
1. Descrição Da equipa

A equipa é composta por elementos de oito empresas associa-

das do BCSD Portugal, nomeadamente: Luís Taborda – ANA 

Aeroportos; Nélia Moura – Brisa; Maria Melo – Carris; João 

Martins  – Edia; Pedro Moreira – EDP; Rodolfo Lemos – Inspira 

Hotel; Telma Cruz – SECIL e Hugo Modesto – Siemens.

O grupo escolheu como nome TricicLo, procurando com esta 

identidade potenciar a promoção dos três pilares da sustentabilida-

de (Tri) permitindo a obtenção de um processo transformacional 

seguro e responsável (Ciclo). 

2. Descrição Do proJecTo

Como tema para o projecto, a equipa definiu a chefia intermédia 

como catalisadora da sustentabilidade, por considerarmos que 

constitui o veículo para o desenvolvimento e implementação de 

práticas de sustentabilidade numa organização. A chefia intermédia 

é o elemento que detém um profundo conhecimento da empresa 

e mercado em que opera, mas também dos seus colaboradores, 

sendo o elo de ligação entre os mesmos e a chefia de topo. Assim, 

o objectivo consistiu no desenvolvimento de uma ferramenta para 

diagnosticar o compromisso e o envolvimento 

das chefias intermédias na implementação das 

práticas de sustentabilidade.

O método seleccionado teve por base o mode-

lo de transformação cultural (Cultural Transfor-

mation Tools - CTT) desenvolvido pelo Richard 

Barrett. Este modelo permite obter um mapa 

detalhado da consciência de uma organiza-

ção, bem como a sua evolução quando aplicado periodicamente, 

servindo de alavanca para a transformação cultural das empresas, 

construindo assim organizações baseadas 

em valores. 

Os resultados possibilitam medir o alinha-

mento dos valores pessoais dos colaboradores 

com os valores da cultura da organização e 

o alinhamento dos valores na Cultura Actual 

com os valores da Cultura Desejada. Através 

das CTT todos os valores e comportamentos 

podem ser atribuídos a um dos sete níveis de 

consciência existentes. Se forem identificados 

os valores e comportamentos de um grupo 

de indivíduos, pode medir-se a consciência 

do grupo, mapeando os seus valores para o 

modelo de sete níveis de consciência.

Baseado neste modelo e na interpretação que a EFQM (Fundação 

Europeia para a Gestão da Qualidade), faz do mesmo, desenvol-

vemos uma ferramenta para aplicação nas empresas do grupo 

TRICICLO, que será validada pelo modelo CTT (aplicado nas oito 

empresas do grupo, com o apoio da NEXE - the way of change, 

empresa de consultadoria especializada na gestão da mudança 

cultural das organizações). A ferramenta desenvolvida pela equipa 

consiste num questionário, dividido em 2 quadrantes, relaciona-

dos entre si (Primeiro quadrante: “Liderança”, “Política e Estraté-

gia”, “Pessoas”, “Parcerias e Recursos” e “Processos”; Segundo 

quadrante: “Resultados dos Clientes”, “Resultados das Pessoas”, 

“Resultados da Sociedade”, “Resultados dos Indicadores de De-

sempenho”), que deverá ser aplicada à gestão de topo e às chefias 

intermédias da organização. Este método permite avaliar o gap 

entre a visão da gestão de topo e das suas chefias intermédias e se 

as práticas de sustentabilidade estão a ser comunicadas e aplicadas 

na organização. Da aplicação desta ferramenta apenas resulta um 

estado/ponto de situação da Organização vs. Chefia Intermédia.

3. resuLTaDos

Os resultados que obtivemos da aplicação da CTT no conjunto das 

8 empresas em análise são, em síntese, os seguintes:

1. Representação dos valores mais escolhidos:

›   Não existem valores coincidentes entre os valores pessoais das (nos-

sas) chefias intermédias e os valores da Cultura Actual das empresas.

›   Existem, porém, 5 valores coincidentes entre a Cultura Actual e 

a Cultura Desejada, indicando que as empresas estão no bom 

caminho. Contudo, ainda há aspectos que poderão melhorar, dado 

que existem dois blind spots, no nível 5 (Coesão Interna) e nível 7 

(Serviço). 

›   A existência, na Cultura Actual, de um potencial valor limitativo 

Apoio

BCSD Portugal
Av. de Berna nº11, 8º
1050-036 Lisboa

Tel.: (+351) 217 819 001
Fax: (+351) 217 819 126

E-mail: info@bcsdportugal.org
Web: www.bcsdportugal.org

DeDicaTeD To MaKiNG a DiFFereNce

coMproMisso coM o 
FuTuro Das eMpresas

O programa Young Managers Team (YMT), criado à imagem do Future Leaders Team (FTL) do World Business Council for Sustai-

nable Development (WBCSD), é um dos projectos de maior sucesso do BCSD Portugal. O programa YMT visa contribuir para a 

formação dos jovens quadro portugueses num âmbito alargado, com a introdução de uma abordagem integrada de negócio 

que inclui preocupações ambientais, económicas e sociais. Adicionalmente, o programa YMT dá a um conjunto de jovens a 

oportunidade de trabalhar com colaboradores de um leque variado de empresas e especialistas nas mais diversas áreas, contri-

buindo para a integração e a acção colectiva na concretização dos princípios e valores do desenvolvimento sustentável. 

 

A disponibilização de recursos por parte das empresas membro do BCSD Portugal representa uma oportunidade única para 

contribuir positivamente para a sociedade em que se integram. Investir na formação de jovens profissionais na área da susten-

tabilidade constitui, desde logo, uma declaração de compromisso para com a sociedade em geral e para aquilo que acreditam 

dever ser o papel das empresas na sociedade. É por isso que, desde 2005, o BCSD Portugal vem investindo neste projecto, na 

expectativa de que os resultados possam beneficiar não só as empresas participantes, mas a sociedade em geral, na maneira 

como, progressivamente, se torna apta a lidar com as questões e desafios de forma mais sustentável.

À semelhança de anos anteriores, as expectativas para o projecto que se iniciou em 2010 passaram pela aquisição de experi-

ências em desenvolvimento e gestão de projectos, pela comunicação com um alargado número de stakeholders, pela partilha 

de conhecimentos e experiências pessoais e profissionais, pela criação de uma rede de contactos alargada no âmbito da 

sustentabilidade e no universo empresarial português e pela maior compreensão do contexto empresarial, tanto a nível local 

como a nível global. 

Para os jovens que integraram o projecto em 2010, a aprendizagem centrou-se numa das áreas de focalização do BCSD 

Portugal – O Papel das Empresas. Foram constituídas três equipas de trabalho: Chi-Sight, HorizOne e TriCiclo. Cada equipa 

trabalhou, ao longo de 12 meses, na elaboração de um projecto específico, todos eles dando origem a produtos finais muito 

distintos que seguidamente apresentamos.

– “redução de custos”, faz sentido dada a conjuntura económica 

actual em que vivemos.

› Os valores “ética”, “atitude positiva” e “aprendizagem contínua” 

são valores importantes para os indivíduos que constituem este 

grupo de empresas e são requeridos para fazerem parte da Cultura 

Desejada, mas não estão na lista dos principais valores que caracte-

rizam a Cultura Actual. 

› Na Cultura Desejada os valores “crescimento organizacional”, 

“comunicação aberta”, “reconhecimento dos colaboradores” e 

“excelência” são requisitos totalmente novos. Nenhum destes 

aparecem quer nos Valores Pessoais quer na Cultura Actual. Neste 

sentido, serão estes novos valores requisitos positivos ou talvez uma 

reacção a algo que neste momento não está a acontecer ou que é 

considerado menos saudável na Cultura Actual.

2. Distribuição de todos os valores escolhidos

› Verifica-se que a distribuição de valores na Cultura Actual e na Cultura 

Desejada é semelhante, existindo, contudo, uma menor percentagem de 

valores potencialmente limitantes (menor entropia) na Cultura Desejada.

› Na Cultura Actual, onde o nível de entropia é de 16%, os valores 

potencialmente limitantes encontram-se apenas nos níveis 1, 2 e 3, 

indicativo de um certo grau de desordem dentro das organizações. 

3. Balance Scorecard

› À semelhança do que acontece na distribuição dos valores mais 

escolhidos, a Cultura Desejada apresenta uma configuração full spec-

trum, verificando-se uma transferência de valores relativos à eficiência 

(orientação para os resultados) para a cultura (orientação para as 

pessoas). De realçar também a substituição do valor “redução de 

custos”, valor limitativo, para o valor “crescimento organizacional”.

Os resultados por empresa serão desenvolvidos em detalhe na 

brochura desenvolvida pelo grupo.

A ferramenta TRICICLO foi aplicada, como projecto-piloto, em 

duas empresas do grupo. Desta aplicação é possível extrair quais os 

pontos fortes e pontos a melhorar para cada um dos descritores re-

feridos; o gap entre a visão do CEO e das chefias intermédias; o gap 

entre as políticas existentes e a aplicação real das mesmas; os níveis 

de consciência globais da empresa e de cada um dos descritores. A 

ferramenta TRICICLO será desenvolvida com o apoio da Via Consul-

ting e estará, no futuro, residente no website do BCSD Portugal para 

possível utilização dos seus membros, permitindo, desta forma, fazer 

o benchmark entre departamentos, funções e empresas.

4. coNcLusões/recoMeNDações

Após a aplicação das ferramentas da NEXE e TRICICLO, nas empre-

sas da equipa, conclui-se que os resultados extraídos de cada uma 

não são comparáveis directamente entre si, no sentido em que as-

sentam em pressupostos de avaliação de níveis de consciência di-

ferentes. Contudo é de notar uma convergência nos dois modelos 

para o mesmo padrão de níveis de consciência, i.e., empresas que 

no modelo NEXE obtiveram níveis de consciência mais elevados, 

apresentam-se de igual forma no modelo TRICICLO, assim como o 

inverso também se observou.
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1. Descrição Da equipa

A equipa Horizone é constituída por oito elementos, prove-

nientes de várias empresas, com backgrounds que se inscre-

vem nas mais diversas áreas profissionais e que, actualmente, 

desenvolvem a sua actividade em diferentes regiões do país: 

Ana Rita Fidalgo – ANA; Carlos Amorim – EDP Distribuição; Déli 

Silva – Celtejo; Ivo Robim – APCER; Miguel Sousa – Carris; Sofia 

Hilaco – EPAL; Teresa Nabais – Solvay Portugal; Tiago Gomes 

– VIA Consulting.

O nome da equipa Horizone foi definido entre os vários mem-

bros do grupo, visando ilustrar os elos comuns e factores de 

união que pudessem existir entre os mesmos. Resulta da junção 

das palavras Horizonte, que simboliza o futuro, uma viagem con-

tínua para alcançar um objectivo, e One, número que coube em 

sorte ao grupo no primeiro encontro do projecto Young Managers 

Team 2010.

Encarando a temática do Desenvolvimento Sustentável como 

fundamental para as suas actividades profissionais e também nas 

suas vivências particulares, a equipa definiu como fundamental 

para a abordagem do tema, a sua transmissão de forma didácti-

ca, lúdica e divertida.

2. Descrição Do proJecTo

Inserido no tema “O Papel das Empresas no Desenvolvimento 

Sustentável”, decidiu-se que o proje cto a desenvolver seria um 

Jogo de Tabuleiro que promovesse o debate sobre o Desenvolvi-

mento Sustentável entre os jogadores.

Outra forma de sensibilização e aquisição de conhecimento é a 

troca de informação através do diálogo e reflexão. Daí ser esse 

outro objectivo fundamental do jogo: transportar as pessoas para 

o papel de um gestor de uma organização, tomar decisões, re-

flectir sobre as consequências dos seus actos face aos meios que 

detém, ao mesmo tempo que interage com parceiros de jogo. 

Através dessa reflexão, da interacção e do diálogo o conheci-

mento e a sensibilização para este tema fluirão de forma simples, 

divertida e saudável.

3. priNcipais resuLTaDos

Como principais resultados do projecto desenvolvido, assinala-

mos:

› Estimular e predispor para a reflexão sobre a temática do 

Desenvolvimento Sustentável. De forma lúdica estimula-se e 

dá-se a conhecer uma temática complexa nas suas múltiplas 

vertentes, levando à reflexão sobre as consequências de cada 

actuação.

› A adesão dos gestores de topo a esta forma de transmitir 

conhecimento, por via do diálogo aberto e de uma forma 

divertida.

› Transportar as pessoas para o papel de gestores de empresa, 

sendo, por essa via, levadas a confrontarem-se com as conse-

quências e interacções de cada decisão tomada no futuro de 

uma organização e de cada stakeholder.

› É, com efeito, um excelente veículo para reflectir sobre esta te-

mática, ir além das ideias pré-concebidas e perceber as várias 

envolventes da mesma. 

› Permitir perceber que as acções diárias, comuns das empre-

sas, organismos públicos, colaboradores, etc., influenciam 

directamente o desempenho de uma organização, não sendo 

unívocas nem isoladas nas suas consequências.

› Formar e ajudar a discutir de forma positiva a temática do 

Desenvolvimento Sustentável.

4. coNcLusões/recoMeNDações

O jogo desenvolvido dirige-se a um público-alvo alargado, não se 

restringindo apenas a contextos de formação empresarial. 

Poderá ser jogado em escolas (em faixas etárias acima dos 15 

anos), universidades, mas também, em contextos de lazer, por 

famílias, grupos de amigos, possibilitando a eventual comerciali-

zação ao grande público.

A base do jogo criada procurou satisfazer um leque alargado de 

possíveis utilizadores. No entanto, recomenda-se a criação de ní-

veis de dificuldade, que poderá estimular o desafio que o mesmo 

representará para determinados públicos.

Como nota final, assinalamos que o Desenvolvimento Sustentá-

vel não será mais do que o equilíbrio entre os aspectos econó-

micos, ambientais e sociais, através da aplicação dos seguintes 

princípios, devendo a estratégia das organizações passar sempre 

por eles, e, obviamente, a estratégia dos jogadores no jogo 

desenvolvido:

› Criação de valor

› Eficiência na utilização de recursos

› Protecção do ambiente

› Integridade

› Diálogo com as partes interessadas

› Gestão do capital humano

› Apoio ao desenvolvimento social

1. Descrição Da equipa
A adopção do nome chi-sight surge da convicção de que, en-

quanto activos estratégicos de uma empresa, representamos um 

factor diferenciador para a mudança conducente ao Desenvolvi-

mento Sustentável. A designação de chi-sight deriva de:

chi – Em filosofias orientais (como o Taoísmo) ou mesmo na Medi-

cina Tradional Chinesa, Chi representa a energia vital que constitui 

todos os seres vivos e o ambiente onde se inserem. Em termos 

fonéticos, associa-se à palavra anglo-saxónica: “key”.

sight - Como conceito de visão; “the ability to see. Field of Vision”.

A equipa é constituída pelos seguintes sete elementos: Patrícia 

Garcia – AXA; Daniela Rocha – Celbi; Carla Maia – EDP; Renato 

Peixoto – EPAL; Ana Costa – InspiraHotels; Nuno Filipe – Lipor e 

António Mendonça – Somague. 

2. Descrição Do proJecTo
a equipa chi-sight desenvolveu o tema “responsabilidade 

social interna como um elemento estratégico na criação de 

valor para as empresas”, através da criação de uma ferramenta 

de diagnóstico e de medição da criação de valor gerada pelo 

investimento em práticas de responsabilidade social interna 

(rsi).

Gerir os impactos sociais e ambientais da organização contribui 

positivamente para a sociedade, na medida em que aumenta a 

competitividade. A Responsabilidade Social das Empresas (RSE) 

consiste na integração voluntária de preocupações sociais e am-

bientais nas respectivas operações quotidianas e na interacção com 

as partes interessadas. Perante isto, revela-se necessário definir li-

nhas orientadoras que sirvam de apoio às empresas, num contexto 

de RSI, que fundamentem acções e medidas a desenvolver rumo a 

um Desenvolvimento Sustentável.

2.1 a Ferramenta RSI Scoring

2.1.1 Objectivo e Metodologia

O objectivo do trabalho consistiu no desenvolvimento de um 

modelo de avaliação do nível de maturidade, numa vertente de 

diagnóstico da implementação de práticas de RSI, e na avaliação 

do impacto na criação de valor para a empresa.

Para o desenvolvimento do questionário, elemento integrante da 

ferramenta, foi efectuado um estudo e um levantamento de boas 

práticas existentes no mercado a nível de RSI, de forma a identi-

ficar as vertentes e temas mais representativos para a criação de 

valor, no sentido de definir um conjunto de questões/indicadores 

que permitissem aferir o nível de maturidade das empresas em 

termos de implementação de práticas de RSI, em conformidade 

com os requisitos propostos pela ferramenta.

Efectuou-se um levantamento de boas práticas existentes no 

mercado, que se encontram como informação complementar à 

ferramenta, sob a forma de case studies, permitindo às empresas 

efectuar benchmarking com práticas de referência no mercado.

A ferramenta encontra-se dividida em duas fases. Na primeira delas 

pretende-se situar a empresa no que diz respeito a 6 vertentes 

principais relacionadas com práticas de RSI, nomeadamente: 

Missão e Visão, Gestão participativa, respeito pelo indivíduo, 

sistema de avaliação de Desempenho, Desenvolvimento pes-

soal e condições de Trabalho e Bem-estar. Para cada uma destas 

vertentes foram identificados factores chave, acções e medidas 

fundamentais – must have – que impõem uma determinada nota-

ção aquando do preenchimento do questionário.

Procurou-se depois avaliar o impacto de cada uma das vertentes 

analisadas na criação de valor para as empresas, tendo-se identifi-

cado 5 vectores, a saber: reputação da empresa/Valor da Marca, 

atracção e retenção de Talentos, expectativas da sociedade, 

performance operacional e oportunidades de crescimento.

A escolha destes vectores foi baseada em estudos elaborados 

por empresas internacionalmente reconhecidas. Trata-se de um 

documento em aberto, que as empresas poderão contribuir para 

melhorar continuamente. Desta forma, a ferramenta constitui um 

observatório com a finalidade de monitorizar e difundir indicado-

res e melhores práticas diferenciadoras no sentido de majorar a 

criação de valor, bem como a integração transversal de todos os 

colaboradores no desenvolvimento destas práticas.

É importante reconhecer que, na implementação de práticas de 

RSI, as empresas poderão encontrar alguns obstáculos, uma vez 

que estas implicam uma ruptura com o status quo. Como tal, é 

necessário:

› Despertar os colaboradores para a necessidade de mudança 

(carácter cognitivo);

› Gerir recursos limitados (racionalização de recursos);

› Motivar e garantir o envolvimento dos intervenientes-chave 

(gestão de topo, middle management e opinion leaders) para 

que actuem com rapidez e tenacidade para romper o status quo 

(carácter motivacional);

› Gerir o risco organizacional, políticas e cultura da empresa.

2.1.2 Preenchimento do questionário

O preenchimento do questionário pelas empresas permitirá a 

actualização de uma base de dados e, consequentemente, uma 

análise de benchmarking, através da comparação com resultados 

anteriores de outras empresas - Best in class e valor médio acumu-

lado. O preenchimento do questionário deve ser assegurado pela, 

directa ou indirectamente, gestão de topo da empresa uma vez 

que apenas à mesma cabe a formulação estratégica do percurso 

organizacional, fixando orientações que permitem definir, modifi-

car, melhorar ou fortalecer a posição da empresa no mercado.

2.1.3 Output da Ferramenta

Após preenchimento do questionário, a ferramenta produzirá o 

seguinte output:

a) Diagnóstico do nível de maturidade em termos de im-

plementação de práticas de RSI – nível global e vertente a 

vertente;

b) posicionamento da empresa face a outras empresas – bench-

mark directo;

c) performance da empresa em termos de criação de valor a nível 

das diferentes vertentes.

responsabilidade social interna como um elemento 
estratégico na criação de valor para as empresas

Diagnóstico:

Posicionamento:

Performance:

No final é apresentado um gráfico matricial, com quatro níveis 

de análise, onde se correlacionam os resultados do diagnóstico 

com os diferentes vectores de potenciação na criação de valor. A 

empresa conseguirá, então, identificar quais os principais quadran-

tes de melhoria e identificar as áreas onde poderá apostar ao nível 

das medidas de RSI para maximizar o seu efeito em questões como 

valor da marca e performance operacional.

3. coNcLusões
Considerando necessário desmistificar o tema como mero assunto 

académico e de imagem, um dos objectivos passou por mostrar 

que a RSI é um veículo para a maximização do potencial que 

representa o activo humano de uma empresa. Quisemos sair do 

foro académico e desenhar uma ferramenta inspirada na experiên-

cia das empresas que enfrentam este desafio no dia-a-dia. Apesar 

de vocacionada para a RSI, esperamos que possa sirva de exemplo 

para outras áreas do Desenvolvimento Sustentável, de forma a 

tornar abrangente este conceito. 

De forma a garantir a partilha e divulgação deste projecto junto das 

várias empresas e possibilitar análises comparativas com resultados 

acumulados, a ferramenta estará disponível num domínio Web, 

permitindo o acesso constante e actualizado a toda a informação.

VerTeNTes NÍVeL De MaTuriDaDe

Visão e Missão 55% suFicieNTe

Gestão Participativa 32% iNsuFicieNTe

Respeito pelo Indivíduo 71% BoM

Sistema Avaliação Desempenho e Avaliação 26% iNsuFicieNTe

Desenvolvimento Pessoal 89% MuiTo BoM

Condições de Trabalho e Bem-Estar 59% suFicieNTe

Valor Médio 65%

Best in class 93%
condições de 
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Resultado Global da Empresa 55% suFicieNTe

Futuro comum - Our Common Future
o jogo de tabuleiro sobre gestão sustentável

Para a elaboração deste projecto foi essencial a parceria com a 

empresa Mesaboardgames que desenvolveu o mecanismo de 

jogo e concebeu o design gráfico do mesmo.

Outra colaboração determinante no desenrolar do 

projecto foi a do BCSD Portugal, que, em várias etapas, 

contribuiu com a validação técnica do conteúdo do 

mesmo.

A criação deste jogo teve como objectivo primordial a di-

namização e promoção da temática do “Desenvolvimen-

to Sustentável” em contexto de formação, workshops, 

bem como em contextos de lazer, de uma forma divertida e 

compreensível a todos.

A concretização do conceito de Desenvolvimento Sustentável, 

exige que o crescimento económico apoie o progresso social e 

respeite o ambiente, que a política social favoreça o desempenho 

económico e que a política de ambiente seja economicamente 

eficiente. 

No que respeita às organizações, sejam elas empresas, funda-

ções, associações, entidades públicas ou quaisquer outras, o 

Desenvolvimento Sustentável deverá estar na base das respec-

tivas estratégias. Devem, na respectiva actuação, combinar 

objectivos económicos, sociais e ambientais nas suas operações 

e na relação com outros parceiros. Este jogo pretende simular 

esse desafio.

Por isso, no jogo criado, os jogadores assumem o papel de ges-

tores que têm de tomar decisões correntes de gestão, baseadas 

em situações diárias e correntes na vida de uma Organização, de 

acordo com os 3 eixos fundamentais do desenvolvimento susten-

tável: SOCIAL, AMBIENTAL e ECONÓMICO.

A formação e a educação têm um papel fundamental para 

o Desenvolvimento Sustentável pois têm a virtude de alterar 

comportamentos e atitudes das pessoas, desempenhando, assim, 

um papel fundamental no estabelecimento efectivo das ques-

tões relacionadas com o Desenvolvimento Sustentável tanto nas 

políticas governativas, como nas estratégias das Organizações e 

por parte das famílias.

O que se pretende com o desenvolvimento do Jogo “Futuro Co-

mum” é que este seja utilizado como ferramenta para a educação 

e formação de jovens e adultos e contribua para a necessária 

alteração de comportamentos de forma a garantir um futuro 

sustentável.

exeMpLo De uM resuLTaDo Do quesTioNário apLicaDo a uMa eMpresa



1. Descrição Da equipa

A equipa Horizone é constituída por oito elementos, prove-

nientes de várias empresas, com backgrounds que se inscre-

vem nas mais diversas áreas profissionais e que, actualmente, 

desenvolvem a sua actividade em diferentes regiões do país: 

Ana Rita Fidalgo – ANA; Carlos Amorim – EDP Distribuição; Déli 

Silva – Celtejo; Ivo Robim – APCER; Miguel Sousa – Carris; Sofia 

Hilaco – EPAL; Teresa Nabais – Solvay Portugal; Tiago Gomes 

– VIA Consulting.

O nome da equipa Horizone foi definido entre os vários mem-

bros do grupo, visando ilustrar os elos comuns e factores de 

união que pudessem existir entre os mesmos. Resulta da junção 

das palavras Horizonte, que simboliza o futuro, uma viagem con-

tínua para alcançar um objectivo, e One, número que coube em 

sorte ao grupo no primeiro encontro do projecto Young Managers 

Team 2010.

Encarando a temática do Desenvolvimento Sustentável como 

fundamental para as suas actividades profissionais e também nas 

suas vivências particulares, a equipa definiu como fundamental 

para a abordagem do tema, a sua transmissão de forma didácti-

ca, lúdica e divertida.

2. Descrição Do proJecTo

Inserido no tema “O Papel das Empresas no Desenvolvimento 

Sustentável”, decidiu-se que o proje cto a desenvolver seria um 

Jogo de Tabuleiro que promovesse o debate sobre o Desenvolvi-

mento Sustentável entre os jogadores.

Outra forma de sensibilização e aquisição de conhecimento é a 

troca de informação através do diálogo e reflexão. Daí ser esse 

outro objectivo fundamental do jogo: transportar as pessoas para 

o papel de um gestor de uma organização, tomar decisões, re-

flectir sobre as consequências dos seus actos face aos meios que 

detém, ao mesmo tempo que interage com parceiros de jogo. 

Através dessa reflexão, da interacção e do diálogo o conheci-

mento e a sensibilização para este tema fluirão de forma simples, 

divertida e saudável.

3. priNcipais resuLTaDos

Como principais resultados do projecto desenvolvido, assinala-

mos:

› Estimular e predispor para a reflexão sobre a temática do 

Desenvolvimento Sustentável. De forma lúdica estimula-se e 

dá-se a conhecer uma temática complexa nas suas múltiplas 

vertentes, levando à reflexão sobre as consequências de cada 

actuação.

› A adesão dos gestores de topo a esta forma de transmitir 

conhecimento, por via do diálogo aberto e de uma forma 

divertida.

› Transportar as pessoas para o papel de gestores de empresa, 

sendo, por essa via, levadas a confrontarem-se com as conse-

quências e interacções de cada decisão tomada no futuro de 

uma organização e de cada stakeholder.

› É, com efeito, um excelente veículo para reflectir sobre esta te-

mática, ir além das ideias pré-concebidas e perceber as várias 

envolventes da mesma. 

› Permitir perceber que as acções diárias, comuns das empre-

sas, organismos públicos, colaboradores, etc., influenciam 

directamente o desempenho de uma organização, não sendo 

unívocas nem isoladas nas suas consequências.

› Formar e ajudar a discutir de forma positiva a temática do 

Desenvolvimento Sustentável.

4. coNcLusões/recoMeNDações

O jogo desenvolvido dirige-se a um público-alvo alargado, não se 

restringindo apenas a contextos de formação empresarial. 

Poderá ser jogado em escolas (em faixas etárias acima dos 15 

anos), universidades, mas também, em contextos de lazer, por 

famílias, grupos de amigos, possibilitando a eventual comerciali-

zação ao grande público.

A base do jogo criada procurou satisfazer um leque alargado de 

possíveis utilizadores. No entanto, recomenda-se a criação de ní-

veis de dificuldade, que poderá estimular o desafio que o mesmo 

representará para determinados públicos.

Como nota final, assinalamos que o Desenvolvimento Sustentá-

vel não será mais do que o equilíbrio entre os aspectos econó-

micos, ambientais e sociais, através da aplicação dos seguintes 

princípios, devendo a estratégia das organizações passar sempre 

por eles, e, obviamente, a estratégia dos jogadores no jogo 

desenvolvido:

› Criação de valor

› Eficiência na utilização de recursos

› Protecção do ambiente

› Integridade

› Diálogo com as partes interessadas

› Gestão do capital humano

› Apoio ao desenvolvimento social

1. Descrição Da equipa
A adopção do nome chi-sight surge da convicção de que, en-

quanto activos estratégicos de uma empresa, representamos um 

factor diferenciador para a mudança conducente ao Desenvolvi-

mento Sustentável. A designação de chi-sight deriva de:

chi – Em filosofias orientais (como o Taoísmo) ou mesmo na Medi-

cina Tradional Chinesa, Chi representa a energia vital que constitui 

todos os seres vivos e o ambiente onde se inserem. Em termos 

fonéticos, associa-se à palavra anglo-saxónica: “key”.

sight - Como conceito de visão; “the ability to see. Field of Vision”.

A equipa é constituída pelos seguintes sete elementos: Patrícia 

Garcia – AXA; Daniela Rocha – Celbi; Carla Maia – EDP; Renato 

Peixoto – EPAL; Ana Costa – InspiraHotels; Nuno Filipe – Lipor e 

António Mendonça – Somague. 

2. Descrição Do proJecTo
a equipa chi-sight desenvolveu o tema “responsabilidade 

social interna como um elemento estratégico na criação de 

valor para as empresas”, através da criação de uma ferramenta 

de diagnóstico e de medição da criação de valor gerada pelo 

investimento em práticas de responsabilidade social interna 

(rsi).

Gerir os impactos sociais e ambientais da organização contribui 

positivamente para a sociedade, na medida em que aumenta a 

competitividade. A Responsabilidade Social das Empresas (RSE) 

consiste na integração voluntária de preocupações sociais e am-

bientais nas respectivas operações quotidianas e na interacção com 

as partes interessadas. Perante isto, revela-se necessário definir li-

nhas orientadoras que sirvam de apoio às empresas, num contexto 

de RSI, que fundamentem acções e medidas a desenvolver rumo a 

um Desenvolvimento Sustentável.

2.1 a Ferramenta RSI Scoring

2.1.1 Objectivo e Metodologia

O objectivo do trabalho consistiu no desenvolvimento de um 

modelo de avaliação do nível de maturidade, numa vertente de 

diagnóstico da implementação de práticas de RSI, e na avaliação 

do impacto na criação de valor para a empresa.

Para o desenvolvimento do questionário, elemento integrante da 

ferramenta, foi efectuado um estudo e um levantamento de boas 

práticas existentes no mercado a nível de RSI, de forma a identi-

ficar as vertentes e temas mais representativos para a criação de 

valor, no sentido de definir um conjunto de questões/indicadores 

que permitissem aferir o nível de maturidade das empresas em 

termos de implementação de práticas de RSI, em conformidade 

com os requisitos propostos pela ferramenta.

Efectuou-se um levantamento de boas práticas existentes no 

mercado, que se encontram como informação complementar à 

ferramenta, sob a forma de case studies, permitindo às empresas 

efectuar benchmarking com práticas de referência no mercado.

A ferramenta encontra-se dividida em duas fases. Na primeira delas 

pretende-se situar a empresa no que diz respeito a 6 vertentes 

principais relacionadas com práticas de RSI, nomeadamente: 

Missão e Visão, Gestão participativa, respeito pelo indivíduo, 

sistema de avaliação de Desempenho, Desenvolvimento pes-

soal e condições de Trabalho e Bem-estar. Para cada uma destas 

vertentes foram identificados factores chave, acções e medidas 

fundamentais – must have – que impõem uma determinada nota-

ção aquando do preenchimento do questionário.

Procurou-se depois avaliar o impacto de cada uma das vertentes 

analisadas na criação de valor para as empresas, tendo-se identifi-

cado 5 vectores, a saber: reputação da empresa/Valor da Marca, 

atracção e retenção de Talentos, expectativas da sociedade, 

performance operacional e oportunidades de crescimento.

A escolha destes vectores foi baseada em estudos elaborados 

por empresas internacionalmente reconhecidas. Trata-se de um 

documento em aberto, que as empresas poderão contribuir para 

melhorar continuamente. Desta forma, a ferramenta constitui um 

observatório com a finalidade de monitorizar e difundir indicado-

res e melhores práticas diferenciadoras no sentido de majorar a 

criação de valor, bem como a integração transversal de todos os 

colaboradores no desenvolvimento destas práticas.

É importante reconhecer que, na implementação de práticas de 

RSI, as empresas poderão encontrar alguns obstáculos, uma vez 

que estas implicam uma ruptura com o status quo. Como tal, é 

necessário:

› Despertar os colaboradores para a necessidade de mudança 

(carácter cognitivo);

› Gerir recursos limitados (racionalização de recursos);

› Motivar e garantir o envolvimento dos intervenientes-chave 

(gestão de topo, middle management e opinion leaders) para 

que actuem com rapidez e tenacidade para romper o status quo 

(carácter motivacional);

› Gerir o risco organizacional, políticas e cultura da empresa.

2.1.2 Preenchimento do questionário

O preenchimento do questionário pelas empresas permitirá a 

actualização de uma base de dados e, consequentemente, uma 

análise de benchmarking, através da comparação com resultados 

anteriores de outras empresas - Best in class e valor médio acumu-

lado. O preenchimento do questionário deve ser assegurado pela, 

directa ou indirectamente, gestão de topo da empresa uma vez 

que apenas à mesma cabe a formulação estratégica do percurso 

organizacional, fixando orientações que permitem definir, modifi-

car, melhorar ou fortalecer a posição da empresa no mercado.

2.1.3 Output da Ferramenta

Após preenchimento do questionário, a ferramenta produzirá o 

seguinte output:

a) Diagnóstico do nível de maturidade em termos de im-

plementação de práticas de RSI – nível global e vertente a 

vertente;

b) posicionamento da empresa face a outras empresas – bench-

mark directo;

c) performance da empresa em termos de criação de valor a nível 

das diferentes vertentes.

responsabilidade social interna como um elemento 
estratégico na criação de valor para as empresas

Diagnóstico:

Posicionamento:

Performance:

No final é apresentado um gráfico matricial, com quatro níveis 

de análise, onde se correlacionam os resultados do diagnóstico 

com os diferentes vectores de potenciação na criação de valor. A 

empresa conseguirá, então, identificar quais os principais quadran-

tes de melhoria e identificar as áreas onde poderá apostar ao nível 

das medidas de RSI para maximizar o seu efeito em questões como 

valor da marca e performance operacional.

3. coNcLusões
Considerando necessário desmistificar o tema como mero assunto 

académico e de imagem, um dos objectivos passou por mostrar 

que a RSI é um veículo para a maximização do potencial que 

representa o activo humano de uma empresa. Quisemos sair do 

foro académico e desenhar uma ferramenta inspirada na experiên-

cia das empresas que enfrentam este desafio no dia-a-dia. Apesar 

de vocacionada para a RSI, esperamos que possa sirva de exemplo 

para outras áreas do Desenvolvimento Sustentável, de forma a 

tornar abrangente este conceito. 

De forma a garantir a partilha e divulgação deste projecto junto das 

várias empresas e possibilitar análises comparativas com resultados 

acumulados, a ferramenta estará disponível num domínio Web, 

permitindo o acesso constante e actualizado a toda a informação.

VerTeNTes NÍVeL De MaTuriDaDe

Visão e Missão 55% suFicieNTe

Gestão Participativa 32% iNsuFicieNTe

Respeito pelo Indivíduo 71% BoM

Sistema Avaliação Desempenho e Avaliação 26% iNsuFicieNTe

Desenvolvimento Pessoal 89% MuiTo BoM

Condições de Trabalho e Bem-Estar 59% suFicieNTe

Valor Médio 65%

Best in class 93%
condições de 
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Resultado Global da Empresa 55% suFicieNTe

Futuro comum - Our Common Future
o jogo de tabuleiro sobre gestão sustentável

Para a elaboração deste projecto foi essencial a parceria com a 

empresa Mesaboardgames que desenvolveu o mecanismo de 

jogo e concebeu o design gráfico do mesmo.

Outra colaboração determinante no desenrolar do 

projecto foi a do BCSD Portugal, que, em várias etapas, 

contribuiu com a validação técnica do conteúdo do 

mesmo.

A criação deste jogo teve como objectivo primordial a di-

namização e promoção da temática do “Desenvolvimen-

to Sustentável” em contexto de formação, workshops, 

bem como em contextos de lazer, de uma forma divertida e 

compreensível a todos.

A concretização do conceito de Desenvolvimento Sustentável, 

exige que o crescimento económico apoie o progresso social e 

respeite o ambiente, que a política social favoreça o desempenho 

económico e que a política de ambiente seja economicamente 

eficiente. 

No que respeita às organizações, sejam elas empresas, funda-

ções, associações, entidades públicas ou quaisquer outras, o 

Desenvolvimento Sustentável deverá estar na base das respec-

tivas estratégias. Devem, na respectiva actuação, combinar 

objectivos económicos, sociais e ambientais nas suas operações 

e na relação com outros parceiros. Este jogo pretende simular 

esse desafio.

Por isso, no jogo criado, os jogadores assumem o papel de ges-

tores que têm de tomar decisões correntes de gestão, baseadas 

em situações diárias e correntes na vida de uma Organização, de 

acordo com os 3 eixos fundamentais do desenvolvimento susten-

tável: SOCIAL, AMBIENTAL e ECONÓMICO.

A formação e a educação têm um papel fundamental para 

o Desenvolvimento Sustentável pois têm a virtude de alterar 

comportamentos e atitudes das pessoas, desempenhando, assim, 

um papel fundamental no estabelecimento efectivo das ques-

tões relacionadas com o Desenvolvimento Sustentável tanto nas 

políticas governativas, como nas estratégias das Organizações e 

por parte das famílias.

O que se pretende com o desenvolvimento do Jogo “Futuro Co-

mum” é que este seja utilizado como ferramenta para a educação 

e formação de jovens e adultos e contribua para a necessária 

alteração de comportamentos de forma a garantir um futuro 

sustentável.

exeMpLo De uM resuLTaDo Do quesTioNário apLicaDo a uMa eMpresa



1. Descrição Da equipa

A equipa Horizone é constituída por oito elementos, prove-

nientes de várias empresas, com backgrounds que se inscre-

vem nas mais diversas áreas profissionais e que, actualmente, 

desenvolvem a sua actividade em diferentes regiões do país: 

Ana Rita Fidalgo – ANA; Carlos Amorim – EDP Distribuição; Déli 

Silva – Celtejo; Ivo Robim – APCER; Miguel Sousa – Carris; Sofia 

Hilaco – EPAL; Teresa Nabais – Solvay Portugal; Tiago Gomes 

– VIA Consulting.

O nome da equipa Horizone foi definido entre os vários mem-

bros do grupo, visando ilustrar os elos comuns e factores de 

união que pudessem existir entre os mesmos. Resulta da junção 

das palavras Horizonte, que simboliza o futuro, uma viagem con-

tínua para alcançar um objectivo, e One, número que coube em 

sorte ao grupo no primeiro encontro do projecto Young Managers 

Team 2010.

Encarando a temática do Desenvolvimento Sustentável como 

fundamental para as suas actividades profissionais e também nas 

suas vivências particulares, a equipa definiu como fundamental 

para a abordagem do tema, a sua transmissão de forma didácti-

ca, lúdica e divertida.

2. Descrição Do proJecTo

Inserido no tema “O Papel das Empresas no Desenvolvimento 

Sustentável”, decidiu-se que o proje cto a desenvolver seria um 

Jogo de Tabuleiro que promovesse o debate sobre o Desenvolvi-

mento Sustentável entre os jogadores.

Outra forma de sensibilização e aquisição de conhecimento é a 

troca de informação através do diálogo e reflexão. Daí ser esse 

outro objectivo fundamental do jogo: transportar as pessoas para 

o papel de um gestor de uma organização, tomar decisões, re-

flectir sobre as consequências dos seus actos face aos meios que 

detém, ao mesmo tempo que interage com parceiros de jogo. 

Através dessa reflexão, da interacção e do diálogo o conheci-

mento e a sensibilização para este tema fluirão de forma simples, 

divertida e saudável.

3. priNcipais resuLTaDos

Como principais resultados do projecto desenvolvido, assinala-

mos:

› Estimular e predispor para a reflexão sobre a temática do 

Desenvolvimento Sustentável. De forma lúdica estimula-se e 

dá-se a conhecer uma temática complexa nas suas múltiplas 

vertentes, levando à reflexão sobre as consequências de cada 

actuação.

› A adesão dos gestores de topo a esta forma de transmitir 

conhecimento, por via do diálogo aberto e de uma forma 

divertida.

› Transportar as pessoas para o papel de gestores de empresa, 

sendo, por essa via, levadas a confrontarem-se com as conse-

quências e interacções de cada decisão tomada no futuro de 

uma organização e de cada stakeholder.

› É, com efeito, um excelente veículo para reflectir sobre esta te-

mática, ir além das ideias pré-concebidas e perceber as várias 

envolventes da mesma. 

› Permitir perceber que as acções diárias, comuns das empre-

sas, organismos públicos, colaboradores, etc., influenciam 

directamente o desempenho de uma organização, não sendo 

unívocas nem isoladas nas suas consequências.

› Formar e ajudar a discutir de forma positiva a temática do 

Desenvolvimento Sustentável.

4. coNcLusões/recoMeNDações

O jogo desenvolvido dirige-se a um público-alvo alargado, não se 

restringindo apenas a contextos de formação empresarial. 

Poderá ser jogado em escolas (em faixas etárias acima dos 15 

anos), universidades, mas também, em contextos de lazer, por 

famílias, grupos de amigos, possibilitando a eventual comerciali-

zação ao grande público.

A base do jogo criada procurou satisfazer um leque alargado de 

possíveis utilizadores. No entanto, recomenda-se a criação de ní-

veis de dificuldade, que poderá estimular o desafio que o mesmo 

representará para determinados públicos.

Como nota final, assinalamos que o Desenvolvimento Sustentá-

vel não será mais do que o equilíbrio entre os aspectos econó-

micos, ambientais e sociais, através da aplicação dos seguintes 

princípios, devendo a estratégia das organizações passar sempre 

por eles, e, obviamente, a estratégia dos jogadores no jogo 

desenvolvido:

› Criação de valor

› Eficiência na utilização de recursos

› Protecção do ambiente

› Integridade

› Diálogo com as partes interessadas

› Gestão do capital humano

› Apoio ao desenvolvimento social

1. Descrição Da equipa
A adopção do nome chi-sight surge da convicção de que, en-

quanto activos estratégicos de uma empresa, representamos um 

factor diferenciador para a mudança conducente ao Desenvolvi-

mento Sustentável. A designação de chi-sight deriva de:

chi – Em filosofias orientais (como o Taoísmo) ou mesmo na Medi-

cina Tradional Chinesa, Chi representa a energia vital que constitui 

todos os seres vivos e o ambiente onde se inserem. Em termos 

fonéticos, associa-se à palavra anglo-saxónica: “key”.

sight - Como conceito de visão; “the ability to see. Field of Vision”.

A equipa é constituída pelos seguintes sete elementos: Patrícia 

Garcia – AXA; Daniela Rocha – Celbi; Carla Maia – EDP; Renato 

Peixoto – EPAL; Ana Costa – InspiraHotels; Nuno Filipe – Lipor e 

António Mendonça – Somague. 

2. Descrição Do proJecTo
a equipa chi-sight desenvolveu o tema “responsabilidade 

social interna como um elemento estratégico na criação de 

valor para as empresas”, através da criação de uma ferramenta 

de diagnóstico e de medição da criação de valor gerada pelo 

investimento em práticas de responsabilidade social interna 

(rsi).

Gerir os impactos sociais e ambientais da organização contribui 

positivamente para a sociedade, na medida em que aumenta a 

competitividade. A Responsabilidade Social das Empresas (RSE) 

consiste na integração voluntária de preocupações sociais e am-

bientais nas respectivas operações quotidianas e na interacção com 

as partes interessadas. Perante isto, revela-se necessário definir li-

nhas orientadoras que sirvam de apoio às empresas, num contexto 

de RSI, que fundamentem acções e medidas a desenvolver rumo a 

um Desenvolvimento Sustentável.

2.1 a Ferramenta RSI Scoring

2.1.1 Objectivo e Metodologia

O objectivo do trabalho consistiu no desenvolvimento de um 

modelo de avaliação do nível de maturidade, numa vertente de 

diagnóstico da implementação de práticas de RSI, e na avaliação 

do impacto na criação de valor para a empresa.

Para o desenvolvimento do questionário, elemento integrante da 

ferramenta, foi efectuado um estudo e um levantamento de boas 

práticas existentes no mercado a nível de RSI, de forma a identi-

ficar as vertentes e temas mais representativos para a criação de 

valor, no sentido de definir um conjunto de questões/indicadores 

que permitissem aferir o nível de maturidade das empresas em 

termos de implementação de práticas de RSI, em conformidade 

com os requisitos propostos pela ferramenta.

Efectuou-se um levantamento de boas práticas existentes no 

mercado, que se encontram como informação complementar à 

ferramenta, sob a forma de case studies, permitindo às empresas 

efectuar benchmarking com práticas de referência no mercado.

A ferramenta encontra-se dividida em duas fases. Na primeira delas 

pretende-se situar a empresa no que diz respeito a 6 vertentes 

principais relacionadas com práticas de RSI, nomeadamente: 

Missão e Visão, Gestão participativa, respeito pelo indivíduo, 

sistema de avaliação de Desempenho, Desenvolvimento pes-

soal e condições de Trabalho e Bem-estar. Para cada uma destas 

vertentes foram identificados factores chave, acções e medidas 

fundamentais – must have – que impõem uma determinada nota-

ção aquando do preenchimento do questionário.

Procurou-se depois avaliar o impacto de cada uma das vertentes 

analisadas na criação de valor para as empresas, tendo-se identifi-

cado 5 vectores, a saber: reputação da empresa/Valor da Marca, 

atracção e retenção de Talentos, expectativas da sociedade, 

performance operacional e oportunidades de crescimento.

A escolha destes vectores foi baseada em estudos elaborados 

por empresas internacionalmente reconhecidas. Trata-se de um 

documento em aberto, que as empresas poderão contribuir para 

melhorar continuamente. Desta forma, a ferramenta constitui um 

observatório com a finalidade de monitorizar e difundir indicado-

res e melhores práticas diferenciadoras no sentido de majorar a 

criação de valor, bem como a integração transversal de todos os 

colaboradores no desenvolvimento destas práticas.

É importante reconhecer que, na implementação de práticas de 

RSI, as empresas poderão encontrar alguns obstáculos, uma vez 

que estas implicam uma ruptura com o status quo. Como tal, é 

necessário:

› Despertar os colaboradores para a necessidade de mudança 

(carácter cognitivo);

› Gerir recursos limitados (racionalização de recursos);

› Motivar e garantir o envolvimento dos intervenientes-chave 

(gestão de topo, middle management e opinion leaders) para 

que actuem com rapidez e tenacidade para romper o status quo 

(carácter motivacional);

› Gerir o risco organizacional, políticas e cultura da empresa.

2.1.2 Preenchimento do questionário

O preenchimento do questionário pelas empresas permitirá a 

actualização de uma base de dados e, consequentemente, uma 

análise de benchmarking, através da comparação com resultados 

anteriores de outras empresas - Best in class e valor médio acumu-

lado. O preenchimento do questionário deve ser assegurado pela, 

directa ou indirectamente, gestão de topo da empresa uma vez 

que apenas à mesma cabe a formulação estratégica do percurso 

organizacional, fixando orientações que permitem definir, modifi-

car, melhorar ou fortalecer a posição da empresa no mercado.

2.1.3 Output da Ferramenta

Após preenchimento do questionário, a ferramenta produzirá o 

seguinte output:

a) Diagnóstico do nível de maturidade em termos de im-

plementação de práticas de RSI – nível global e vertente a 

vertente;

b) posicionamento da empresa face a outras empresas – bench-

mark directo;

c) performance da empresa em termos de criação de valor a nível 

das diferentes vertentes.

responsabilidade social interna como um elemento 
estratégico na criação de valor para as empresas

Diagnóstico:

Posicionamento:

Performance:

No final é apresentado um gráfico matricial, com quatro níveis 

de análise, onde se correlacionam os resultados do diagnóstico 

com os diferentes vectores de potenciação na criação de valor. A 

empresa conseguirá, então, identificar quais os principais quadran-

tes de melhoria e identificar as áreas onde poderá apostar ao nível 

das medidas de RSI para maximizar o seu efeito em questões como 

valor da marca e performance operacional.

3. coNcLusões
Considerando necessário desmistificar o tema como mero assunto 

académico e de imagem, um dos objectivos passou por mostrar 

que a RSI é um veículo para a maximização do potencial que 

representa o activo humano de uma empresa. Quisemos sair do 

foro académico e desenhar uma ferramenta inspirada na experiên-

cia das empresas que enfrentam este desafio no dia-a-dia. Apesar 

de vocacionada para a RSI, esperamos que possa sirva de exemplo 

para outras áreas do Desenvolvimento Sustentável, de forma a 

tornar abrangente este conceito. 

De forma a garantir a partilha e divulgação deste projecto junto das 

várias empresas e possibilitar análises comparativas com resultados 

acumulados, a ferramenta estará disponível num domínio Web, 

permitindo o acesso constante e actualizado a toda a informação.

VerTeNTes NÍVeL De MaTuriDaDe

Visão e Missão 55% suFicieNTe

Gestão Participativa 32% iNsuFicieNTe

Respeito pelo Indivíduo 71% BoM

Sistema Avaliação Desempenho e Avaliação 26% iNsuFicieNTe

Desenvolvimento Pessoal 89% MuiTo BoM

Condições de Trabalho e Bem-Estar 59% suFicieNTe

Valor Médio 65%

Best in class 93%
condições de 

Trabalho e 
Bem-estar

Desenvolvimento 
pessoal

Visão e Missão

sistema avaliação Desempenho e avaliação

Gestão 
participativa

respeito pelo 
indivíduo

Valor Médio

Nível de Maturidade

Best in class

Resultado Global da Empresa 55% suFicieNTe

Futuro comum - Our Common Future
o jogo de tabuleiro sobre gestão sustentável

Para a elaboração deste projecto foi essencial a parceria com a 

empresa Mesaboardgames que desenvolveu o mecanismo de 

jogo e concebeu o design gráfico do mesmo.

Outra colaboração determinante no desenrolar do 

projecto foi a do BCSD Portugal, que, em várias etapas, 

contribuiu com a validação técnica do conteúdo do 

mesmo.

A criação deste jogo teve como objectivo primordial a di-

namização e promoção da temática do “Desenvolvimen-

to Sustentável” em contexto de formação, workshops, 

bem como em contextos de lazer, de uma forma divertida e 

compreensível a todos.

A concretização do conceito de Desenvolvimento Sustentável, 

exige que o crescimento económico apoie o progresso social e 

respeite o ambiente, que a política social favoreça o desempenho 

económico e que a política de ambiente seja economicamente 

eficiente. 

No que respeita às organizações, sejam elas empresas, funda-

ções, associações, entidades públicas ou quaisquer outras, o 

Desenvolvimento Sustentável deverá estar na base das respec-

tivas estratégias. Devem, na respectiva actuação, combinar 

objectivos económicos, sociais e ambientais nas suas operações 

e na relação com outros parceiros. Este jogo pretende simular 

esse desafio.

Por isso, no jogo criado, os jogadores assumem o papel de ges-

tores que têm de tomar decisões correntes de gestão, baseadas 

em situações diárias e correntes na vida de uma Organização, de 

acordo com os 3 eixos fundamentais do desenvolvimento susten-

tável: SOCIAL, AMBIENTAL e ECONÓMICO.

A formação e a educação têm um papel fundamental para 

o Desenvolvimento Sustentável pois têm a virtude de alterar 

comportamentos e atitudes das pessoas, desempenhando, assim, 

um papel fundamental no estabelecimento efectivo das ques-

tões relacionadas com o Desenvolvimento Sustentável tanto nas 

políticas governativas, como nas estratégias das Organizações e 

por parte das famílias.

O que se pretende com o desenvolvimento do Jogo “Futuro Co-

mum” é que este seja utilizado como ferramenta para a educação 

e formação de jovens e adultos e contribua para a necessária 

alteração de comportamentos de forma a garantir um futuro 

sustentável.

exeMpLo De uM resuLTaDo Do quesTioNário apLicaDo a uMa eMpresa



1. Descrição Da equipa

A equipa Horizone é constituída por oito elementos, prove-

nientes de várias empresas, com backgrounds que se inscre-

vem nas mais diversas áreas profissionais e que, actualmente, 

desenvolvem a sua actividade em diferentes regiões do país: 

Ana Rita Fidalgo – ANA; Carlos Amorim – EDP Distribuição; Déli 

Silva – Celtejo; Ivo Robim – APCER; Miguel Sousa – Carris; Sofia 

Hilaco – EPAL; Teresa Nabais – Solvay Portugal; Tiago Gomes 

– VIA Consulting.

O nome da equipa Horizone foi definido entre os vários mem-

bros do grupo, visando ilustrar os elos comuns e factores de 

união que pudessem existir entre os mesmos. Resulta da junção 

das palavras Horizonte, que simboliza o futuro, uma viagem con-

tínua para alcançar um objectivo, e One, número que coube em 

sorte ao grupo no primeiro encontro do projecto Young Managers 

Team 2010.

Encarando a temática do Desenvolvimento Sustentável como 

fundamental para as suas actividades profissionais e também nas 

suas vivências particulares, a equipa definiu como fundamental 

para a abordagem do tema, a sua transmissão de forma didácti-

ca, lúdica e divertida.

2. Descrição Do proJecTo

Inserido no tema “O Papel das Empresas no Desenvolvimento 

Sustentável”, decidiu-se que o proje cto a desenvolver seria um 

Jogo de Tabuleiro que promovesse o debate sobre o Desenvolvi-

mento Sustentável entre os jogadores.

Outra forma de sensibilização e aquisição de conhecimento é a 

troca de informação através do diálogo e reflexão. Daí ser esse 

outro objectivo fundamental do jogo: transportar as pessoas para 

o papel de um gestor de uma organização, tomar decisões, re-

flectir sobre as consequências dos seus actos face aos meios que 

detém, ao mesmo tempo que interage com parceiros de jogo. 

Através dessa reflexão, da interacção e do diálogo o conheci-

mento e a sensibilização para este tema fluirão de forma simples, 

divertida e saudável.

3. priNcipais resuLTaDos

Como principais resultados do projecto desenvolvido, assinala-

mos:

› Estimular e predispor para a reflexão sobre a temática do 

Desenvolvimento Sustentável. De forma lúdica estimula-se e 

dá-se a conhecer uma temática complexa nas suas múltiplas 

vertentes, levando à reflexão sobre as consequências de cada 

actuação.

› A adesão dos gestores de topo a esta forma de transmitir 

conhecimento, por via do diálogo aberto e de uma forma 

divertida.

› Transportar as pessoas para o papel de gestores de empresa, 

sendo, por essa via, levadas a confrontarem-se com as conse-

quências e interacções de cada decisão tomada no futuro de 

uma organização e de cada stakeholder.

› É, com efeito, um excelente veículo para reflectir sobre esta te-

mática, ir além das ideias pré-concebidas e perceber as várias 

envolventes da mesma. 

› Permitir perceber que as acções diárias, comuns das empre-

sas, organismos públicos, colaboradores, etc., influenciam 

directamente o desempenho de uma organização, não sendo 

unívocas nem isoladas nas suas consequências.

› Formar e ajudar a discutir de forma positiva a temática do 

Desenvolvimento Sustentável.

4. coNcLusões/recoMeNDações

O jogo desenvolvido dirige-se a um público-alvo alargado, não se 

restringindo apenas a contextos de formação empresarial. 

Poderá ser jogado em escolas (em faixas etárias acima dos 15 

anos), universidades, mas também, em contextos de lazer, por 

famílias, grupos de amigos, possibilitando a eventual comerciali-

zação ao grande público.

A base do jogo criada procurou satisfazer um leque alargado de 

possíveis utilizadores. No entanto, recomenda-se a criação de ní-

veis de dificuldade, que poderá estimular o desafio que o mesmo 

representará para determinados públicos.

Como nota final, assinalamos que o Desenvolvimento Sustentá-

vel não será mais do que o equilíbrio entre os aspectos econó-

micos, ambientais e sociais, através da aplicação dos seguintes 

princípios, devendo a estratégia das organizações passar sempre 

por eles, e, obviamente, a estratégia dos jogadores no jogo 

desenvolvido:

› Criação de valor

› Eficiência na utilização de recursos

› Protecção do ambiente

› Integridade

› Diálogo com as partes interessadas

› Gestão do capital humano

› Apoio ao desenvolvimento social

1. Descrição Da equipa
A adopção do nome chi-sight surge da convicção de que, en-

quanto activos estratégicos de uma empresa, representamos um 

factor diferenciador para a mudança conducente ao Desenvolvi-

mento Sustentável. A designação de chi-sight deriva de:

chi – Em filosofias orientais (como o Taoísmo) ou mesmo na Medi-

cina Tradional Chinesa, Chi representa a energia vital que constitui 

todos os seres vivos e o ambiente onde se inserem. Em termos 

fonéticos, associa-se à palavra anglo-saxónica: “key”.

sight - Como conceito de visão; “the ability to see. Field of Vision”.

A equipa é constituída pelos seguintes sete elementos: Patrícia 

Garcia – AXA; Daniela Rocha – Celbi; Carla Maia – EDP; Renato 

Peixoto – EPAL; Ana Costa – InspiraHotels; Nuno Filipe – Lipor e 

António Mendonça – Somague. 

2. Descrição Do proJecTo
a equipa chi-sight desenvolveu o tema “responsabilidade 

social interna como um elemento estratégico na criação de 

valor para as empresas”, através da criação de uma ferramenta 

de diagnóstico e de medição da criação de valor gerada pelo 

investimento em práticas de responsabilidade social interna 

(rsi).

Gerir os impactos sociais e ambientais da organização contribui 

positivamente para a sociedade, na medida em que aumenta a 

competitividade. A Responsabilidade Social das Empresas (RSE) 

consiste na integração voluntária de preocupações sociais e am-

bientais nas respectivas operações quotidianas e na interacção com 

as partes interessadas. Perante isto, revela-se necessário definir li-

nhas orientadoras que sirvam de apoio às empresas, num contexto 

de RSI, que fundamentem acções e medidas a desenvolver rumo a 

um Desenvolvimento Sustentável.

2.1 a Ferramenta RSI Scoring

2.1.1 Objectivo e Metodologia

O objectivo do trabalho consistiu no desenvolvimento de um 

modelo de avaliação do nível de maturidade, numa vertente de 

diagnóstico da implementação de práticas de RSI, e na avaliação 

do impacto na criação de valor para a empresa.

Para o desenvolvimento do questionário, elemento integrante da 

ferramenta, foi efectuado um estudo e um levantamento de boas 

práticas existentes no mercado a nível de RSI, de forma a identi-

ficar as vertentes e temas mais representativos para a criação de 

valor, no sentido de definir um conjunto de questões/indicadores 

que permitissem aferir o nível de maturidade das empresas em 

termos de implementação de práticas de RSI, em conformidade 

com os requisitos propostos pela ferramenta.

Efectuou-se um levantamento de boas práticas existentes no 

mercado, que se encontram como informação complementar à 

ferramenta, sob a forma de case studies, permitindo às empresas 

efectuar benchmarking com práticas de referência no mercado.

A ferramenta encontra-se dividida em duas fases. Na primeira delas 

pretende-se situar a empresa no que diz respeito a 6 vertentes 

principais relacionadas com práticas de RSI, nomeadamente: 

Missão e Visão, Gestão participativa, respeito pelo indivíduo, 

sistema de avaliação de Desempenho, Desenvolvimento pes-

soal e condições de Trabalho e Bem-estar. Para cada uma destas 

vertentes foram identificados factores chave, acções e medidas 

fundamentais – must have – que impõem uma determinada nota-

ção aquando do preenchimento do questionário.

Procurou-se depois avaliar o impacto de cada uma das vertentes 

analisadas na criação de valor para as empresas, tendo-se identifi-

cado 5 vectores, a saber: reputação da empresa/Valor da Marca, 

atracção e retenção de Talentos, expectativas da sociedade, 

performance operacional e oportunidades de crescimento.

A escolha destes vectores foi baseada em estudos elaborados 

por empresas internacionalmente reconhecidas. Trata-se de um 

documento em aberto, que as empresas poderão contribuir para 

melhorar continuamente. Desta forma, a ferramenta constitui um 

observatório com a finalidade de monitorizar e difundir indicado-

res e melhores práticas diferenciadoras no sentido de majorar a 

criação de valor, bem como a integração transversal de todos os 

colaboradores no desenvolvimento destas práticas.

É importante reconhecer que, na implementação de práticas de 

RSI, as empresas poderão encontrar alguns obstáculos, uma vez 

que estas implicam uma ruptura com o status quo. Como tal, é 

necessário:

› Despertar os colaboradores para a necessidade de mudança 

(carácter cognitivo);

› Gerir recursos limitados (racionalização de recursos);

› Motivar e garantir o envolvimento dos intervenientes-chave 

(gestão de topo, middle management e opinion leaders) para 

que actuem com rapidez e tenacidade para romper o status quo 

(carácter motivacional);

› Gerir o risco organizacional, políticas e cultura da empresa.

2.1.2 Preenchimento do questionário

O preenchimento do questionário pelas empresas permitirá a 

actualização de uma base de dados e, consequentemente, uma 

análise de benchmarking, através da comparação com resultados 

anteriores de outras empresas - Best in class e valor médio acumu-

lado. O preenchimento do questionário deve ser assegurado pela, 

directa ou indirectamente, gestão de topo da empresa uma vez 

que apenas à mesma cabe a formulação estratégica do percurso 

organizacional, fixando orientações que permitem definir, modifi-

car, melhorar ou fortalecer a posição da empresa no mercado.

2.1.3 Output da Ferramenta

Após preenchimento do questionário, a ferramenta produzirá o 

seguinte output:

a) Diagnóstico do nível de maturidade em termos de im-

plementação de práticas de RSI – nível global e vertente a 

vertente;

b) posicionamento da empresa face a outras empresas – bench-

mark directo;

c) performance da empresa em termos de criação de valor a nível 

das diferentes vertentes.

responsabilidade social interna como um elemento 
estratégico na criação de valor para as empresas

Diagnóstico:

Posicionamento:

Performance:

No final é apresentado um gráfico matricial, com quatro níveis 

de análise, onde se correlacionam os resultados do diagnóstico 

com os diferentes vectores de potenciação na criação de valor. A 

empresa conseguirá, então, identificar quais os principais quadran-

tes de melhoria e identificar as áreas onde poderá apostar ao nível 

das medidas de RSI para maximizar o seu efeito em questões como 

valor da marca e performance operacional.

3. coNcLusões
Considerando necessário desmistificar o tema como mero assunto 

académico e de imagem, um dos objectivos passou por mostrar 

que a RSI é um veículo para a maximização do potencial que 

representa o activo humano de uma empresa. Quisemos sair do 

foro académico e desenhar uma ferramenta inspirada na experiên-

cia das empresas que enfrentam este desafio no dia-a-dia. Apesar 

de vocacionada para a RSI, esperamos que possa sirva de exemplo 

para outras áreas do Desenvolvimento Sustentável, de forma a 

tornar abrangente este conceito. 

De forma a garantir a partilha e divulgação deste projecto junto das 

várias empresas e possibilitar análises comparativas com resultados 

acumulados, a ferramenta estará disponível num domínio Web, 

permitindo o acesso constante e actualizado a toda a informação.

VerTeNTes NÍVeL De MaTuriDaDe

Visão e Missão 55% suFicieNTe

Gestão Participativa 32% iNsuFicieNTe

Respeito pelo Indivíduo 71% BoM

Sistema Avaliação Desempenho e Avaliação 26% iNsuFicieNTe

Desenvolvimento Pessoal 89% MuiTo BoM

Condições de Trabalho e Bem-Estar 59% suFicieNTe

Valor Médio 65%

Best in class 93%
condições de 
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Bem-estar

Desenvolvimento 
pessoal

Visão e Missão

sistema avaliação Desempenho e avaliação

Gestão 
participativa

respeito pelo 
indivíduo

Valor Médio

Nível de Maturidade

Best in class

Resultado Global da Empresa 55% suFicieNTe

Futuro comum - Our Common Future
o jogo de tabuleiro sobre gestão sustentável

Para a elaboração deste projecto foi essencial a parceria com a 

empresa Mesaboardgames que desenvolveu o mecanismo de 

jogo e concebeu o design gráfico do mesmo.

Outra colaboração determinante no desenrolar do 

projecto foi a do BCSD Portugal, que, em várias etapas, 

contribuiu com a validação técnica do conteúdo do 

mesmo.

A criação deste jogo teve como objectivo primordial a di-

namização e promoção da temática do “Desenvolvimen-

to Sustentável” em contexto de formação, workshops, 

bem como em contextos de lazer, de uma forma divertida e 

compreensível a todos.

A concretização do conceito de Desenvolvimento Sustentável, 

exige que o crescimento económico apoie o progresso social e 

respeite o ambiente, que a política social favoreça o desempenho 

económico e que a política de ambiente seja economicamente 

eficiente. 

No que respeita às organizações, sejam elas empresas, funda-

ções, associações, entidades públicas ou quaisquer outras, o 

Desenvolvimento Sustentável deverá estar na base das respec-

tivas estratégias. Devem, na respectiva actuação, combinar 

objectivos económicos, sociais e ambientais nas suas operações 

e na relação com outros parceiros. Este jogo pretende simular 

esse desafio.

Por isso, no jogo criado, os jogadores assumem o papel de ges-

tores que têm de tomar decisões correntes de gestão, baseadas 

em situações diárias e correntes na vida de uma Organização, de 

acordo com os 3 eixos fundamentais do desenvolvimento susten-

tável: SOCIAL, AMBIENTAL e ECONÓMICO.

A formação e a educação têm um papel fundamental para 

o Desenvolvimento Sustentável pois têm a virtude de alterar 

comportamentos e atitudes das pessoas, desempenhando, assim, 

um papel fundamental no estabelecimento efectivo das ques-

tões relacionadas com o Desenvolvimento Sustentável tanto nas 

políticas governativas, como nas estratégias das Organizações e 

por parte das famílias.

O que se pretende com o desenvolvimento do Jogo “Futuro Co-

mum” é que este seja utilizado como ferramenta para a educação 

e formação de jovens e adultos e contribua para a necessária 

alteração de comportamentos de forma a garantir um futuro 

sustentável.

exeMpLo De uM resuLTaDo Do quesTioNário apLicaDo a uMa eMpresa



1. Descrição Da equipa

A equipa é composta por elementos de oito empresas associa-

das do BCSD Portugal, nomeadamente: Luís Taborda – ANA 

Aeroportos; Nélia Moura – Brisa; Maria Melo – Carris; João 

Martins  – Edia; Pedro Moreira – EDP; Rodolfo Lemos – Inspira 

Hotel; Telma Cruz – SECIL e Hugo Modesto – Siemens.

O grupo escolheu como nome TricicLo, procurando com esta 

identidade potenciar a promoção dos três pilares da sustentabilida-

de (Tri) permitindo a obtenção de um processo transformacional 

seguro e responsável (Ciclo). 

2. Descrição Do proJecTo

Como tema para o projecto, a equipa definiu a chefia intermédia 

como catalisadora da sustentabilidade, por considerarmos que 

constitui o veículo para o desenvolvimento e implementação de 

práticas de sustentabilidade numa organização. A chefia intermédia 

é o elemento que detém um profundo conhecimento da empresa 

e mercado em que opera, mas também dos seus colaboradores, 

sendo o elo de ligação entre os mesmos e a chefia de topo. Assim, 

o objectivo consistiu no desenvolvimento de uma ferramenta para 

diagnosticar o compromisso e o envolvimento 

das chefias intermédias na implementação das 

práticas de sustentabilidade.

O método seleccionado teve por base o mode-

lo de transformação cultural (Cultural Transfor-

mation Tools - CTT) desenvolvido pelo Richard 

Barrett. Este modelo permite obter um mapa 

detalhado da consciência de uma organiza-

ção, bem como a sua evolução quando aplicado periodicamente, 

servindo de alavanca para a transformação cultural das empresas, 

construindo assim organizações baseadas 

em valores. 

Os resultados possibilitam medir o alinha-

mento dos valores pessoais dos colaboradores 

com os valores da cultura da organização e 

o alinhamento dos valores na Cultura Actual 

com os valores da Cultura Desejada. Através 

das CTT todos os valores e comportamentos 

podem ser atribuídos a um dos sete níveis de 

consciência existentes. Se forem identificados 

os valores e comportamentos de um grupo 

de indivíduos, pode medir-se a consciência 

do grupo, mapeando os seus valores para o 

modelo de sete níveis de consciência.

Baseado neste modelo e na interpretação que a EFQM (Fundação 

Europeia para a Gestão da Qualidade), faz do mesmo, desenvol-

vemos uma ferramenta para aplicação nas empresas do grupo 

TRICICLO, que será validada pelo modelo CTT (aplicado nas oito 

empresas do grupo, com o apoio da NEXE - the way of change, 

empresa de consultadoria especializada na gestão da mudança 

cultural das organizações). A ferramenta desenvolvida pela equipa 

consiste num questionário, dividido em 2 quadrantes, relaciona-

dos entre si (Primeiro quadrante: “Liderança”, “Política e Estraté-

gia”, “Pessoas”, “Parcerias e Recursos” e “Processos”; Segundo 

quadrante: “Resultados dos Clientes”, “Resultados das Pessoas”, 

“Resultados da Sociedade”, “Resultados dos Indicadores de De-

sempenho”), que deverá ser aplicada à gestão de topo e às chefias 

intermédias da organização. Este método permite avaliar o gap 

entre a visão da gestão de topo e das suas chefias intermédias e se 

as práticas de sustentabilidade estão a ser comunicadas e aplicadas 

na organização. Da aplicação desta ferramenta apenas resulta um 

estado/ponto de situação da Organização vs. Chefia Intermédia.

3. resuLTaDos

Os resultados que obtivemos da aplicação da CTT no conjunto das 

8 empresas em análise são, em síntese, os seguintes:

1. Representação dos valores mais escolhidos:

›   Não existem valores coincidentes entre os valores pessoais das (nos-

sas) chefias intermédias e os valores da Cultura Actual das empresas.

›   Existem, porém, 5 valores coincidentes entre a Cultura Actual e 

a Cultura Desejada, indicando que as empresas estão no bom 

caminho. Contudo, ainda há aspectos que poderão melhorar, dado 

que existem dois blind spots, no nível 5 (Coesão Interna) e nível 7 

(Serviço). 

›   A existência, na Cultura Actual, de um potencial valor limitativo 
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O programa Young Managers Team (YMT), criado à imagem do Future Leaders Team (FTL) do World Business Council for Sustai-

nable Development (WBCSD), é um dos projectos de maior sucesso do BCSD Portugal. O programa YMT visa contribuir para a 

formação dos jovens quadro portugueses num âmbito alargado, com a introdução de uma abordagem integrada de negócio 

que inclui preocupações ambientais, económicas e sociais. Adicionalmente, o programa YMT dá a um conjunto de jovens a 

oportunidade de trabalhar com colaboradores de um leque variado de empresas e especialistas nas mais diversas áreas, contri-

buindo para a integração e a acção colectiva na concretização dos princípios e valores do desenvolvimento sustentável. 

 

A disponibilização de recursos por parte das empresas membro do BCSD Portugal representa uma oportunidade única para 

contribuir positivamente para a sociedade em que se integram. Investir na formação de jovens profissionais na área da susten-

tabilidade constitui, desde logo, uma declaração de compromisso para com a sociedade em geral e para aquilo que acreditam 

dever ser o papel das empresas na sociedade. É por isso que, desde 2005, o BCSD Portugal vem investindo neste projecto, na 

expectativa de que os resultados possam beneficiar não só as empresas participantes, mas a sociedade em geral, na maneira 

como, progressivamente, se torna apta a lidar com as questões e desafios de forma mais sustentável.

À semelhança de anos anteriores, as expectativas para o projecto que se iniciou em 2010 passaram pela aquisição de experi-

ências em desenvolvimento e gestão de projectos, pela comunicação com um alargado número de stakeholders, pela partilha 

de conhecimentos e experiências pessoais e profissionais, pela criação de uma rede de contactos alargada no âmbito da 

sustentabilidade e no universo empresarial português e pela maior compreensão do contexto empresarial, tanto a nível local 

como a nível global. 

Para os jovens que integraram o projecto em 2010, a aprendizagem centrou-se numa das áreas de focalização do BCSD 

Portugal – O Papel das Empresas. Foram constituídas três equipas de trabalho: Chi-Sight, HorizOne e TriCiclo. Cada equipa 

trabalhou, ao longo de 12 meses, na elaboração de um projecto específico, todos eles dando origem a produtos finais muito 

distintos que seguidamente apresentamos.

– “redução de custos”, faz sentido dada a conjuntura económica 

actual em que vivemos.

› Os valores “ética”, “atitude positiva” e “aprendizagem contínua” 

são valores importantes para os indivíduos que constituem este 

grupo de empresas e são requeridos para fazerem parte da Cultura 

Desejada, mas não estão na lista dos principais valores que caracte-

rizam a Cultura Actual. 

› Na Cultura Desejada os valores “crescimento organizacional”, 

“comunicação aberta”, “reconhecimento dos colaboradores” e 

“excelência” são requisitos totalmente novos. Nenhum destes 

aparecem quer nos Valores Pessoais quer na Cultura Actual. Neste 

sentido, serão estes novos valores requisitos positivos ou talvez uma 

reacção a algo que neste momento não está a acontecer ou que é 

considerado menos saudável na Cultura Actual.

2. Distribuição de todos os valores escolhidos

› Verifica-se que a distribuição de valores na Cultura Actual e na Cultura 

Desejada é semelhante, existindo, contudo, uma menor percentagem de 

valores potencialmente limitantes (menor entropia) na Cultura Desejada.

› Na Cultura Actual, onde o nível de entropia é de 16%, os valores 

potencialmente limitantes encontram-se apenas nos níveis 1, 2 e 3, 

indicativo de um certo grau de desordem dentro das organizações. 

3. Balance Scorecard

› À semelhança do que acontece na distribuição dos valores mais 

escolhidos, a Cultura Desejada apresenta uma configuração full spec-

trum, verificando-se uma transferência de valores relativos à eficiência 

(orientação para os resultados) para a cultura (orientação para as 

pessoas). De realçar também a substituição do valor “redução de 

custos”, valor limitativo, para o valor “crescimento organizacional”.

Os resultados por empresa serão desenvolvidos em detalhe na 

brochura desenvolvida pelo grupo.

A ferramenta TRICICLO foi aplicada, como projecto-piloto, em 

duas empresas do grupo. Desta aplicação é possível extrair quais os 

pontos fortes e pontos a melhorar para cada um dos descritores re-

feridos; o gap entre a visão do CEO e das chefias intermédias; o gap 

entre as políticas existentes e a aplicação real das mesmas; os níveis 

de consciência globais da empresa e de cada um dos descritores. A 

ferramenta TRICICLO será desenvolvida com o apoio da Via Consul-

ting e estará, no futuro, residente no website do BCSD Portugal para 

possível utilização dos seus membros, permitindo, desta forma, fazer 

o benchmark entre departamentos, funções e empresas.

4. coNcLusões/recoMeNDações

Após a aplicação das ferramentas da NEXE e TRICICLO, nas empre-

sas da equipa, conclui-se que os resultados extraídos de cada uma 

não são comparáveis directamente entre si, no sentido em que as-

sentam em pressupostos de avaliação de níveis de consciência di-

ferentes. Contudo é de notar uma convergência nos dois modelos 

para o mesmo padrão de níveis de consciência, i.e., empresas que 

no modelo NEXE obtiveram níveis de consciência mais elevados, 

apresentam-se de igual forma no modelo TRICICLO, assim como o 

inverso também se observou.
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Correspon-
dências

VP-CA 0
CA-CD 5
VP-CD 3

Health 
Index (PL)

VP: 10-0
CA: 10-1
CD: 12-0

1. honestidade 56 5(I) 1. consciência ambiental 47 6(S) 1. ética 39 7(O)

2. atitude positiva 47 5(I) 2. alcançar metas 45 3(I) 2. crescimento organizacional 35 1(O)

3. ética 47 7(I) 3. redução de custos (L) 41 1(O) 3. trabalho em equipa 35 4(R)

4. família 47 2(R) 4. orientação para resultados 37 3(O) 4. atitude positiva 34 5(I)

5. aprendizagem contínua 38 4(I) 5. satisfação do cliente 37 2(O) 5. aprendizagem contínua 33 4(O)

6. confiança 35 5(R) 6. orientação para objectivos 34 4(O) 6. consciência ambiental 32 6(S)

7. compromisso 34 5(I) 7. melhoria contínua 32 4(O) 7. comunicação aberta 30 2(R)

8. Iniciativa 32 4(I) 8. trabalho em equipa 31 4(R) 8. reconhecimento dos colaboradores 30 2(R)

9. responsabilidade pelos meus actos 32 4(I) 9. inovação 29 4(I) 9. excelência 29 3(I)

10. perseverança 27 4(I) 10. profissionalismo 25 3(O) 10. orientação para objectivos 28 4(O)

11. qualidade 25 3(O) 11. profissionalismo 28 3(O)

12. satisfação do cliente 28 2(O)
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1. Descrição Da equipa

A equipa é composta por elementos de oito empresas associa-

das do BCSD Portugal, nomeadamente: Luís Taborda – ANA 

Aeroportos; Nélia Moura – Brisa; Maria Melo – Carris; João 

Martins  – Edia; Pedro Moreira – EDP; Rodolfo Lemos – Inspira 

Hotel; Telma Cruz – SECIL e Hugo Modesto – Siemens.

O grupo escolheu como nome TricicLo, procurando com esta 

identidade potenciar a promoção dos três pilares da sustentabilida-

de (Tri) permitindo a obtenção de um processo transformacional 

seguro e responsável (Ciclo). 

2. Descrição Do proJecTo

Como tema para o projecto, a equipa definiu a chefia intermédia 

como catalisadora da sustentabilidade, por considerarmos que 

constitui o veículo para o desenvolvimento e implementação de 

práticas de sustentabilidade numa organização. A chefia intermédia 

é o elemento que detém um profundo conhecimento da empresa 

e mercado em que opera, mas também dos seus colaboradores, 

sendo o elo de ligação entre os mesmos e a chefia de topo. Assim, 

o objectivo consistiu no desenvolvimento de uma ferramenta para 

diagnosticar o compromisso e o envolvimento 

das chefias intermédias na implementação das 

práticas de sustentabilidade.

O método seleccionado teve por base o mode-

lo de transformação cultural (Cultural Transfor-

mation Tools - CTT) desenvolvido pelo Richard 

Barrett. Este modelo permite obter um mapa 

detalhado da consciência de uma organiza-

ção, bem como a sua evolução quando aplicado periodicamente, 

servindo de alavanca para a transformação cultural das empresas, 

construindo assim organizações baseadas 

em valores. 

Os resultados possibilitam medir o alinha-

mento dos valores pessoais dos colaboradores 

com os valores da cultura da organização e 

o alinhamento dos valores na Cultura Actual 

com os valores da Cultura Desejada. Através 

das CTT todos os valores e comportamentos 

podem ser atribuídos a um dos sete níveis de 

consciência existentes. Se forem identificados 

os valores e comportamentos de um grupo 

de indivíduos, pode medir-se a consciência 

do grupo, mapeando os seus valores para o 

modelo de sete níveis de consciência.

Baseado neste modelo e na interpretação que a EFQM (Fundação 

Europeia para a Gestão da Qualidade), faz do mesmo, desenvol-

vemos uma ferramenta para aplicação nas empresas do grupo 

TRICICLO, que será validada pelo modelo CTT (aplicado nas oito 

empresas do grupo, com o apoio da NEXE - the way of change, 

empresa de consultadoria especializada na gestão da mudança 

cultural das organizações). A ferramenta desenvolvida pela equipa 

consiste num questionário, dividido em 2 quadrantes, relaciona-

dos entre si (Primeiro quadrante: “Liderança”, “Política e Estraté-

gia”, “Pessoas”, “Parcerias e Recursos” e “Processos”; Segundo 

quadrante: “Resultados dos Clientes”, “Resultados das Pessoas”, 

“Resultados da Sociedade”, “Resultados dos Indicadores de De-

sempenho”), que deverá ser aplicada à gestão de topo e às chefias 

intermédias da organização. Este método permite avaliar o gap 

entre a visão da gestão de topo e das suas chefias intermédias e se 

as práticas de sustentabilidade estão a ser comunicadas e aplicadas 

na organização. Da aplicação desta ferramenta apenas resulta um 

estado/ponto de situação da Organização vs. Chefia Intermédia.

3. resuLTaDos

Os resultados que obtivemos da aplicação da CTT no conjunto das 

8 empresas em análise são, em síntese, os seguintes:

1. Representação dos valores mais escolhidos:

›   Não existem valores coincidentes entre os valores pessoais das (nos-

sas) chefias intermédias e os valores da Cultura Actual das empresas.

›   Existem, porém, 5 valores coincidentes entre a Cultura Actual e 

a Cultura Desejada, indicando que as empresas estão no bom 

caminho. Contudo, ainda há aspectos que poderão melhorar, dado 

que existem dois blind spots, no nível 5 (Coesão Interna) e nível 7 

(Serviço). 

›   A existência, na Cultura Actual, de um potencial valor limitativo 
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O programa Young Managers Team (YMT), criado à imagem do Future Leaders Team (FTL) do World Business Council for Sustai-

nable Development (WBCSD), é um dos projectos de maior sucesso do BCSD Portugal. O programa YMT visa contribuir para a 

formação dos jovens quadro portugueses num âmbito alargado, com a introdução de uma abordagem integrada de negócio 

que inclui preocupações ambientais, económicas e sociais. Adicionalmente, o programa YMT dá a um conjunto de jovens a 

oportunidade de trabalhar com colaboradores de um leque variado de empresas e especialistas nas mais diversas áreas, contri-

buindo para a integração e a acção colectiva na concretização dos princípios e valores do desenvolvimento sustentável. 

 

A disponibilização de recursos por parte das empresas membro do BCSD Portugal representa uma oportunidade única para 

contribuir positivamente para a sociedade em que se integram. Investir na formação de jovens profissionais na área da susten-

tabilidade constitui, desde logo, uma declaração de compromisso para com a sociedade em geral e para aquilo que acreditam 

dever ser o papel das empresas na sociedade. É por isso que, desde 2005, o BCSD Portugal vem investindo neste projecto, na 

expectativa de que os resultados possam beneficiar não só as empresas participantes, mas a sociedade em geral, na maneira 

como, progressivamente, se torna apta a lidar com as questões e desafios de forma mais sustentável.

À semelhança de anos anteriores, as expectativas para o projecto que se iniciou em 2010 passaram pela aquisição de experi-

ências em desenvolvimento e gestão de projectos, pela comunicação com um alargado número de stakeholders, pela partilha 

de conhecimentos e experiências pessoais e profissionais, pela criação de uma rede de contactos alargada no âmbito da 

sustentabilidade e no universo empresarial português e pela maior compreensão do contexto empresarial, tanto a nível local 

como a nível global. 

Para os jovens que integraram o projecto em 2010, a aprendizagem centrou-se numa das áreas de focalização do BCSD 

Portugal – O Papel das Empresas. Foram constituídas três equipas de trabalho: Chi-Sight, HorizOne e TriCiclo. Cada equipa 

trabalhou, ao longo de 12 meses, na elaboração de um projecto específico, todos eles dando origem a produtos finais muito 

distintos que seguidamente apresentamos.

– “redução de custos”, faz sentido dada a conjuntura económica 

actual em que vivemos.

› Os valores “ética”, “atitude positiva” e “aprendizagem contínua” 

são valores importantes para os indivíduos que constituem este 

grupo de empresas e são requeridos para fazerem parte da Cultura 

Desejada, mas não estão na lista dos principais valores que caracte-

rizam a Cultura Actual. 

› Na Cultura Desejada os valores “crescimento organizacional”, 

“comunicação aberta”, “reconhecimento dos colaboradores” e 

“excelência” são requisitos totalmente novos. Nenhum destes 

aparecem quer nos Valores Pessoais quer na Cultura Actual. Neste 

sentido, serão estes novos valores requisitos positivos ou talvez uma 

reacção a algo que neste momento não está a acontecer ou que é 

considerado menos saudável na Cultura Actual.

2. Distribuição de todos os valores escolhidos

› Verifica-se que a distribuição de valores na Cultura Actual e na Cultura 

Desejada é semelhante, existindo, contudo, uma menor percentagem de 

valores potencialmente limitantes (menor entropia) na Cultura Desejada.

› Na Cultura Actual, onde o nível de entropia é de 16%, os valores 

potencialmente limitantes encontram-se apenas nos níveis 1, 2 e 3, 

indicativo de um certo grau de desordem dentro das organizações. 

3. Balance Scorecard

› À semelhança do que acontece na distribuição dos valores mais 

escolhidos, a Cultura Desejada apresenta uma configuração full spec-

trum, verificando-se uma transferência de valores relativos à eficiência 

(orientação para os resultados) para a cultura (orientação para as 

pessoas). De realçar também a substituição do valor “redução de 

custos”, valor limitativo, para o valor “crescimento organizacional”.

Os resultados por empresa serão desenvolvidos em detalhe na 

brochura desenvolvida pelo grupo.

A ferramenta TRICICLO foi aplicada, como projecto-piloto, em 

duas empresas do grupo. Desta aplicação é possível extrair quais os 

pontos fortes e pontos a melhorar para cada um dos descritores re-

feridos; o gap entre a visão do CEO e das chefias intermédias; o gap 

entre as políticas existentes e a aplicação real das mesmas; os níveis 

de consciência globais da empresa e de cada um dos descritores. A 

ferramenta TRICICLO será desenvolvida com o apoio da Via Consul-

ting e estará, no futuro, residente no website do BCSD Portugal para 

possível utilização dos seus membros, permitindo, desta forma, fazer 

o benchmark entre departamentos, funções e empresas.

4. coNcLusões/recoMeNDações

Após a aplicação das ferramentas da NEXE e TRICICLO, nas empre-

sas da equipa, conclui-se que os resultados extraídos de cada uma 

não são comparáveis directamente entre si, no sentido em que as-

sentam em pressupostos de avaliação de níveis de consciência di-

ferentes. Contudo é de notar uma convergência nos dois modelos 

para o mesmo padrão de níveis de consciência, i.e., empresas que 

no modelo NEXE obtiveram níveis de consciência mais elevados, 

apresentam-se de igual forma no modelo TRICICLO, assim como o 

inverso também se observou.
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1. Descrição Da equipa

A equipa é composta por elementos de oito empresas associa-

das do BCSD Portugal, nomeadamente: Luís Taborda – ANA 

Aeroportos; Nélia Moura – Brisa; Maria Melo – Carris; João 

Martins  – Edia; Pedro Moreira – EDP; Rodolfo Lemos – Inspira 

Hotel; Telma Cruz – SECIL e Hugo Modesto – Siemens.

O grupo escolheu como nome TricicLo, procurando com esta 

identidade potenciar a promoção dos três pilares da sustentabilida-

de (Tri) permitindo a obtenção de um processo transformacional 

seguro e responsável (Ciclo). 

2. Descrição Do proJecTo

Como tema para o projecto, a equipa definiu a chefia intermédia 

como catalisadora da sustentabilidade, por considerarmos que 

constitui o veículo para o desenvolvimento e implementação de 

práticas de sustentabilidade numa organização. A chefia intermédia 

é o elemento que detém um profundo conhecimento da empresa 

e mercado em que opera, mas também dos seus colaboradores, 

sendo o elo de ligação entre os mesmos e a chefia de topo. Assim, 

o objectivo consistiu no desenvolvimento de uma ferramenta para 

diagnosticar o compromisso e o envolvimento 

das chefias intermédias na implementação das 

práticas de sustentabilidade.

O método seleccionado teve por base o mode-

lo de transformação cultural (Cultural Transfor-

mation Tools - CTT) desenvolvido pelo Richard 

Barrett. Este modelo permite obter um mapa 

detalhado da consciência de uma organiza-

ção, bem como a sua evolução quando aplicado periodicamente, 

servindo de alavanca para a transformação cultural das empresas, 

construindo assim organizações baseadas 

em valores. 

Os resultados possibilitam medir o alinha-

mento dos valores pessoais dos colaboradores 

com os valores da cultura da organização e 

o alinhamento dos valores na Cultura Actual 

com os valores da Cultura Desejada. Através 

das CTT todos os valores e comportamentos 

podem ser atribuídos a um dos sete níveis de 

consciência existentes. Se forem identificados 

os valores e comportamentos de um grupo 

de indivíduos, pode medir-se a consciência 

do grupo, mapeando os seus valores para o 

modelo de sete níveis de consciência.

Baseado neste modelo e na interpretação que a EFQM (Fundação 

Europeia para a Gestão da Qualidade), faz do mesmo, desenvol-

vemos uma ferramenta para aplicação nas empresas do grupo 

TRICICLO, que será validada pelo modelo CTT (aplicado nas oito 

empresas do grupo, com o apoio da NEXE - the way of change, 

empresa de consultadoria especializada na gestão da mudança 

cultural das organizações). A ferramenta desenvolvida pela equipa 

consiste num questionário, dividido em 2 quadrantes, relaciona-

dos entre si (Primeiro quadrante: “Liderança”, “Política e Estraté-

gia”, “Pessoas”, “Parcerias e Recursos” e “Processos”; Segundo 

quadrante: “Resultados dos Clientes”, “Resultados das Pessoas”, 

“Resultados da Sociedade”, “Resultados dos Indicadores de De-

sempenho”), que deverá ser aplicada à gestão de topo e às chefias 

intermédias da organização. Este método permite avaliar o gap 

entre a visão da gestão de topo e das suas chefias intermédias e se 

as práticas de sustentabilidade estão a ser comunicadas e aplicadas 

na organização. Da aplicação desta ferramenta apenas resulta um 

estado/ponto de situação da Organização vs. Chefia Intermédia.

3. resuLTaDos

Os resultados que obtivemos da aplicação da CTT no conjunto das 

8 empresas em análise são, em síntese, os seguintes:

1. Representação dos valores mais escolhidos:

›   Não existem valores coincidentes entre os valores pessoais das (nos-

sas) chefias intermédias e os valores da Cultura Actual das empresas.

›   Existem, porém, 5 valores coincidentes entre a Cultura Actual e 

a Cultura Desejada, indicando que as empresas estão no bom 

caminho. Contudo, ainda há aspectos que poderão melhorar, dado 

que existem dois blind spots, no nível 5 (Coesão Interna) e nível 7 

(Serviço). 

›   A existência, na Cultura Actual, de um potencial valor limitativo 
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O programa Young Managers Team (YMT), criado à imagem do Future Leaders Team (FTL) do World Business Council for Sustai-

nable Development (WBCSD), é um dos projectos de maior sucesso do BCSD Portugal. O programa YMT visa contribuir para a 

formação dos jovens quadro portugueses num âmbito alargado, com a introdução de uma abordagem integrada de negócio 

que inclui preocupações ambientais, económicas e sociais. Adicionalmente, o programa YMT dá a um conjunto de jovens a 

oportunidade de trabalhar com colaboradores de um leque variado de empresas e especialistas nas mais diversas áreas, contri-

buindo para a integração e a acção colectiva na concretização dos princípios e valores do desenvolvimento sustentável. 

 

A disponibilização de recursos por parte das empresas membro do BCSD Portugal representa uma oportunidade única para 

contribuir positivamente para a sociedade em que se integram. Investir na formação de jovens profissionais na área da susten-

tabilidade constitui, desde logo, uma declaração de compromisso para com a sociedade em geral e para aquilo que acreditam 

dever ser o papel das empresas na sociedade. É por isso que, desde 2005, o BCSD Portugal vem investindo neste projecto, na 

expectativa de que os resultados possam beneficiar não só as empresas participantes, mas a sociedade em geral, na maneira 

como, progressivamente, se torna apta a lidar com as questões e desafios de forma mais sustentável.

À semelhança de anos anteriores, as expectativas para o projecto que se iniciou em 2010 passaram pela aquisição de experi-

ências em desenvolvimento e gestão de projectos, pela comunicação com um alargado número de stakeholders, pela partilha 

de conhecimentos e experiências pessoais e profissionais, pela criação de uma rede de contactos alargada no âmbito da 

sustentabilidade e no universo empresarial português e pela maior compreensão do contexto empresarial, tanto a nível local 

como a nível global. 

Para os jovens que integraram o projecto em 2010, a aprendizagem centrou-se numa das áreas de focalização do BCSD 

Portugal – O Papel das Empresas. Foram constituídas três equipas de trabalho: Chi-Sight, HorizOne e TriCiclo. Cada equipa 

trabalhou, ao longo de 12 meses, na elaboração de um projecto específico, todos eles dando origem a produtos finais muito 

distintos que seguidamente apresentamos.

– “redução de custos”, faz sentido dada a conjuntura económica 

actual em que vivemos.

› Os valores “ética”, “atitude positiva” e “aprendizagem contínua” 

são valores importantes para os indivíduos que constituem este 

grupo de empresas e são requeridos para fazerem parte da Cultura 

Desejada, mas não estão na lista dos principais valores que caracte-

rizam a Cultura Actual. 

› Na Cultura Desejada os valores “crescimento organizacional”, 

“comunicação aberta”, “reconhecimento dos colaboradores” e 

“excelência” são requisitos totalmente novos. Nenhum destes 

aparecem quer nos Valores Pessoais quer na Cultura Actual. Neste 

sentido, serão estes novos valores requisitos positivos ou talvez uma 

reacção a algo que neste momento não está a acontecer ou que é 

considerado menos saudável na Cultura Actual.

2. Distribuição de todos os valores escolhidos

› Verifica-se que a distribuição de valores na Cultura Actual e na Cultura 

Desejada é semelhante, existindo, contudo, uma menor percentagem de 

valores potencialmente limitantes (menor entropia) na Cultura Desejada.

› Na Cultura Actual, onde o nível de entropia é de 16%, os valores 

potencialmente limitantes encontram-se apenas nos níveis 1, 2 e 3, 

indicativo de um certo grau de desordem dentro das organizações. 

3. Balance Scorecard

› À semelhança do que acontece na distribuição dos valores mais 

escolhidos, a Cultura Desejada apresenta uma configuração full spec-

trum, verificando-se uma transferência de valores relativos à eficiência 

(orientação para os resultados) para a cultura (orientação para as 

pessoas). De realçar também a substituição do valor “redução de 

custos”, valor limitativo, para o valor “crescimento organizacional”.

Os resultados por empresa serão desenvolvidos em detalhe na 

brochura desenvolvida pelo grupo.

A ferramenta TRICICLO foi aplicada, como projecto-piloto, em 

duas empresas do grupo. Desta aplicação é possível extrair quais os 

pontos fortes e pontos a melhorar para cada um dos descritores re-

feridos; o gap entre a visão do CEO e das chefias intermédias; o gap 

entre as políticas existentes e a aplicação real das mesmas; os níveis 

de consciência globais da empresa e de cada um dos descritores. A 

ferramenta TRICICLO será desenvolvida com o apoio da Via Consul-

ting e estará, no futuro, residente no website do BCSD Portugal para 

possível utilização dos seus membros, permitindo, desta forma, fazer 

o benchmark entre departamentos, funções e empresas.

4. coNcLusões/recoMeNDações

Após a aplicação das ferramentas da NEXE e TRICICLO, nas empre-

sas da equipa, conclui-se que os resultados extraídos de cada uma 

não são comparáveis directamente entre si, no sentido em que as-

sentam em pressupostos de avaliação de níveis de consciência di-

ferentes. Contudo é de notar uma convergência nos dois modelos 

para o mesmo padrão de níveis de consciência, i.e., empresas que 

no modelo NEXE obtiveram níveis de consciência mais elevados, 

apresentam-se de igual forma no modelo TRICICLO, assim como o 

inverso também se observou.
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1. honestidade 56 5(I) 1. consciência ambiental 47 6(S) 1. ética 39 7(O)

2. atitude positiva 47 5(I) 2. alcançar metas 45 3(I) 2. crescimento organizacional 35 1(O)

3. ética 47 7(I) 3. redução de custos (L) 41 1(O) 3. trabalho em equipa 35 4(R)

4. família 47 2(R) 4. orientação para resultados 37 3(O) 4. atitude positiva 34 5(I)

5. aprendizagem contínua 38 4(I) 5. satisfação do cliente 37 2(O) 5. aprendizagem contínua 33 4(O)

6. confiança 35 5(R) 6. orientação para objectivos 34 4(O) 6. consciência ambiental 32 6(S)

7. compromisso 34 5(I) 7. melhoria contínua 32 4(O) 7. comunicação aberta 30 2(R)

8. Iniciativa 32 4(I) 8. trabalho em equipa 31 4(R) 8. reconhecimento dos colaboradores 30 2(R)
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10. perseverança 27 4(I) 10. profissionalismo 25 3(O) 10. orientação para objectivos 28 4(O)
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