a área do Desenvolvimento; • 

Promover a divulgação de informação sobre o que está a ser • 

realizado a nível nacional e internacional; 

Fomentar a sensibilização dos consumidores para o Desen-• 

volvimento Sustentável e a sua interacção com as comuni-

dades locais;

Reforçar a importância do envolvimento do Estado e das • 

políticas públicas, na defi nição das estratégias de actuação 

neste domínio. 

Na sequência do diagnóstico estabelecido, verifi ca-se que 

a grande aposta na área do Desenvolvimento a curto prazo 

deverá ser na mudança do modelo de desenvolvimento social. 

Nesse sentido, as empresas, como grandes agentes do desen-

volvimento económico dos territórios, deverão encontrar for-

mas inovadoras de resolução dos problemas do tecido social, 

de modo a, por um lado, retirarem daí benefícios e, por outro, 

contribuírem activamente para a construção e reforço de uma 

cultura de cidadania.

4.2. PROPOSTA DE PLANO DE ACÇÃO

O plano de acção proposto assenta no pressuposto-base de 

que o BCSD Portugal pode desempenhar um papel de relevo 

na articulação de interesses e na mediação do desempenho das 

organizações, no que diz respeito ao Desenvolvimento. 

Assim, na sequência do diagnóstico estabelecido e reconhecen-

do que as funções do BCSD Portugal permitem a sua inter-

venção em apenas algumas das áreas identifi cadas anterior-

mente, propõe-se um conjunto de acções que, por um lado, 

o envolvem directamente e, por outro, permitem materializar 

a orientação estratégica que se preconiza para as empresas-

membro. Ou seja, que as mesmas possam também desempe-

nhar um papel de relevo na sociedade, de modo comprometi-

do e directo, contribuindo para o Desenvolvimento Sustentável 

dos territórios, na óptica da inclusão social e do combate à 

pobreza.

Deverá considerar-se ainda que o plano de acção propos-

to considera a necessária correcção das falhas de mercado 

existentes, no âmbito do Desenvolvimento, designadamente 

no que toca à identifi cação efi caz dos problemas sociais, à 

divulgação de boas práticas, à maior sensibilização e formação 

na área do Desenvolvimento e à implementação de modelos 

de avaliação de impacte dos projectos.

A presente proposta defi ne como linhas estruturantes das 

acções,  duas competências que o BCSD Portugal deverá vir a 

reforçar: Agente Facilitador e Agente Promotor.

Como AGENTE FACILITADOR, poderá agir como centraliza-

dor e orientador das empresas para as acções no âmbito do 

desenvolvimento social, evitando o desperdício de energias na 

identifi cação de necessidades e a dispersão de iniciativas menos 

oportunas. Funcionará, igualmente, como mediador entre as 

empresas e os agentes envolvidos nas questões do Desenvolvi-
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mento, como é o caso, por exemplo, das ONGD, do Estado e 

das autoridades nacionais, regionais e locais.

Como AGENTE PROMOTOR, poderá centrar-se, num primeiro 

momento, na sua autopromoção, permitindo dar a conhe-

cer a um número mais alargado de entidades, que actuam 

ao nível do Desenvolvimento, as suas actividades e funções. 

Poderá funcionar igualmente na promoção da sensibilização 

e divulgação da informação aos seus membros, tornando-se 

também essencial criar uma cultura de cidadania global. O 

BCSD Portugal, devido às empresas-membro que representa, 

tem um papel crucial nesta tarefa de informar, formar e educar, 

apoiando a constituição de verdadeiros agentes de mudança e 

embaixadores da sustentabilidade na sociedade.

Para a concretização destas linhas orientadoras que se preco-

nizam para o BCSD Portugal, enquanto entidade facilitadora 

e promotora, propõe-se a concretização do seguinte conjunto 

de acções:

O objectivo desta acção é envolver as empresas no desen-

volvimento de projectos de longo prazo que facilitem o 

desenvolvimento das populações locais, como por exemplo 

negócios inclusivos.

O BSCD Portugal funciona como agente de ligação entre 

as necessidades da sociedade civil e as empresas com po-

tencial para colmatar essas necessidades. Dado que é uma 

entidade de cariz nacional, recomenda-se que os projectos 

a desenvolver se situem no âmbito nacional, regional e/

ou local. Sugere-se que a implementação desta medida se 

divida nas seguintes fases:

Realização do levantamento de necessidades. Para esta • 

fase é essencial auscultar e envolver as entidades que, ao 

trabalharem no terreno com as populações, conhecem 

as suas reais necessidades, como é o caso das ONG e 

ONGD (que devem ser os principais parceiros desta 

medida), e também as Autarquias;

Identifi car, com base no levantamento de necessidades, • 

as empresas-membro que, pela sua área de activida-

de, são as que apresentam maior capacidade e/ou 

potencial para suprimir cada uma das necessidades 

detectadas;

Desenvolver uma ou mais propostas de projectos a apre-• 

sentar às empresas-membro;

Apoiar as mesmas empresas nas diversas fases de de-• 

senvolvimento do projecto, como por exemplo na sua 

concepção, na facilitação do estabelecimento das par-

cerias necessárias (ONG, ONGD, autoridades nacionais 

e locais, entidades que possuam know-how essencial 

ao desenvolvimento do projecto, centros de emprego, 

entre outros) e na avaliação dos resultados do projecto.

As entidades envolvidas nesta acção são as seguintes: 

empresas-membro do BCSD Portugal, ONG e ONGD, 

autoridades locais e nacionais, institutos e organismos 

públicos.

É uma medida de implementação contínua, com avaliação 

anual de resultados.

Esta avaliação será efectuada através dos seguintes indica-

dores:

Número de empresas que aceitam implementar novos • 

projectos/ano;

Número de novos projectos iniciados/ano;• 

Número de projectos com resultados positivos/ano.• 

A presente acção articula-se com a Acção 2.3 – PROJECTO 

CONHECIMENTO VOLUNTÁRIO 

1. BCSD PORTUGAL FACILITADOR

ACÇÃO 1.1 PROJECTO CARA-METADE I

ACÇÃO 1.2 PROJECTO CARA-METADE II

ACÇÃO 1.3 PROJECTO SELO ONG

ACÇÃO 1.1 -  PROJECTO CARA-METADE I: CASAMENTO PROJECTOS E EMPRESAS

2. BCSD PORTUGAL PROMOTOR

ACÇÃO 2.1 PROJECTO SHAREFORUM

ACÇÃO 2.2 PROJECTO EXPERT MANAGERS TEAM

ACÇÃO 2.3 PROJECTO CONHECIMENTO VOLUNTÁRIO

ACÇÃO 2.4 PROJECTO WIKISARDINHA
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O objectivo desta acção é envolver as empresas na partici-

pação de acções que visem colmatar necessidades pontuais 

de ONG e/ou de comunidades locais.

O BSCD Portugal funciona como agente de intermediação 

entre as necessidades pontuais e as empresas com poten-

cial capacidade para colmatar essas necessidades. Para tal 

sugere-se que sejam desenvolvidas as seguintes actividades:

Criação de uma plataforma de • reporte de necessida-

des, como por exemplo uma caixa de e-mail e/ou um 

número verde;

Análise da necessidade e selecção das empresas com • 

maior capacidade para colmatar as necessidades em 

questão (por exemplo, uma ONG necessita de fazer 

obras num determinado espaço, o BCSD Portugal po-

derá contactar empresas de construção civil e empresas 

fornecedoras de materiais). Poderá igualmente desenvol-

ver uma acção de voluntariado, contactando empresas, 

sem ter em conta o seu core business, de forma a anga-

riar mão-de-obra voluntária;

Apoiar a entidade que pediu a ajuda no desenvolvimen-• 

to da actividade que visa colmatar a necessidade em 

questão;

Avaliar a actividade desenvolvida;• 

Divulgar estas actividades a todos os membros do • 

BCSD Portugal.

NOTA: É natural que, numa fase inicial, o número de pedi-

dos seja demasiado elevado para ser possível dar resposta a 

todos, pelo que devem ser criados critérios de selecção dos 

projectos, como por exemplo ter em conta a magnitude 

das necessidades ou dar prioridade aos pedidos das ONG 

acreditadas pelo BCSD Portugal (ver acção Selo ONG).

As entidades envolvidas nesta acção são as seguintes: 

empresas-membro do BCSD Portugal, ONG e ONGD acre-

ditadas pelo Conselho.

É uma medida de implementação contínua, com avaliação 

anual de resultados.

Esta avaliação será efectuada através dos seguintes indicadores:

Número de pedidos recebidos/ano;• 

Número de acções desenvolvidas/ano;• 

Taxa de resposta anual (número de acções desenvolvi-• 

das/número de solicitações recebidas/ano).

A presente acção articula-se com a Acção 1.3. – PROJECTO 

SELO ONG e a Acção 2.3 – PROJECTO CONHECIMENTO 

VOLUNTÁRIO

O objectivo desta acção é, primordialmente, aproximar o 

BCSD Portugal às ONG e estas às empresas. Para tal preten-

de-se criar uma base de dados que possa ser consultada 

pelas empresas parceiras, a fi m de reconhecerem as ONG 

“seladas” como sérias e seguras para trabalhar.

Além disso, esta seria também uma forma de combater a 

proliferação de falsas ONG, fortalecendo assim a confi ança 

das empresas neste tipo de organizações.

Esta acção consiste na criação de um protocolo entre o BCSD 

Portugal e as ONG – semelhante ao protocolo já existente 

entre aquela entidade e as empresas –, nos termos do qual se 

promove a implementação de um “Certifi cado de Reconheci-

mento”, emitido pelo BCSD Portugal, em nome das ONG. 

A adesão ou renovação serão efectuadas por meio da ava-

liação de um número de requisitos elaborados e exigidos 

pelo BCSD Portugal às ONG, cuja verifi cação do cumpri-

mento dará lugar à aplicação do SELO BCSD PORTUGAL.

Após defi nição dos termos do protocolo, cabe ao Conselho 

a promoção da aproximação das empresas às ONG por si 

“credenciadas”, no sentido de apresentar e divulgar este 

projecto.

As entidades envolvidas nesta acção são as seguintes: ONG 

e empresas-membro do BCSD Portugal.

É uma medida de implementação contínua, com avaliação 

anual de resultados.

ACÇÃO 1.2. – PROJECTO CARA-METADE II: CASAMENTO NECESSIDADES PONTUAIS E EMPRESAS

ACÇÃO 1.3. – PROJECTO SELO ONG
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O objectivo destes fóruns é permitir o contacto directo e 

pessoal entre o BCSD Portugal, os delegados ao Conselho, 

as ONG e demais entidades que estejam interessadas em 

participar neste tipo de eventos, de modo a permitir a inte-

racção  entre os vários participantes, possibilitando a troca 

de ideias e contactos para futuros projectos e/ou parcerias 

de actuação.

Igualmente, pretende-se sensibilizar este público para as vá-

rias actividades que o BCSD Portugal desenvolve, divulgan-

do-as junto dos indivíduos.

No âmbito do desenvolvimento destes fóruns, criar-se-ão 

grupos de trabalho com elementos do BCSD Portugal, de-

legados das várias empresas-membro daquela instituição, 

elementos de ONG que trabalhem a temática do Desen-

volvimento e outros indivíduos de instituições/empresas 

interessadas. 

Nestes procura-se criar a discussão dentro da temática 

que se está a trabalhar, a qual estará sempre associada ao 

Desenvolvimento, visando a troca de pontos de vista, infl u-

ência de comportamentos e ampliação dos conhecimentos 

interempresarias e interinstitucionais.

No fi nal, pretende-se que cada um dos grupos apresente 

as suas ideias e a prespectiva de resolução do problema 

que lhe foi colocado no início da sessão, a qual poderá ser 

diluída em vários dias, dependendo da densidade do tema 

a debater.

Com isto, os vários elementos de cada grupo poderão 

adoptar algumas das ideias, discutidas no âmbito do grupo 

de trabalho, e transportá-las para o seio da sua empresa/

instituição, bem como poder-se-ão criar parcerias entre 

empresas e instituições, com vista ao desenvolvimento de 

projectos.

Nestes fóruns aplicar-se-ão metodologias de discussão 

pública, através das quais se promoverão ideias e refl exões 

sobre a temática em debate, contribuindo par a que os 

participantes interajam entre si, se conheçam melhor e 

possam criar sinergias, a desenvolver futuramente. Em cada 

um destes fóruns convidar-se-á um especialista na matéria 

em debate, o qual fará a introdução ao tema.

No limite, com estes fóruns pretende-se divulgar e dar a 

conhecer a actividade que o BCSD Portugal desenvolve, 

procurando-se agregar mais empresas e mais entidades ao 

mesmo Conselho.

As entidades envolvidas nesta acção são as seguintes: 

delegados ou outros membros das empresas associadas 

ao BCSD Portugal, ONG associadas ao Desenvolvimento, 

outras instituições/empresas com interesse na matéria e 

especialistas.

Estes fóruns desenvolver-se-ão anualmente, sendo que a 

temática dos mesmos é variável de fórum para fórum. Para 

cada um deles convidar-se-ão as empresas-membro e as 

ONG associadas ao  BCSD Portugal. Contudo, os mesmos 

fóruns estarão abertos a outro tipo de instituições/empresas 

que tenham interesse em participar naquele tipo de eventos.

A avaliação será efectuada através dos seguintes indicado-

res:

Número de participantes/fórum;• 

Número de instituições/empresas participantes que não • 

sejam membro do BCSD Portugal/fórum;

Número de acções e projectos que tenham sido gerados • 

e desenvolvidos a partir de ideias e sinergias criadas nos 

mesmos/ano.

A presente acção articula-se com a Acção 1.3. – PROJECTO  

SELO ONG e a Acção 2.2. – PROJECTO EXPERT MANAGERS 

TEAM

ACÇÃO 2.1. – PROJECTO SHAREFORUM: FÓRUNS TRANSDISCIPLINARES PARA O DESENVOLVIMENTO

Esta avaliação será efectuada através dos seguintes indica-

dores:

Número de ONG que aderiram ao projecto/ano;• 

Número de ONG que se mantiveram no projecto/ano.• 

A presente acção articula-se com a Acção 1.1. – CARA-

METADE I; a Acção 1.2. – CARA-METADE II e a Acção 2.3.- 

PROJECTO CONHECIMENTO VOLUNTÁRIO. 
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Esta acção visa aproveitar o know-how dos delegados do 

Conselho, estimulando uma participação mais activa dos 

mesmos, na área do Desenvolvimento, proporcionando 

a criação de sinergias que irão contribuir para a busca de 

soluções integradoras.

A ideia consiste na existência de um programa similar ao 

YMT (Young Managers Team) em que os participantes são 

delegados das empresas-membro. O grupo de trabalho 

tem um objectivo muito concreto a desenvolver durante o 

projecto. 

Os delegados serão convidados a participar nesta inicia-

tiva e, dependendo do número de adesões, será defi nido 

o número de grupos (cinco delegados no mínimo; oito 

delegados no máximo).

Ao longo do ano serão realizadas quatro reuniões pre-

senciais, sendo que a última consiste na elaboração dos 

resultados do trabalho desenvolvido. Trabalho este que será 

posteriormente divulgado a todos os membros.

O projecto que se propõe desenvolver pelo primeiro grupo 

dos EMT Delegados visa colmatar a difi culdade identifi cada 

no que diz respeito à avaliação do impacte de projectos. 

O objectivo é identifi car ou desenvolver um modelo de 

avaliação do impacte de projectos, na área de Desenvolvi-

mento, para que as empresas possam medir a performance 

dos projectos em que participaram, ou para orientarem o 

seu modus operandi de participação futura.

A multidisciplinaridade das equipas, quer no que diz res-

peito ao sector de actividade dos membros, quer na área 

de formação dos delegados, irá contribuir para soluções 

inovadoras, integradoras e transversais.

As entidades envolvidas nesta acção são as seguintes: dele-

gados ao Conselho, ONG, ONGD e Universidades. Podem 

ainda existir parcerias específi cas em determinado projecto.

O programa terá a duração de um ano, e ao longo do mes-

mo serão realizadas quatro reuniões presenciais.

A avaliação será efectuada através dos seguintes indicado-

res:

Número anual de delegados aderentes ao programa;• 

Por projecto deverá ser ainda defi nida uma metodologia • 

de avaliação específi ca, com vista a avaliar a efi cácia da 

solução encontrada em cada projecto.

A presente acção articula-se com a Acção 2.1. – PROJECTO  

SHAREFORUM

O objectivo desta acção é promover o voluntariado técnico 

nas empresas, de modo a fomentar o desenvolvimento e o 

empreendedorismo social.

Uma das formas de promover a concretização desse ob-

jectivo passa por garantir uma resposta técnica (no âmbito 

do core business da empresa e adaptada às possibilidades 

da mesma) às necessidades identifi cadas no terreno, que 

tenham sido reconhecidas pelas ONG ou ONGD, parceiras 

do BCSD Portugal ou ainda pelo próprio Conselho.

Nesse sentido, sugere-se que as empresas possam envolver 

e disponibilizar quadros técnicos para a participação directa 

em projectos transversais, nacionais ou internacionais, que 

visem a promoção do desenvolvimento de determinado 

local. Os projectos poderão estar directamente relacionados 

com um trabalho comunitário, desencadeado por uma en-

tidade externa nacional ou internacional, na sequência de 

necessidades continuadas identifi cadas ou de calamidades 

públicas imprevistas.

Sugere-se assim o incentivo deste regime de voluntariado 

junto das empresas e dos técnicos das empresas, permitin-

do a participação activa, comprometida e interessada em 

projectos de índole social e/ou a articulação entre entida-

des envolvidas, fazendo das empresas o facilitador social do 

projecto.

ACÇÃO 2.2. – PROJECTO EXPERT MANAGERS TEAM: EMT DELEGADOS 

ACÇÃO 2.3. – PROJECTO CONHECIMENTO VOLUNTÁRIO 
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O objectivo deste banco de informação prende-se com a 

divulgação de conteúdos e sensibilização para a temática 

do Desenvolvimento, utilizando ferramentas tecnológicas 

e de interface digital, que envolva as empresas-membro 

do BCSD Portugal, ONG associadas ao Conselho e outras 

entidades/instituições interessadas na matéria.

No âmbito daquelas que são as competências do BCSD 

Portugal, pretende-se com esta acção criar uma platafor-

ma digital e electrónica, a partir da qual se divulguem 

projectos e parcerias que estejam em curso, entre as ONG 

e/ou as empresas, bem como necessidades apontadas pe-

las empresas e pelas ONG, de modo a que esta informa-

ção seja disponibilizada para todos aqueles que tenham 

interesse na mesma.

Entende-se que a partir desta plataforma poder-se-ão di-

vulgar muitas informações interessantes no âmbito do De-

senvolvimento, bem como difundir necessidades humanas 

e materiais das empresas e das ONG, com vista a colmatar 

as mesmas de uma forma voluntária, permitindo a difusão 

do espírito da responsabilidade social e sensibilizando os 

diferentes actores.

Igualmente, pretende-se tornar esta plataforma interac-

tiva, divulgando-se todos os projectos/actividades que 

se encontrem em curso, dentro da temática do Desen-

volvimento, sendo que esta publicitação será feita pelos 

próprios promotores dos projectos/actividades, dando um 

cunho mais iterativo à informação.

As entidades envolvidas nesta acção são as seguintes: 

delegados ou outros membros das empresas associadas, 

ONG associadas ao Desenvolvimento e outras entida-

des.

Esta plataforma estará em permanente transformação e 

actualização, encontrando-se disponível em permanência.

A avaliação da acção será efectuada através dos seguintes 

indicadores:

Número de visitas efectuadas/ano;• 

Questionário anual de avaliação do Banco pelos mem-• 

bros do BCSD Portugal e pelas ONG acreditadas pelo 

Conselho  com o “SELO ONG”.

Esta acção articula-se com todas as restantes acções.

Face à importância que deverão ter na transformação das 

dinâmicas socioculturais, económicas ou ambientais, os 

projectos terão representadas outras entidades (sejam em-

presariais ou não governamentais) e permitirão alavancar 

o papel da empresa envolvida, ao nível da sociedade civil, 

dos media e consequentemente da administração central e 

das administrações locais.

Pela capacidade de potenciar o desenvolvimento de 

novos projectos, calcula-se que o benefício gerado para a 

empresa seja bastante superior à despesa relacionada com 

o envolvimento do(s) técnico(s) “emprestado(s)” a um 

projecto.

Propõe-se que a dinamização desta actividade seja coor-

denada com a gestão de topo das empresas e com os seus 

departamentos relacionados com a responsabilidade social 

e/ou com o delegado que representa a empresa.

As entidades envolvidas nesta acção são as seguintes: 

empresas-membro do BCSD Portugal, ONG, ONGD e 

Universidades.

A acção prevê o recurso a um técnico por projecto e por 

empresa durante o período de duração do mesmo, afecto 

100% à actividade de voluntariado ou, havendo compati-

bilidade geográfi ca, em articulação à actividade profi ssional 

desenvolvida na empresa.

A avaliação da acção será efectuada através dos seguintes 

indicadores:

Número de técnicos voluntários afectos a projectos • 

desenvolvidos no âmbito desta acção/ano.

A presente acção articula-se com a Acção 1.1. – CARA-

-METADE I e a Acção 1.2. – CARA-METADE II.

ACÇÃO 2.4. – PROJECTO WIKISARDINHA: BANCO VIRTUAL DE INFORMAÇÃO  
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5. RECOMENDAÇÕES

Reconhece-se que o plano apresentado no presente relatório carece 

de um forte empenho do BCSD Portugal para a sua implementa-

ção. Contudo, não se pretende deixar de apresentar um plano que 

aspire chegar mais longe, o qual se considera poder ser um pri-

meiro contributo para a mudança do modelo de Desenvolvimento 

Social. Sugere-se que o BCSD Portugal avalie as acções agora 

propostas tendo em consideração os seus recursos humanos, fi -

nanceiros e outros, não deixando contudo de equacionar eventuais 

parcerias com entidades e/ou organizações que consigam colmatar 

as limitações encontradas ao nível da sua estrutura.

Igualmente, recomenda-se que o BCSD Portugal aposte na sua 

promoção junto das empresas e das ONG/ONGD para uma efi -

ciente implementação das acções expostas no plano. Do sucesso 

que vier a resultar da sua implementação, o Conselho Empresa-

rial também benefi ciará de um maior reconhecimento por parte 

das empresas-membro e de outros organismos e verá a sua 

capacidade, enquanto agente facilitador e promotor, ampliada 

e autenticada por via de um trabalho e envolvimento contínuos, 

em prol do Desenvolvimento Sustentável.

6. ENTIDADES CONSULTADAS

Especialista na área do Desenvolvimento:

· Eugénio Viassa Monteiro da AESE, Escola de Direcção e 

Negócios

ONG e parceiros institucionais na área do Desenvolvimento:

· Rosa Matos da Fundacion Avina, Lideranças para o Desenvol-

vimento Sustentável na América Latina

· Ana Isabel Bandeira da Fundação Aga Khan Portugal

· Ana Roque da INSPIRE, Comunicação para o Desenvolvimen-

to Sustentável 

· Tânia Barbosa da AMI Portugal, Assistência Médica Internacional

· José Fernandes da OIKOS, Cooperação e Desenvolvimento

· João Meneses da TESE, Associação para o Desenvolvimento

Membros do BCSD Portugal:

· Luciana Macedo do BANIF, Grupo Financeiro

· Luís Paulo dos CTT, Correios de Portugal

· Teresa Alves do Millenium BCP, Grupo Financeiro 

 

Outros:

· BCSD Portugal (contributo directo do Secretário-Geral,  

Luís Rochartre) 

· WBCSD (contributo directo de Katherine Madden) 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BCSD Portugal, Procurement Sustentável, Guia Prático de 

Implementação, WBCSD, 2006
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Solutions in support of the Millennium Development Goals, 

WBCSD, 2006
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WBCSD, From Challenge to Opportunity, The role of business in 

tomorrow’s society, 2006

WBCSD, Doing Business with the World, The new role of corpo-

rate leadership in global development, 2007

WBCSD, What a way to run the world, WBCSD Annual Review 

2008, 2009

WBCSD, Measuring Impact, understanding the business contri-

bution to society, 2008

Outras fontes consultadas:

United Nations Development Programme

www.undp.org 

Fundacion Avina, Lideranças para o Desenvolvimento Sustentá-

vel na América Latina

www.avina.net

Fundação Aga Khan Portugal

www.akdn.org/portugal.asp

INSPIRE, Comunicação para o Desenvolvimento Sustentável 

www.inspire.pt

AMI Portugal, Assistência Médica Internacional

www.ami.org.pt

OIKOS, Cooperação e Desenvolvimento

www.oikos.pt

TESE, Associação para o Desenvolvimento

www.tese.org.pt

BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento 

Sustentável

www.bcsdportugal.org

WBCSD, World Business Council for Sustainable Development 

www.wbcsd.org
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O grupo de trabalho, denominado H2On, formou-se no primeiro workshop YMT 2009 realizado em Se-

simbra. Com a temática Energia & Clima em cima da mesa, este grupo, constituido por elementos com 

origens e áreas de formação bastante diferenciadas, procurou-se encontrar um elo comum na forma como 

cada elemento se relaciona com a referida temática, bem como na visão e objectivos de materialização 

no desenvolvimento do trabalho em mãos. Assim sendo, o objectivo do trabalho teria de permitir ao gru-

po estar on/ligado à natureza e à temática Energia & Clima, considerando que, pelo facto da água e a 

ÁREA DE FOCALIZAÇÃO 

ENERGIA E CLIMA

Filipe Coelho
BRISA

Maria Rebelo
CTT

Andrelina Alves
Gestamp Aveiro

Luís Marques
Portucel

Alexandra Gomes
CARRIS

Ana Filipa Domingos
Sumol+Compal
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paisagem de Sesimbra serem uma referência partilhada por todos os participantes levando à criação da 

designação H2On. “H2O” porque se trata do símbolo químico da água e porque se relaciona com o Clima. 

“On” representa o ligar de um aparelho e que, por essa razão se relaciona com a Energia. H2On porque 

traduz uma posição/postura do “on/ligados/sintonizados” com a temática Energia & Clima.

1. OBJECTIVOS

Pretendeu-se analisar com rigor as interacções que o BCSD 

Portugal estabelece com os stakeholders, identifi cando pontos 

fortes e fracos e, consequentemente, detectando oportunida-

des e áreas de melhoria.

Em seguida, defi niu-se o seguinte objectivo para o trabalho: 

estabelecer um conjunto de linhas prioritárias de intervenção na 

temática Energia & Clima, transversais a um grupo de empresas 

associadas, bem como o modo de comunicação das mesmas.

2. METODOLOGIA

De modo a atingir o objectivo defi nido, iniciou-se o projecto 

com entrevistas aos delegados das empresas identifi cadas com 

modelos na área de E&C, o que permitindo não só aferir o 

que de melhor se faz em Portugal neste âmbito, mas também 

perceber qual a intervenção do BCSD Portugal no trabalho 

desenvolvido, quais as necessidades destas empresas e as prin-

cipais linhas de actuação futuras. 

Numa segunda fase, elaborou-se um questionário disponível 

para todos os delegados das empresas associadas, de modo a 

aferir mais concreta e signifi cativamente as principais difi cul-

dades e necessidades sentidas pelas empresas no que toca a 

este tema e o papel-chave que o BCSD Portugal pode ter para 

promover o desenvolvimento do mesmo.

3. ENQUADRAMENTO DO TEMA

Durante o último século, o mundo testemunhou um rápido de-

senvolvimento tecnológico em praticamente todos os aspectos 

da vida humana, o que resultou numa acentuada melhoria dos 

padrões de vida na grande maioria dos países. Tal desenvolvi-

mento não teria sido possível sem o uso intensivo de energia. 

No entanto, a verdade é que os estilos de vida e os hábitos 

actuais baseiam-se maioritariamente, apesar dos esforços que 

algumas empresas têm vindo a desenvolver, no uso de fontes 

de energia primárias, defi nidas como não renováveis ou com-

bustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural) e que, com os 

actuais níveis de produção, esgotar-se-ão em poucas décadas.

Com a ratifi cação do Protocolo de Quioto, a União Europeia 

comprometeu-se a uma redução de emissões de 8%, relati-

vamente aos valores de 1990 (ano base), impondo 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 ratifi cado 

por vários países, incluindo Portugal, que fi cou limitado a um 

aumento das suas emissões até 27% (relativamente ao ano base).

De acordo com os últimos dados, Portugal teve um incremento 

de emissões de aproximadamente 40% (comparativamente às 

emissões de 1990), o que ultrapassa signifi cativamente o limiar 

que foi imposto.

De facto, como se pode constatar na fi gura 1, os esforços 

de Portugal para reduzir as emissões de CO2 têm sido pouco 

efi cazes, quer pelo incremento do consumo energético, quer 

pelo gap existente relativamente à média dos países europeus, 

principalmente entre os anos de 1997 e 2005. Constata-se, de 

acordo com os dados relativos a 2007, uma ligeira diminuição 

no que respeita ao consumo energético, no entanto bastante 

superior à média da União Europeia.

››› Figura 1 – Evolução da intensidade energética em Portugal face à média 
europeia
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A continuação da divergência em relação às metas estabeleci-

das em Quioto para 2012, acarretará para além dos prejuízos 

ambientais, consideráveis custos económicos para Portugal.

Analisando-se de modo sectorial (fi gura 2), a grande conclu-

são traduz-se no facto de os sectores dos transportes e dos 

serviços terem sido os que mais contribuíram para o aumento 

do desvio face à média europeia, razões que se ligam direc-

tamente com o tipo de comportamento dos cidadãos, bem 

como à ausência de políticas coerentes sobre ordenamento 

do território e energia. 

É urgente e necessário intervir, alterar hábitos e padrões de 

consumo, com instrumentos e medidas adoptadas pelas em-

presas e também com incentivos aos cidadãos, para que estes 

façam as melhores opções energéticas e ambientais.

4. PROPOSTA

Principais Conclusões de Entrevistas e Questionários

Foram enviados cerca de 121 questionários aos delegados 

das empresas associadas. 42% obtiveram respostas. Os dados 

foram tratados e analisados estatisticamente. Apresentou-se 

um programa de actuação que, poderá responder e antecipar 

algumas necessidades identifi cadas.

De acordo com a análise do gráfi co I, observa -se que 76% das 

empresas que responderam ao inquérito consideram a actua-

ção do BCSD Portugal como relevante ou muito relevante para 

a sua organização (numa escala de importância entre Nada 

Relevante [1] e Muito Relevante [4]).

Este é um número bastante positivo, pelo que, de forma a 

››› Figura 2 – Evolução da intensidade energética por sector face à média europeia (consumo de energia do sector/PIB a preços constantes de 2000)
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››› Gráfi co I – Classifi cação do grau de relevância de actuação do BCSD Portugal para os seus associados

››› Gráfi co II – Número de respostas classifi cadas como “muito relevantes” pelos inquiridos em função das áreas de actuação.

ÁREAS DE ACTUAÇÃO

GRAU DE RELEVÂNCIA DE ACTUAÇÃO DO BCSD PORTUGAL PARA OS SEUS ASSOCIADOS

manter e melhorar esta perspectiva, importa perceber quais as 

áreas, dentro da temática E&C, cuja relevância e conhecimento 

são mais importantes para estas organizações.

Analisando o gráfi co II, que refl ecte o número de respostas 

identifi cadas como muito relevantes pelos inquiridos nas prin-

cipais áreas de actuação identifi cadas para o BCSD Portugal, 

consegue-se perceber que a área mais relevante para as organi-

zações é sem dúvida a “Efi ciência energética e a diminuição de 

consumos”, que foi apontada como muito relevante por cerca 

de 70% dos inquiridos.
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››› Figura 3 – Principais interacções que o BCSD Portugal estabelece com a sociedade

Stakeholders

BCSD
Portugal

Comunidade
em Geral

Associados WBCSD

A análise do gráfi co III, relativamente às áreas identifi cadas 

como mais importantes e pertinentes, no que respeita às futuras 

linhas de actuação do BCSD Portugal, permite constatar que as 

empresas consideram a capacidade de fazer lobby e infl uenciar a 

defi nição de políticas públicas é a principal área a explorar pelo 

BCSD Portugal. Da observação dos resultados destacam-se ainda 

a promoção e partilha de melhores práticas, mas também a 

facilitação de criação de parcerias entre empresas associadas.

5. RECOMENDAÇÕES

De forma a estruturar o plano de acção e apontar caminhos e 

acções a desenvolver em 2010, optou-se por defi nir cada uma das 

relações e interacções que o BCSD Portugal estabelece com os 

diferentes stakeholders, formulando propostas para cada relação.

No sentido de se defi nir um plano de acções para o BCSD 

Portugal na área E&C, apresentam-se três linhas de actuação, 

nomeadamente:

1 - Melhorar a comunicação com os membros;

2 - Melhorar o relacionamento/comunicação e parcerias entre 

membros;

3 - Melhorar o relacionamento com o WBCSD e os demais 

stakeholders.

MELHORAR A COMUNICAÇÃO COM OS MEMBROS

Uma das acções defi nidas pelo grupo para atingir este objec-

››› Gráfi co III – Número de respostas classifi cadas com Muito Relevante pelos inquiridos face à relevância das linhas futuras de actuação do BCSD Portugal

GRAU DE RELEVÂNCIA DE LINHAS FUTURAS DE ACTUAÇÃO
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tivo é a reformulação da informação no website do BCSD 

Portugal, no sentido de facilitar a procura de informação e 

respectiva consulta.

De acordo com os resultados, verifi cou-se que os associados do 

BCSD Portugal valorizam a partilha de informação e divulgação 

de documentação. Nesse sentido propõe-se a criação de uma 

newsletter digital sobre E&C a incorporar no site e posterior-

mente enviada via correio electrónico para os delegados das 

empresas associadas. Através desta ferramenta, o BCSD Por-

tugal pode comunicar as acções realizadas neste âmbito bem 

como, divulgar alguns casos de estudo interessantes.

Por outro lado, no sentido de promover as melhores práticas e 

aumentar o intercâmbio entre empresas associadas, propõe-se 

a criação de um microsite centrado no tema E&C.

Este microsite E&C (plataforma on-line de partilha de informa-

ção) estaria englobado no actual site do BCSD Portugal.

Em termos de funcionalidades, para além de existir toda a infor-

mação sobre o tema, calendário de eventos, documentação sobre 

a temática e vários casos de estudo com as melhores práticas na 

área, pensou-se que seria importante criar no microsite uma nova 

ferramenta para facilitar a partilha de informação. Nesse sentido 

propõe-se a criação e implementação do conceito After Conference.

O conceito de After Conference surgiu no âmbito deste projecto 

(YMT) e consiste na criação de um fórum de discussão restrito 

aos associados do BCSD Portugal, com apoio dos oradores 

dos vários painéis, no microsite. Este fórum – After Conference 

– estaria disponível nos sete dias posteriores à realização de 

todas as conferências organizadas pelo BCSD Portugal, para 

permitir a continuação da troca de ideias dos temas debatidos, 

com a eventual criação de grupos de projecto nestas áreas, 

que teriam o apoio dos representantes do BCSD Portugal na 

área E&C, bem como dos diferentes oradores. Trata-se de uma 

forma de estar em permanente contacto com os associados 

e participantes no workshop, criando uma ligação mais activa 

entre estes e o BCSD Portugal.

No sentido de sustentar/dinamizar as novas ferramentas e po-

tenciar esta área junto dos associados, sugere-se a nomeação de 

três empresas-membro do BCSD Portugal para a área E&C.

MELHORAR O RELACIONAMENTO/COMUNICAÇÃO E PAR-

CERIAS ENTRE MEMBROS

No sentido de melhorar o relacionamento entre membros, 

propõe-se a realização de uma Conferência Anual.

A realização desta conferência anual, no âmbito da área de 

focalização E&C, vai ao encontro das áreas de actuação consi-

deradas mais relevantes para as empresas associadas do BCSD 

››› Figura 4 – Proposta de layout do microsite Energia & Clima
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Portugal, nomeadamente a “Efi ciência Energética e Redução 

de Consumos”, a “Transposição para a Realidade Nacional 

dos Objectivos Estratégicos do WBCSD” e a actuação como 

“Lobby/Infl uenciador da Defi nição de Políticas Públicas”.

Quanto à data de realização da conferência, sugere-se que 

ocorra no mês de Maio, o qual poderia ser designado como o 

Mês da E&C, dado que neste mês se celebram os dias do Clima  

e da Energia (14 e 29 de Maio, respectivamente).

De acordo com os resultados do questionário, a conferência 

deveria ser aberta a toda a comunidade, com especial enfoque 

para chefi as intermédias, quadros técnicos e delegados das 

empresas associadas do BCSD Portugal. De salientar que as 

empresas inquiridas referiram como principal público-alvo das 

acções a desenvolver por esta organização as chefi as intermé-

dias das empresas associadas.

A organização fi caria a cargo do BCSD Portugal, com a con-

tribuição efectiva dos três representantes da área E&C, que 

fariam o levantamento dos speakers e dos temas a abordar, 

consoante as necessidades das empresas.

Tendo em conta o grau de relevância das futuras linhas 

de actuação do BCSD Portugal e em consonância com os 

resultados dos inquéritos (gráfi co III), na conferência deverão 

estar representados: o organismo responsável pelas políticas 

públicas nacionais na área de E&C, o WBCSD na apresentação 

de casos de estudo e/ou boas práticas a nível mundial e das 

linhas estratégicas da área de E&C, instituições públicas (por 

exemplo: Direcção Geral de Energia, Universidades, Agência 

para Energia, Câmaras Municipais, entre outros) e empresas 

associadas ao BCSD Portugal.

Os assuntos a abordar na primeira Conferência Anual deverão 

refl ectir as necessidades expressas pelas empresas inquiridas, 

nomeadamente:

Efi ciência energética e redução de consumos (frota e edifí-• 

cios); 

Ferramentas e metodologias de apoio à gestão carbónica • 

(inventariação das emissões de GEE decorrentes das activi-

dades, defi nição de metas e sistemas de gestão); 

Mobilidade sustentável. • 

Os resultados, nomeadamente as conclusões apresentadas para 

os vários painéis e/ou outros que se considerem relevantes, 

deverão ser compilados em papers a divulgar posteriormente 

aos participantes e outras partes interessadas.



Young Managers Team 2009 CONTRIBUINDO PARA A ESTRATÉGIA 21

Em paralelo à realização das sessões da conferência, sugere-se 

a dinamização de uma exposição, recorrendo a stands de apre-

sentação de produtos e/ou serviços de empresas, no âmbito da 

E&C, e a visita a empresas de referência na área para divulga-

ção de boas práticas e facilitação na criação de parcerias.

Ainda com o objectivo de melhorar e estreitar a relação 

com e entre associados, para além da conferência anual, 

considera-se que será do interesse do BCSD Portugal promo-

ver o desenvolvimento de parcerias com e entre as empresas 

associadas. Deste modo, e com o conhecimento dos projectos 

de sustentabilidade em desenvolvimento pelos associados, o 

BCSD Portugal não só fomenta o desenvolvimento efectivo da 

sustentabilidade, disponibilizando mais-valias que permitem 

acelerar os referidos projectos, como também se promove 

junto do tecido empresarial, reforçando os seus pontos fortes 

e atractividade, aumentando assim a vantagem das empresas 

na associação.

Workshops para partilha das melhores práticas entre empresas

A divulgação e a partilha das melhores práticas adoptadas pelas 

empresas associadas do BCSD Portugal foram apontadas pelas 

empresas inquiridas como forma de actuação a adoptar pelo 

BCSD Portugal junto das mesmas.

Numa fase introdutória sugere-se a realização de benchmarks 

pelo BCSD Portugal permitindo identifi car, junto das empresas 

associadas do WBCSD, nacionais e internacionais, os potenciais 

casos de estudo e a disponibilidade para a partilha de infor-

mação neste âmbito. Após estes estudos, a informação deve 

ser agregada por temas e público-alvo, que serão abordados 

posteriormente em workshops temáticos de curta duração.

A realização destes workshops, com a duração de um dia 

poderá ocorrer nas instalações de empresas com práticas 

de referência na área, podendo nestes casos incluir uma 

visita para constatação in loco das práticas divulgadas pelas 

mesmas. 

Com a realização dos workshops pretende-se dar a conhecer 

as necessidades específi cas, no âmbito do tema a abordar, 

associadas aos diferentes ramos de actividade, casos de estudo 

de empresas com melhores práticas, e fomentar o debate de 

ideias sobre os principais problemas e oportunidades que as 

empresas enfrentam no âmbito da temática (os speakers serão 

os representantes das próprias empresas).

O output destes workshops (por exemplo: relatórios, papers, 

guias, ferramentas de trabalho, entre outras) deverá ser dispo-

nibilizado às empresas associadas através do microsite E&C, de 

acesso restrito às mesmas.

MELHORAR O RELACIONAMENTO COM O WBCSD E OS 

DEMAIS STAKEHOLDERS

Identifi cação e Gestão de Stakeholders

Esta acção visa apoiar o BCSD Portugal no desenho e imple-

mentação de uma estratégia de mapeamento, segmentação 

e gestão de relacionamento com os seus stakeholders na área 

de E&C.

››› Figura 5 – Principais stakeholders do BCSD Portugal  na área E&C
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Todo o projecto deverá ser desenvolvido tendo em atenção o enqua-

dramento de competências do BCSD Portugal nas áreas de E&C.

Nesta primeira fase, serão identifi cados e avaliados os stakehol-

ders que integram os segmentos defi nidos como prioritários na 

envolvente em que opera o BCSD Portugal na área de E&C.

No âmbito do contexto teórico acima representado, os 

stakeholders poderão ser identifi cados e classifi cados de 

acordo com o grau de impacte e a infl uência por eles exer-

cida. São estes factores que vão determinar a intensidade da 

relação e, consequentemente, a natureza das estratégias de 

relacionamento.

É neste contexto que os stakeholders identifi cados serão posi-

cionados em função da capacidade demonstrada de interagi-

rem com o BCSD Portugal na área de E&C.

Interacção com o WBCSD

É geralmente aceite que o WBCSD funciona como um catali-

sador do conceito de Desenvolvimento Sustentável e da sua 

interacção com o mundo empresarial.

O WBCSD tem um papel activo na defesa do Desenvolvimento 

Sustentável, concretizado através de uma visão global do papel 

das empresas.

1) No âmbito da acção com o WBCSD, consideramos que 

deveria ser dada a oportunidade de troca de experiências 

internacionais entre os membros das várias empresas. Nesse 

sentido sugerimos a criação do conceito - WBCSD International 

Mobility Programme;

As vantagens deste conceito/abordagem incluem: 

a) Alerta para a necessidade de mudanças sustentáveis nos 

negócios e na gestão;

b) Promoção da sustentabilidade e da partilha de boas 

práticas;

c) Iniciativas de desenvolvimento de soft skills específi cos do 

sector da energia;

d) Num mundo cada vez mais global, é imperativo reforçar 

tendências e os desenvolvimentos internacionais, com 

o objectivo de identifi car o que poderá ter um impacte 

decisivo nas organizações, bem como planear e reagir aos 

mesmos.

2) Relativamente à interacção entre o WBCSD e o BCSD 

Portugal pode ainda ser estabelecido um protocolo de funções 

consultivas, através do qual o WBCSD actuaria em conjunto 

com o BCSD Portugal, desempenhando funções de advisor em 

situações que envolvam empresas e negócios realizados em 

múltiplas jurisdições.

››› Figura 6 – Metodologia de identifi cação e classifi cação de stakeholders de acordo com o seu grau de impacte e infl uência
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6. ENTIDADES CONSULTADAS

Realização de entrevistas às seguintes empresas/entidades:

WBCSD – Head Offi ce (Genève)

Antonia Gawel

Filippo Veglio

Caixa Geral de Depósitos

Marisa Simão

CIMPOR

Carlos Oliveira

EDP- Energias de Portugal

António Neves de Carvalho

EFACEC

Pedro Esquível

GALP ENERGIA

João Mendes

Sofi a Sequeira

A equipa gostaria de agradecer a todas as entidades consulta-

das, com especial referência à empresa WINGMAN pelo apoio 

que foi dado na construção do layout do microsite Energia e 

Clima.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Energy to 2050 – Scenarios for a Sustainable Future. 

International Energy Agency. 2003

Energy Technology Perspectives. 

International Energy Agency. 2006

Energy and Climate Change. WBCSD. 2005

Policy guidelines for sustainable practices. 

University of California. 2007

Pathways to 2050: Energy & climate change. WBCSD. 2005

Energy and environment report. 

European Environment Agency. 2008

Manual de Boas Práticas de Efi ciência Energética – Implemen-

tar o Desenvolvimento Sustentável nas empresas. 

BCSD Portugal e ISR. 2005



Young Managers Team 2009 CONTRIBUINDO PARA A ESTRATÉGIA24

A equipa Hills2Ocean, conhecida de forma abreviada por H2Ocean, é constituída por seis elementos de 

diferentes empresas e áreas profi ssionais. O elo comum entre os cinco elementos reside no facto de serem 

da região Norte do país, mais especifi camente dos distritos do Porto e Aveiro. O sexto elemento é natural 

de Castelo Branco, onde reside e trabalha. A designação da equipa tenta exprimir essa união do interior 

com o litoral e representa na perfeição a riqueza e a diversidade de ecossistemas deste pequeno país à 

beira-mar plantado. 

ÁREA DE FOCALIZAÇÃO 

ECOSSISTEMAS

Marta Lopes
CELBI

Tiago Pinto Talone
Unicer

Marisa Aguiar
Axa Portugal

Nelson Camelo 
CELTEJO

Cristina Silva Santos
Lipor

Ivo Lima
Gestamp Aveiro
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1. OBJECTIVO

O objectivo do trabalho consistiu em identifi car as linhas de 

orientação estratégicas do BCSD Portugal para 2010 na área 

de focalização dos Ecossistemas, com vista à elaboração de um 

plano de acção que vise dar orientação perante os desafi os e 

oportunidades para uma utilização sustentável dos ecossistemas. 

2. METODOLOGIA

O processo de planeamento da estratégia para o BCSD Portugal 

na área de focalização dos Ecossistemas decorreu em quatro eta-

pas. Primeiro, defi niu-se a missão e os objectivos. Segundo, fez-

-se uma auscultação aos diferentes grupos de interesse por meio 

de entrevistas a diversas empresas, ONG e organismos públicos, 

mas também, através de uma pesquisa sobre o tema na comuni-

cação social e em publicações da especialidade. A terceira etapa, 

consistiu na consolidação da informação recolhida. Por último, 

procedeu-se à elaboração do documento fi nal, considerando o 

objectivo de identifi car as linhas de orientação estratégica mais 

relevantes para o sucesso da actuação do BCSD Portugal.

3. ENQUADRAMENTO DO TEMA

Para iniciar a abordagem deste tema importa começar por 

distinguir os conceitos de ecossistema e biodiversidade:

Ecossistema – designa o conjunto formado por todos os 

factores bióticos, que representam as diversas populações 

de animais, plantas e bactérias e os factores abióticos, 

nomeadamente a água, o sol, o solo, o gelo e o vento, que 

actuam simultaneamente sobre determinada região.

Biodiversidade – inclui plantas, animais e outros organis-

mos e é defi nida pela Convenção sobre Diversidade Bioló-

gica como sendo a variação entre organismos de todas as 

espécies, incluindo ecossistemas terrestres, marinhos e ou-

tros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de 

que fazem parte integrante, nomeadamente a diversidade 

dentro da mesma espécie, entre espécies e ecossistemas.

O tema dos Ecossistemas começou a estar presente, quer para 

a classe política, quer para a opinião pública, a partir da Cimeira 

do Rio de Janeiro em 1992, aquando da assinatura da Conven-

ção sobre a Biodiversidade. 

O uso humano da biodiversidade e serviços dos ecossistemas 

contribuiriam para o bem-estar humano e desenvolvimento 

económico. Contudo, o seu uso ao nível actual não é sustentá-

vel. A taxa e a escala 

de degradação da 

biodiversidade está a 

enfraquecer signifi cati-

vamente a capacidade 

do mundo natural no 

fornecimento dos servi-

ços mais básicos como: 

a regulação do clima, 

a purifi cação do ar e 

da água, as provisões 

medicinais e protecção 

de catástrofes naturais. 

O equilíbrio ecológico é 

um dos pilares-chave do 

Desenvolvimento Sustentável. Por um lado, os negócios afectam 

os ecossistemas, mas por outro apoiam-se em serviços que o 

regulam (como a formação do solo, clima, controlo de cheias, 

tratamento de resíduos, qualidade do ar, valor estético/cultural de 

certas plantas e espécies, entre outros) e serviços de provisiona-

mento (como água fresca, comida e fi bras).

O mundo vive da mudança e a mudança não pára a cada dia 

que passa. Vive-se uma era em que o mundo tem pela frente 

uma potencial catástrofe devido à degradação dos ecossistemas:

››› Degradação ou utilização insustentável de 2/3 dos ecossiste-

mas analisados no MEA (Millenium Ecosystem Assessment); 

››› Destruição dos habitats naturais que são convertidos em 

zonas urbanas, industriais e campos agrícolas:

››› Baiona, Espanha · Marisa Aguiar
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Os habitats naturais e as espécies estão a diminuir entre 0,5 • 

e 1,5%/ano. Entre as espécies ameaçadas de extinção no 

próximo século, 12% são aves, 25% são mamíferos e 32% 

são anfíbios, isto em resultado da actividade humana;

Os habitats costeiros estão a ser destruídos a um nível sem pre-• 

cedentes. 20% das barreiras de coral do mundo foram destru-

ídas e 20% estão signifi cativamente degradadas em resultado 

do declínio da disponibilidade de peixe e defesas costeiras;

Actualmente, o solo cultivado cobre 1/4 da terra do mundo • 

– este é o resultado da perda massiva de habitats naturais 

como fl orestas e pântanos e muitos dos serviços de ecossis-

temas associados;

As abelhas estão em perigo por causa dos níveis galopantes • 

de poluição e perda de habitat. Globalmente, 35% da pro-

dução global de comida a partir dos benefícios das plantas é 

devida à polinização.

››› Poluição através das emissões para a atmosfera e produção 

de resíduos sólidos com elevado impacte nos sistemas aquíferos;

››› Alterações climáticas, que afectam a distribuição e o estado 

da biodiversidade global:

Mais de 1/3 dos mangais foram perdidos entre 1990 e • 

2000 o que, em conjunto com a perda de defesas costeiras, 

reduziu a protecção contra acontecimentos naturais como 

terramotos e tsunamis.

››› Introdução de espécies invasivas não-nativas;

››› A produção de energia (refl ectida nos nossos transportes e casas 

sobreaquecidas) e a produção de carne são responsáveis por uma 

quota signifi cativa de emissões de gases com efeito de estufa;

››› Exploração insustentável dos recursos naturais (por exemplo 

na área das pescas, madeira e algumas aves e mamíferos);

››› As Nações Unidas concluíram, em 2007, que o nível médio 

dos mares deverá subir entre 20 a 60 centímetros até 2100.

(números e indicadores a partir do Millenium Ecosystem Assessment)

A Europa é actualmente uma das regiões do globo mais 

artifi cializadas e, ao mesmo tempo, um dos blocos mundiais 

que mais esforço tem desenvolvido em prol da conservação da 

Natureza. Portugal é detentor do território mais diversifi cado 

da União Europeia (variedade de paisagens, grande número de 

espécies e habitats protegidos em relação à área territorial). No 

entanto, muito devido a decisões políticas, está-se a caminho 

de um beco sem retorno.

É urgente tomar medidas para mudar de forma efectiva e 

minorar o pior cenário que se avizinha.

Por tudo isto, as Nações Unidas decretaram 2010 como o Ano 

Internacional da Biodiversidade, sob o slogan “Biodiversidade 

é vida, Biodiversidade é a nossa vida”.

Desde 2007, aquando da realização da Conferência de Alto 

Nível em Portugal “Business & Biodiversity” enquadrada na 

Presidência de Portugal na União Europeia, que tem sido feito 

um esforço para mobilizar o tecido empresarial para a questão 

da preservação dos ecossistemas.

Infelizmente muitos gestores não estabelecem a relação entre 

os ecossistemas e o desempenho empresarial. As empresas não 

estão, muitas vezes, totalmente conscientes da dimensão da 

sua dependência e impacte sobre os ecossistemas e possíveis 

ramifi cações. Como resultado, as empresas podem ser apanha-

das desprevenidas ou perder novas fontes de receita associa-

das às alterações dos ecossistemas. Deste modo as empresas 

devem incorporar esta temática na sua estratégia.

Contudo, os esforços de mobilização têm sido centrados nas 

empresas com grande visibilidade pública, tendo sido menos 

visíveis ou inexistentes nas micro, pequenas e médias empre-

sas. Várias razões podem ser apontadas para este afastamento, 

nomeadamente a falta de tempo que demonstram e os poucos 

recursos fi nanceiros e humanos, assim como alguma desade-

››› La Défense Paris, França · Marisa Aguiar, 2005
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quação de diversas ferramentas desenvolvidas às empresas 

mais pequenas. Em contrapartida, as grandes empresas podem 

aproveitar a grande notoriedade que têm no mercado para 

fazer passar a mensagem e provocar uma alteração de compor-

tamentos. 

Com este trabalho, pretende-se contribuir para o alertar de 

consciências no que toca à preservação dos ecossistemas e suge-

rir, mediante a pesquisa, investigação e contributos recolhidos, 

algumas acções que possam ajudar a fazer deste mundo um 

mundo mais perene e mais saudável.

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS

Na fase de auscultação, foram contactados os diferentes 

grupos de interesse relativamente à actuação das empresas 

na temática dos Ecossistemas e às expectativas de actua-

ção do BCSD Portugal. Os quadros e o gráfi co seguintes 

resumem a informação recolhida em entrevistas realizadas a 

diversas empresas, ONG e organismos públicos, assim como 

informação disponível em websites, jornais e publicações da 

especialidade.

SITUAÇÃO ACTUAL DAS EMPRESAS

Grupos de Interesse Perspectiva

Organismos 

Públicos

Existe um grupo reduzido de grandes empresas que dispõe de planos de acção para a preserva-

ção dos ecossistemas. Contudo, a maioria das empresas não integra os Ecossistemas na estratégia do 

negócio. Alguns organismos públicos são da opinião que somente com regulamentação legal é que serão 

implementadas medidas nesta temática. No entanto, reconhecem que as empresas carecem de incentivos 

para proteger os ecossistemas. A iniciativa Business & Biodiversity (B&B) é um bom exemplo de acordos 

voluntários de empresas com o Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), que visam 

a adesão a um conjunto de princípios e a adopção de metodologias para a integração progressiva da 

biodiversidade na gestão das empresas.

Empresas

A preocupação da maioria das empresas por esta temática é ainda débil ou inexistente, sendo perceptível 

que não há uma distinção clara entre o que é a gestão dos serviços de ecossistemas e a gestão ambiental 

clássica. Contudo, existe um número restrito de empresas cuja actividade depende directamente dos 

ecossistemas e que, por esse motivo, evidenciam planos de acção para a preservação dos mesmos. Ainda 

poucas empresas aderiram à iniciativa B&B. Foi ainda referido, que o Estado devia dar o exemplo nesta 

temática, pois os PDM (Plano Director Municipal) nem sempre contemplam a preservação dos ecossiste-

mas e não existe uma política de compras públicas responsável.

Para o cidadão comum há pouca percepção das práticas sustentáveis das empresas, havendo um desfasa-

mento no processo de comunicação.

METODOLOGIAS PARA AVALIAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, RISCOS E OPORTUNIDADES

Grupos de Interesse Perspectiva

ONG As empresas têm de ser proactivas na implementação de ferramentas.

Organismos Públicos
Foi reconhecido que o WBCSD tem ferramentas adequadas às empresas. Contudo, as métricas da bio-
diversidade e ecossistemas são muito difíceis e onerosas e dependem do tipo de empresa ou sector. As 
Universidades desenvolvem I&D para empresas nesta área.

Empresas

O WBCSD desenvolveu a ferramenta “Corporate Ecosystem Review”, mas a maioria das empresas não a 
conhece ou não a sabe aplicar. Existem empresas de consultoria a prestar serviços nesta área. As empresas 
que se relacionam directamente com os ecossistemas possuem indicadores para avaliar os seus impactes, 
as restantes não. No entanto, é reconhecido que as métricas dos ecossistemas são complexas e variam 
com o tipo de empresa ou sector. Foram ainda referidos os seguintes documentos ou websites com infor-
mação sobre o assunto:

TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity, estudo económico internacional que informa como 
quantifi car e mitigar os impactes nos ecossistemas e biodiversidade, assim como divulga casos de 
estudo de modelos de negócio bem sucedidos; Millenium Ecosystem Assessment (www.maweb.org/en/
index.aspx); Directiva Ambiental da Comunidade Europeia; Pegada Ecológica das empresas e produtos       
(www.globalfootprintnetwork.org / www.ecofoot.org).
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COMO TRANSFORMAR OS DESAFIOS EM OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

Grupos de Interesse Perspectiva

ONG
As empresas têm que adquirir a percepção do ciclo: sem ecossistemas não há recursos e sem recursos não 
há economia nem sociedade.

Organismos 
Públicos

As empresas têm que integrar os ecossistemas na estratégia do negócio e compreender os ecossistemas 
como um recurso. Devem também sensibilizar o cidadão comum para ser um consumidor responsável, 
potenciando o mercado de produtos e serviços ecoefi cientes. Foi ainda referido que o relatório “Building 
Biodiversity Business” da Shell/IUCN lista iniciativas e oportunidades de negócio na área da biodiversidade.

Empresas

As iniciativas B&B, a valorização dos serviços dos ecossistemas e a pró-actividade na antecipação da legis-
lação e necessidades da sociedade transformam os desafi os em oportunidades de negócio. O WBCSD pu-
blicou muito recentemente um Guia para a Valorização Empresarial dos Ecossistemas que está a testar em 
20 empresas (Ecosystem Valuation Initiative - EVI). A potencialização do Turismo de Natureza e de produtos 
ecoefi cientes são igualmente oportunidades de negócio. Foram ainda referidos os seguintes documentos 
com mais informação:
“Ganhar com a Biodiversidade: Oportunidades de Negócio em Portugal” publicação do BES; “Prémio BES 
Biodiversidade” que distingue e divulga as melhores práticas de redução de impactes na biodiversidade; 
“TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity”.

EXPECTATIVAS FUTURAS EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS

Grupos de Interesse Perspectiva

ONG
Todas as empresas deverão avaliar os seus produtos e serviços em termos de sustentabilidade e integrar os 
ecossistemas na visão e estratégia do negócio.

Organismos 
Públicos

Seria desejável um cumprimento efectivo da legislação por parte de todas as empresas e a internalização 
dos custos dos impactes nos Ecossistemas. Deveria também haver um cumprimento efectivo dos princípios 
já estabelecidos pelos acordos B&B. Todas as empresas deveriam fazer a avaliação da interdependência do 
negócio com os ecossistemas, exigir integridade e ética à cadeia de fornecedores e inovar em processos e 
produtos sustentáveis. Cabe também às empresas sensibilizar a sociedade e promover mais acções de carác-
ter voluntário como, por exemplo, a iniciativa “Limpar Portugal”.

Empresas

As empresas líderes devem impulsionar a mudança pelo exemplo, avaliando o ciclo de vida dos seus pro-
dutos (pegada ecológica) e valorizando os serviços dos ecossistemas e biodiversidade. Todas as empresas 
devem promover a utilização de produtos e serviços sustentáveis e exigir à Administração Pública que dê 
o exemplo nas compras responsáveis e na construção sustentável. É ainda desejável que as empresas na-
cionais se encontrem alinhadas com o “estado da arte” na Europa e no Mundo, no que respeita a práticas 
e tecnologias ecoefi cientes.
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Da análise do gráfi co, pode concluir-se que a maioria das 

sugestões dadas pelas partes interessadas aponta no sentido da 

maior disponibilização de informação, seja esta através da rea-

lização de acções de carácter formativo/informativo ou através 

da elaboração de documentos de apoio às empresas.

5. PROPOSTA H2OCEAN

Após análise da informação recolhida, apresentada no capítulo 

anterior, o grupo Hills2Ocean elaborou a seguinte proposta 

para o plano de acção do BCSD Portugal na área de focalização 

dos Ecossistemas:

COMUNICAR

1. Articular um fórum representativo de vários grupos de inte-

resse para os Ecossistemas, incluindo ONG e entidades públicas 

e privadas seleccionadas por critérios de infl uência/dependên-

cia, com o objectivo de:

Promover um fórum de discussão focalizado nos Ecossistemas;• 

Obter • feedback do cumprimento do planeamento estratégi-

co do BCSD Portugal.

2. Divulgar boas práticas nacionais por sector empresarial, na 

temática dos Ecossistemas, através de uma newsletter para as 

empresas associadas e através da comunicação social para o 

público em geral, com o intuito de demonstrar a contribuição 

das empresas para o Desenvolvimento Sustentável do país.

3. Estabelecer parcerias com os media, em especial a televisão, 

com o objectivo de melhorar a percepção das actividades do 

BCSD Portugal pelos cidadãos:

Marcar presença nas discussões públicas relacionadas com • 

os Ecossistemas;

Lançamento do programa “60 segundos de Sustentabili-• 

dade” num formato idêntico ao programa “Minuto Verde” 

promovido pela Quercus.

4. Utilizar as redes sociais para difundir, através de informações 

breves, a actividade do BCSD Portugal junto da comunidade 

em geral (exemplos: Twitter, Facebook). Poder-se-ia iniciar um 

projecto-piloto com o grupo YMT.

FORMAR

1. Dinamizar workshops sobre metodologias de avaliação de 

dependências e impactes nos Ecossistemas, nomeadamente a 

metodologia Ecosystem Services Review.

INOVAR

1. Promover workshops para a implementação de indica-

dores e métricas de avaliação de dependências e impactes 

nos ecossistemas, nomeadamente a metodologia Ecosystem 

Services Review (ESR) publicada pelo WBCSD;

2. Implementar um sistema de benchmarking no website do 

BCSD Portugal, com o objectivo de promover a comparação 

do desempenho ambiental das empresas, utilizando para o 

Agregação de grupos de inter-empresas 10%

Utilização da sua credibilidade e knowhow 7%

Criação de Parcerias 5%

Divulgação de metodologias de avaliação 3%

Divulgação dos benefícios económicos 3%

Edição de Newsletter temática 5%

Elaboração de Boas Práticas Empresariais 12%

Facilitação do Ecological Footprint para as empresas 2%Formação dos quadros das empresas 7%

Identifi cação de lacunas/oportunidades de negócio 2%

Informação ao consumidor 15%

Mediação de interesses 10%

Organização de eventos 17%

Representação no CNADS 2%
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efeito um indicador global como a pegada ecológica;

3. Implementar o “Prémio Anual de Boas Práticas Empresariais 

para os Ecossistemas”, com o intuito de promover a inovação 

nesta área. Criar um portfólio das melhores práticas implemen-

tadas por sector e promover a sua divulgação;

4. Criar parcerias com ONG para as questões da preservação 

dos ecossistemas;

5. Apoiar as empresas na respectiva inclusão em índices de susten-

tabilidade como o Dow Jones Sustainability Index e FTSE4Good;

6. Promover iniciativas de empreendedorismo na área dos 

Ecossistemas.

INTERVIR

1. Propor a representação do BCSD Portugal no CNADS (Con-

selho Nacional para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-

vel) com o intuito de advogar o Desenvolvimento Sustentável 

na agenda das políticas públicas que afectam as empresas;

2. Propor a aplicação de directivas internacionais às empresas 

associadas, com o objectivo de promover a vantagem com-

petitiva pela antecipação de normas internacionais com valor 

acrescentado para as empresas.

6. RECOMENDAÇÕES

O quadro seguinte resume uma análise SWOT à possível actua-

ção do BCSD Portugal na área de focalização dos Ecossistemas.

Desta análise evidenciam-se as quatro linhas de orientação es-

tratégica para o BCSD Portugal referidas na proposta H2Ocean:

COMUNICAR E FORMAR

A utilização sustentável dos ecossistemas é um desafi o recente 

que carece de uma maior consciencialização da sociedade 

em geral e das empresas em particular. A comunicação e a 

formação empresarial são reconhecidas pelos diferentes grupos 

de interesse como pontos fortes do BCSD Portugal, que deve 

manter e reforçar na área de focalização dos Ecossistemas. Em 

contrapartida, a baixa percepção das actividades do BCSD 

Portugal pelos cidadãos, comparativamente a outras ONG 

que promovem a conservação da natureza, é um ponto crítico 

a melhorar sob o risco de comprometer a sua legitimidade 

para advogar o Desenvolvimento Sustentável na agenda das 

políticas públicas que afectam as empresas. É fundamental a 

difusão de conceitos ainda pouco conhecidos de ecossistemas 

e biodiversidade, assim como formação para implementação 

da ferramenta Ecosystem Services Review.

INOVAR

A implementação de indicadores e métricas para avaliação de 

dependências e impactes nos ecossistemas é essencial para per-

mitir uma gestão adequada dos riscos associados à degradação 

dos serviços dos ecossistemas. O estabelecimento de parcerias 

com ONG e Universidades poderá oferecer oportunidades 

interessantes nesta matéria.

A implementação de programas que visem catalisar a mudança 

e promover a integração dos ecossistemas na estratégia do 

negócio são igualmente oportunidades de actuação para o 

BCSD Portugal.

Forças Fraquezas

• Comunicação com as empresas;
• Desenvolvimento de Competên-
cias / Formação;
• Disponibilização de conteúdos no 
website.

• Comunicação com a Sociedade Civil;
• Acções Educacionais para a Sociedade Civil;
• Advogar o Desenvolvimento Sustentável nas 
políticas públicas.

• Parcerias com os media;
• Parcerias com ONG’s;
• Representação no CNADS;
• Desenvolver e divulgar indicadores 
e métricas para os ecossistemas.

• Baixo reconhecimento pela Sociedade Civil;
• Falta de legitimidade para cooperar com 
entidades governamentais.

Oportunidades Ameaças
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INTERVIR

É uma prioridade defender a utilização sustentável dos 

Ecossistemas junto dos governos, de forma a promover 

condições legais e regulamentares que catalisem a mudança 

nas empresas rumo ao Desenvolvimento Sustentável. Para isso 

acontecer é imprescindível o BCSD Portugal melhorar o seu 

reconhecimento junto da sociedade civil, pois se a opinião 

pública sobre a actividade das empresas não for positiva não 

haverá uma regulamentação benéfi ca para as mesmas.

O BCSD Portugal tem um grande desafi o pela frente, de modo 

a dar o impulso necessário para colocar este tema nas agendas 

das empresas. É fundamental agir.

  

7. ENTIDADES CONSULTADAS

Nuno Oliveira – Ambiodiv

Lourdes Carreira – APA 

Elsa Luz – ADP 

Paulo Padrão – BES 

Paulo Bessa – Corticeira Amorim 

Rui Dinis – Evalue 

Teresa Andresen – FCUP 

José Jesus Costa – Grundfos 

Henrique Pereira dos Santos – ex-ICN 

João Menezes – ISCTE 

Tiago Domingos – IST 

Pedro Teixeira – Planbelas 

João Soares – Portucel Soporcel 

Susana Fonseca – Quercus 

Elsa Monteiro  – Sonae Sierra 

José Teixeira – UP 

James Griffi ths – WBCSD         
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A equipa acredita que o problema e as preocupações actuais da sociedade em geral, e em particular 

dos governos e das empresas, em matéria de sustentabilidade devem ser assumidos com um carácter 

permanente, dando enfoque a princípios e actuações de tipo preventivo.

Assim, tendo por base estas considerações e a área de focalização de projecto atribuída, identifi cou-se 

como adequada a designação de Via Infi nitum.                                     

O Papel das Empresas no caminho para o Desenvolvimento Sustentável da sociedade é essencial e até 

“infi nito“.

ÁREA DE FOCALIZAÇÃO 

PAPEL DAS EMPRESAS

Isabel Abreu
REN Serviços

Jorge Nunes
ANA

Marisa Fatela
Transtejo

Nuno Godinho 
Via Consulting

Paula Marracho
Edp Produção
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1. OBJECTIVOS

Focada no tema O Papel das Empresas, a equipa Via Infi nitum 

elaborou um projecto centrado no objectivo de permitir ao 

BCSD Portugal orientar as empresas a potenciarem o seu papel 

junto dos seus principais stakeholders, designadamente a socie-

dade, em termos de sustentabilidade.

Paralelamente, este projecto constituiu uma mais-valia para 

todos os membros da equipa uma vez que lhes permitiu reunir 

e aprofundar conhecimentos não só para o acompanhamen-

to e planeamento do mesmo, mas também como factor de 

sensibilização para uma participação activa no dia-a-dia, como 

profi ssionais e como cidadãos, relativamente a estas questões.        

A equipa Via Infi nitum agradece e ressalva que para a concretiza-

ção deste trabalho foi fundamental e imprescindível a colabo-

ração obtida por parte BCSD Portugal, bem como a disponibi-

lidade e o conhecimento transmitido pelos representantes das 

empresas consultadas no decurso das entrevistas realizadas. 

2. METODOLOGIA

Foram apuradas as opiniões e a consciencialização de um 

conjunto de empresas seleccionadas para o caso de estudo, de 

forma a obter informação relevante acerca do panorama actual 

na área da Sustentabilidade, bem como detectar novas ideias e 

métodos que proponham aprimorar a abordagem por parte do 

BCSD Portugal sobre este tema. 

Deste modo, e defi nido concretamente o objectivo, elaborou-se 

um questionário dirigido às empresas, através do qual se procu-

rou captar sucinta e claramente as principais ideias e posições 

sobre o papel de cada empresa na área da Sustentabilidade.

Reconheceu-se que seria importante compreender as ameaças 

externas de cada empresa, ao nível da sociedade ou até mes-

mo dos mercados actuais, bem como as ameaças internas, isto 

é, dentro da própria empresa, a relação com os colaboradores 

e stakeholders. Por outro lado, foi necessário determinar os 

desafi os colocados actualmente às empresas e que estratégias 

ou métodos estão planeados ou em vias de planeamento, de 

forma a tornar tais desafi os em oportunidades de negócio. 

O questionário pretendeu também dar a entender quais as 

práticas das empresas, tendo em conta os três pilares da sus-

tentabilidade – social, ambiental e económico – e de que forma 

é que cada organização está envolvida. Assim, foi possível 

perceber o seu posicionamento e o que efectivamente está a 

ser feito no âmbito da sustentabilidade.

As respostas a estas questões permitiram obter opiniões e 

visões do estado actual da sustentabilidade ao nível empresa-

“É importante que as empresas não fi quem satisfeitas com o estado actual das coisas e tentem dar 

sempre um passo de forma cada vez mais sustentada com a preocupação de melhoria sistemática e 

consecutiva.” 

 José Paulo Machado, Grupo Sumol+Compal 

››› Sunset · Nuno Godinho
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rial. No entanto, com vista a ter uma percepção mais vincada 

sobre o papel das empresas, foi igualmente necessário perceber 

como é que as empresas se auto-avaliam, qual a sua posição 

face à sustentabilidade, quais os dividendos de cada estraté-

gia, quais os motores, quais são os seus principais objectivos e 

como se relacionam com os seus stakeholders. Assente naquilo 

que é o papel do BCSD Portugal e no que os associados espe-

ram desta Organização, foi integrada uma questão fi nal com o 

objectivo específi co de recolher opiniões sobre o modo como 

o BCSD Portugal poderá potenciar ainda mais o papel das 

empresas, de modo a torná-las mais pró-activas e interventivas 

em matéria de Desenvolvimento Sustentável.

Em resultado desta metodologia, foi possível ter uma visão 

geral, quer do estado actual, quer das práticas que estão, neste 

momento, a ser aplicadas pelas empresas portuguesas e, desta 

forma, contribuir para uma ilação sobre qual o papel de cada 

uma no desafi o da sustentabilidade.

3. ENQUADRAMENTO DO TEMA

Durante os últimos anos tem-se assistido a uma preocupação 

crescente no que toca às áreas da sustentabilidade. Sejam 

preocupações ambientais, como as alterações climáticas e a 

protecção das espécies, sejam preocupações sociais, como a 

pobreza ou a globalização, ou preocupações económicas e o 

impacte que estas componentes têm nos mercados que fazem 

girar o mundo, todas elas são genuínas e merecem um lugar 

de destaque dentro das corporações e nas acções e medidas 

tomadas por cada organização. 

Está claro, neste momento, que o papel das empresas, inde-

pendentemente da dimensão de cada uma, é relevante para 

um desenvolvimento global mais sustentável. São cada vez 

mais as empresas que incluem o tema da Sustentabilidade nas 

suas actividades e muitas delas focam o seu negócio nesta área, 

sendo o seu principal driver.

Em Portugal esta preocupação é notória, ainda que de uma for-

ma particularmente subtil. Existem já alguns sinais de mudança 

na abordagem e interpretação deste tema e de mentalidades, 

nomeadamente ao nível da prática business to consumer (B2C), 

onde muitas organizações já se aperceberam que uma empresa 

sustentável não implica apenas investimento fi nanceiro e que 

existem novas oportunidades de negócio que se podem tornar 

lucrativas e interessantes.

No entanto, e tendo por base as informações recolhidas duran-

te o ano de 2009, as cinco empresas portuguesas entrevistadas, 

salientaram a necessidade de maior apoio, informação e forma-

ção, que as ajude a direccionar as suas apostas e objectivos no 

sentido certo. Em acréscimo, as empresas deduzem igualmente 

que é fundamental que o BCSD Portugal tenha uma posição 

mais prática e mais activa perante os seus membros, apresen-

tando novas ideias, conceitos e métodos, que visem apoiar o 

Desenvolvimento Sustentável das organizações.

As próximas décadas serão, sem dúvida, as décadas da Susten-

tabilidade. O papel das empresas nas três vertentes – social, 

ambiental e económica – terá cada vez mais importância e será 

decisivo no rumo das sociedades e mercados. Em Portugal, tal 

não será excepção e irão surgir novos desafi os que terão de ser 

“As vantagens pré-competitivas devem ser partilhadas para as empresas se envolverem mais nesta 

temática.” 

Margarida Martins Ramalho, Jerónimo Martins

››› Península · Nuno Godinho
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encarados com métodos substanciais e sustentáveis que sejam 

lucrativos e que tragam mais valor às empresas. Com esta 

mudança da visão empresarial e dos objectivos da maioria das 

organizações, é necessário criar linhas orientadoras que sirvam 

de apoio às empresas, fundamentando e acompanhando as 

acções e medidas tomadas por cada uma, rumo a um desen-

volvimento cada vez mais sustentável.

4. PROPOSTA

4.1 Apresentação dos resultados obtidos

No âmbito dos questionários/entrevistas realizados às empre-

sas, destacam-se como aspectos fundamentais e de especial 

interesse, no âmbito do projecto em questão, os sistematiza-

dos nos gráfi cos que a seguir se apresentam e que pretendem 

traduzir o peso de diversos factores estratégicos.   

A competitividade dos preços e o envolvimento com os 

stakeholders são os desafi os que actualmente absorvem as 

preocupações das empresas. 

No contexto nacional, a formação dos colaboradores, o 

compromisso com os stakeholders e o compromisso da gestão 

de topo foram identifi cados como motores de relevo, ou seja, 

impulsionadores de um papel mais efectivo e consistente das 

empresas no desenvolvimento e implementação de práticas 

sustentáveis.

››› Gráfi co I – Principais desafi os externos que se colocam às empresas em matéria de sustentabilidade

“ A responsabilidade social começa dentro das empresas.” 

 Saldanha da Gama, Solvay

››› Gráfi co II – Motores para o Desenvolvimento Sustentável



Young Managers Team 2009 CONTRIBUINDO PARA A ESTRATÉGIA36

As empresas reconhecem benefícios em várias vertentes, desta-

cando-se porém, nos tempos actuais, a garantia da sua existên-

cia. A competitividade e a estabilidade do negócio, benefícios 

que se podem considerar estruturantes em termos de mercado, 

mantêm-se no topo dos objectivos de uma actuação sustentável.

As empresas esperam do BCSD Portugal a implementação de 

um conjunto vasto de iniciativas, com especial preponderância 

nas que se prendem com sinergias e comunicação entre as 

empresas-membro.

4.2 Apresentação da proposta 

Os desafi os, cada vez mais complexos e que se colocam às 

empresas no campo da responsabilidade social, pressionam 

as mesmas a defi nir estratégias de actuação, passando da 

teoria à prática, para responder a estes mesmos desafi os e 

transformá-los em oportunidades de negócio ou de melhoria 

do seu desempenho, levando-as a fi xar fórmulas organiza-

cionais mais elaboradas, códigos de comportamento e méto-

dos de avaliação do seu cumprimento.

A adesão das empresas e dos seus gestores de topo aos prin-

cípios do Desenvolvimento Sustentável, e o enraizamento de 

uma consciência de responsabilidade social nas empresas não 

são, no entanto, sinónimos de iguais estágios de desenvolvi-

mento. Se numa empresa a elaboração de um relatório de sus-

tentabilidade é ainda uma novidade, noutra esta é uma etapa 

ganha há muito tempo. Afi guram-se por isso, como desafi os 

maiores a adopção de sistemas de gestão e respectiva certifi ca-

ção ou a integração de rankings nacionais e internacionais.

Para dinamizar e potenciar o Papel das Empresas sugerem-se 

quatro instrumentos, todos com o principal objectivo de levar 

as empresas e o próprio BCSD Portugal a funcionar como uma 

“aldeia do conhecimento”, onde a informação circula a grande 

velocidade e os seus “habitantes” funcionam em perfeita coo-

peração. Nestes projectos terá de haver, portanto, um envolvi-

mento incondicional por parte de todos.

››› Gráfi co III – Maiores benefícios de uma actuação sustentável no longo prazo

››› Gráfi co IV – Acções a desenvolver pelo BCSD Portugal para ajudar a potenciar o papel das empresas
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ESCOLA BCSD PORTUGAL

Tendo em conta a necessidade manifestada pelas empresas-

-membro de um apoio mais directo por parte do BCSD Por-

tugal para “ensinar e apontar caminhos” que lhes permitam 

atingir os objectivos que estabeleceram e implementar acções 

socialmente responsáveis, surgiu a ideia de criação de uma Es-

cola de Especialização BCSD Portugal – um espaço de apren-

dizagem, transmissão de conhecimento e troca de experiên-

cias sobre as temáticas mais relevantes em cada momento.

COMITÉS DE ESTUDO

Outro instrumento que se considera essencial ao desenvolvi-

mento de boas práticas seria a criação de Comités de Estudo. A 

sua constituição seria realizada com o apoio do BCSD Portugal 

e com a utilização e o aproveitamento dos meios humanos 

das empresas, em moldes semelhantes aos dos praticados no 

WBCSD.

Estes Comités não só poderão potenciar novas parcerias, como 

também desenvolver novos formatos de gestão sustentável ao 

nível local, regional ou mesmo nacional e exercer força perante 

os poderes públicos. 

Em termos de organização sugere-se que seja por área de 

interesse ao nível do território ou ao nível do tema. Todos os 

membros poderão desenvolver uma proposta de estudo, que 

será avaliada tanto pelo BCSD Portugal, como pelo WBCSD, e 

depois apresentada aos restantes membros.

Normas e Certifi cações (conteúdos das normas; métodos, procedimentos e recursos envolvidos; etapas);

Auditorias (métodos, princípios orientadores e padrões de avaliação; etapas);

Relatórios de Sustentabilidade (GRI; conteúdos; métodos de registo, validação e apuramento de indicadores; 
recursos envolvidos);

Prémios e Rankings Sociais – por exemplo: DJSI (métodos de apuramento, registo e validação de informação; 
procedimentos e padrões de avaliação; recursos envolvidos; etapas);

Códigos de Ética/Conduta (conteúdos; princípios orientadores; métodos, procedimentos e padrões de avalia-
ção de efi cácia; etapas);

Filantropia, Voluntariado e Projectos Sociais/ambientais (apresentação de casos de estudo de projectos imple-
mentados e respectivos resultados);

Mecanismos de avaliação de impacte de práticas de responsabilidade social (métodos, procedimentos e padrões de 
avaliação).

Escola de 
Especialização

Cursos de especialização em diversas áreas temáticas de • 
potencial interesse para as empresas-membro (1);

Ministrados pelas empresas-membro, conforme o seu grau • 
de envolvimento e especialidade nos assuntos;

Periodicidade semestral, com duração de dois dias e com • 
avaliação.

Comités de 
Estudo

Grupos de trabalho inter-empresas para análise, discussão, • 
orientação e alinhamento comum em áreas temáticas cha-
ve/críticas, no contexto nacional e/ou internacional;

Poderão originar • Position Papers a publicar/divulgar exter-
namente (autoridades competentes, ONGs);

Periodicidade trimestral .• 

(1) Exemplos de temas (meramente ilustrativos e sujeitos a alteração mediante actualidade do momento): 
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Comité de Estudo – Desenvolvimento Sustentável em Portugal;

Comité de Estudo – Consumo Sustentável;

Comité de Estudo – Consumo Energético;

Comité de Estudo – Preservação dos Recursos Naturais.

Exemplos de temas:

Alterações Climáticas (Protocolo de Quioto, Comércio Europeu de Licenças de Emissão, entre outras);

Avaliação de Impacte Ambiental;

Globalização;

Crescimento Populacional;

Impacte Financeiro;

Gestão de Resíduos Industriais.

Exemplo de temas a tratar:

BRIEFINGS TEMÁTICOS

Para um acompanhamento permanente e um aprofunda-

mento de assuntos correntes, seja de âmbito geral ou de 

uma dada área de especialidade, sugere-se a elaboração de 

briefi ngs temáticos que estimulem a partilha de informação e 

de experiências.

PRÉMIO BCSD PORTUGAL

Porque existem muito boas ideias para colocar em prática, a 

equipa Via Infi nitum entende que seria uma mais-valia dar a 

conhecer e premiar as mesmas com um selo de reconhecimen-

to BCSD Portugal.

O método adoptado seria por concurso anual. As empresas-

-membro davam a conhecer um projecto sustentável em todos 

os pilares entrando assim no concurso. As seleccionadas teriam de 

cumprir os critérios previamente defi nidos pelo BCSD Portugal. 

Estes diferentes projectos seriam disponibilizados a todos os 

membros, sendo apresentados resumos via e-mail em texto 

e imagem e posteriormente colocados no website do  BCSD 

Portugal com informação mais desagregada (não dispensando 

o login para aceder).

Após a avaliação por parte dos membros, na assembleia-geral 

proceder-se-ia à eleição por voto secreto, permitindo assim 

eleger o projecto mais relevante para o desenvolvimento da 

respectiva empresa e do mercado empresarial como um todo.

Briefi ngs
Temáticos

Relatórios síntese sobre temas técnicos ou da actualidade, • 
a nível nacional e/ou internacional, com o objectivo de 
informar, divulgar e/ou sensibilizar;

Poderão ser elaborados pelo BCSD Portugal ou pelas • 
empresa-membro, de modo rotativo ou de acordo com o 
tema em causa;

Periodicidade mensal. • 

Prémio Melhor
Empresa

Concurso dirigido às empresas-membro para a identifi ca-• 
ção e valorização das melhores práticas de sustentabilidade 
a nível nacional;

Selo de reconhecimento do projecto sustentável BCSD • 
Portugal;

Periodicidade anual. • 
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Com a implementação desta ferramenta espera-se:

Disseminar informação sobre a gestão sustentável para um • 

papel das empresas mais pró-activo na sociedade, divul-

gando as melhores ideias, as que podem fazer a diferença e 

reconhecendo a melhor;

Melhorar o envolvimento entre o BCSD Portugal e os seus • 

membros e o seu papel conjunto para o Desenvolvimento 

da Sustentabilidade. Impulsionar novos projectos e novas 

ambições.

Grau de Satisfação dos Associados

A percepção do grau de satisfação dos seus associados, desig-

nadamente através da realização de inquéritos, será também 

de potencial interesse para o BCSD Portugal.

5. RECOMENDAÇÕES

Uma vez que o universo das empresas que foram caso de estu-

do foi relativamente restrito, é recomendável que o BCSD Por-

tugal invista sistematicamente no contacto directo e aferição 

da evolução do posicionamento e estratégia das mesmas face 

às iniciativas adoptadas e/ou instrumentos implementados. Isto 

permitirá destacar os factores preponderantes sobre os quais o 

BCSD Portugal manifesta realmente impacte.

6. ENTIDADES CONSULTADAS

A proposta apresentada teve por base as preocupações, as 

necessidades e sugestões vinculadas pelas entidades que a 

seguir se listam e a quem a equipa Via Infi nitum reitera todo o 

seu agradecimento.

Bial; Solvay; Grupo Lena; Jerónimo Martins; Sumol+Compal; 

BCSD Portugal; WBCSD

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gestão Ética e Socialmente Responsável, ed. HR, por Arménio 

Rego, Miguel Pina e Cunha, Nuno Guimarães da Costa, Helena 

Gonçalves e Carlos Cabral-Cardoso. 2006

Guia Prático para a Responsabilidade Social das Empresas, ed. 

Grace com a colaboração do Instituto Ethos. 2004

Do desafi o à oportunidade. O papel das empresas na sociedade 

de amanhã. WBCSD

What a way to run the world, WBCSD Annual Review 2008

Sustainable Consumption Facts and Trends, from a business 

perspective, The Business Role Focus Area, WBCSD

Sites consultados: 

www.sumolcompal.pt

www.unicer.pt

www.grupolena.pt

www.solvay.pt

www.jeronimomartins.pt

www.bial.com/pt/

››› Flat · Nuno Godinho
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BCSD PORTUGAL

O BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvi-

mento Sustentável é uma associação sem fi ns lucrativos, cria-

da em Outubro de 2001, por 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 nacional. Actual-

mente, a organização conta com 130 membros, representan-

do 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 

ecoefi ciência, a inovação e a responsabilidade social.

Os objectivos:

Divulgação e promoção do Desenvolvimento Sustentável;

Disponibilização aos membros de serviços e ferramentas de 

implementação;

Promoção da divulgação das boas práticas das empresas-mem-

bro;      

Acompanhamento das políticas públicas.

www.bcsdportugal.org

WORLD BUSINESS COUNCIL

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

O WBCSD – World Business Council for Sustainable Development 

é uma coligação de 200 empresas internacionais, unidas pelo 

compromisso partilhado para com o desenvolvimento susten-

tável através de três pilares: crescimento económico, equilíbrio 

ecológico e progresso social. Os membros são oriundos de 

mais de 30 países e de 20 grandes sectores industriais. Bene-

fi ciam também de uma Rede Global de mais de 60 conselhos 

empresariais nacionais e regionais e organizações parceiras.

A missão

A missão é assegurar a liderança empresarial como catalisa-

dora para a mudança rumo ao Desenvolvimento Sustentável. 

É também apoiar a licença empresarial para operar, inovar e 

crescer, num mundo cada vez mais moldado pelas questões do 

desenvolvimento sustentável.

Os objectivos:

Liderança empresarial - ser líder na promoção empresarial do 

Desenvolvimento Sustentável;

Desenvolvimento de políticas - participar no desenvolvimento 

de políticas para criar as condições estruturais ideais, para as 

empresas darem uma contribuição efectiva para o Desenvolvi-

mento Sustentável;

O Business Case - desenvolver e promover o business case para 

o Desenvolvimento Sustentável;

Melhores práticas - mostrar a contribuição empresarial para o 

Desenvolvimento 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.

www.bcsdportugal.org

ACERCA DE...
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