
 

FORMAÇÃO 

APLICAÇÃO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL (ODS) NAS EMPRESAS 
    

14141414    marçomarçomarçomarço    | Lisboa| Lisboa| Lisboa| Lisboa    

 

PROGRAMA 
9.30h – 17.30h 

Duração:    7 horas    
Método:    exposição, discussão em grupo, casos de estudo, vídeos    
    

Conteúdos ProgramáticosConteúdos ProgramáticosConteúdos ProgramáticosConteúdos Programáticos    
    
9h309h309h309h30    RECEÇÃO DOS PARTICIPANTESRECEÇÃO DOS PARTICIPANTESRECEÇÃO DOS PARTICIPANTESRECEÇÃO DOS PARTICIPANTES    e APRESENTAÇÃO DO DIAe APRESENTAÇÃO DO DIAe APRESENTAÇÃO DO DIAe APRESENTAÇÃO DO DIA    
    
9H459H459H459H45    IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

A agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável: o novo modelo económico. 

Porque é que os ODS são importantes para os negócios? 

 

Compreender os ODSCompreender os ODSCompreender os ODSCompreender os ODS    
O que são os ODS? 

Compreender o business case 

As responsabilidades das empresas 

Como é que os ODS afetam as empresas? 

Exercício prático baseado num caso de estudo empresarial 
 

11111111HHHH15151515    Definir prioridades e objetivosDefinir prioridades e objetivosDefinir prioridades e objetivosDefinir prioridades e objetivos    
Mapear a cadeia de valor para identificar as áreas de impacte 

Selecionar indicadores e recolher dados 

Definir prioridades 

Definir o âmbito dos objetivos e selecionar os Indicadores Chave de Desempenho (KPI) 

Definir uma linha de base de referência e selecionar o tipo de objetivo 

Estabelecer o nível de ambição 

Anunciar o compromisso com os ODS 

Continuação do exercício prático    
    
13131313h00h00h00h00    ALMOÇOALMOÇOALMOÇOALMOÇO 
 

11114444hhhh00000000    Integrar os ODS na estratégia da empresaIntegrar os ODS na estratégia da empresaIntegrar os ODS na estratégia da empresaIntegrar os ODS na estratégia da empresa    
Ancorar os objetivos de sustentabilidade no negócio 

Incorporar a sustentabilidade em todas as funções da empresa 

Constituir parcerias 

Continuação do exercício prático 

 

11115555hhhh30303030    Reportar e comunicar o desempenho sobre os ODSReportar e comunicar o desempenho sobre os ODSReportar e comunicar o desempenho sobre os ODSReportar e comunicar o desempenho sobre os ODS    
Reporte e comunicação eficazes 

Comunicar sobre o desempenho nos ODS 
 

17h17h17h17h00000000    AVALIAÇÃO E ENCERRAMENTAVALIAÇÃO E ENCERRAMENTAVALIAÇÃO E ENCERRAMENTAVALIAÇÃO E ENCERRAMENTOOOO     

DATA E LOCAL DA FORMAÇÃO 
 
14 março – Lisboa 

Local: Av. José Malhoa, n.º 25, 1070-

041 Lisboa – Edifício EDP 
 
Inscrições até dia 10 março 

 
Inscrições: 
neusa.meneses@bcsdportugal.org  
 
Preço de cada formação: 

• 150 euros para associados  

• 200 euros para não 
associados 

• Descontos de 15% quando a 
mesma empresa inscreve 
mais do que 1 colaborador 



 

    

Esta formação irá capacitar os participantes paraEsta formação irá capacitar os participantes paraEsta formação irá capacitar os participantes paraEsta formação irá capacitar os participantes para    compreenderemcompreenderemcompreenderemcompreenderem:::: 

• A agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável: o novo modelo económico 

• Os ODS e a sua importância para os negócios 

• Definir prioridades e objetivos relativos aos ODS 

• Como aplicar os ODS nas empresas: alinhar a estratégia e medir e gerir a sua contribuição para os 
ODS 

• Reportar e comunicar o desempenho sobre os ODS 

FormadoresFormadoresFormadoresFormadores 

• Sofia SantosSofia SantosSofia SantosSofia Santos    

É desde janeiro 2016 secretária-geral do BCSD Portugal. Licenciada em economia pelo ISEG – 

Instituto Superior de Economia e Gestão, mestre em economia pela Universidade de Londres e 

doutorada em gestão, sobre a contribuição da banca para o desenvolvimento sustentável, 

pela Middlesex University de Londres. Tem 20 anos de experiência profissional, 16 dos quais nos 

temas da sustentabilidade, tendo trabalhado como consultora em empresas em Portugal, Bélgica, 

Angola, Cabo Verde e Irlanda. No campo académico, lecionou a cadeira de sustentabilidade 

no Master of Science in Business Administration (MScBA) e no Executive MBA no ISCTE /INDEG e foi 

diretora executiva doSustainability Knowledge Lab do INDEG – ISCTE Executive Education. Sofia 

Santos já lançou três livros: “A Banca em Portugal e a Economia Verde” (2012) ,  “A Banca tem 

Coração? As novas práticas de gestão necessárias para os bancos do futuro” (2015) e “Introdução 

à Economia Verde” (2016). 

• Mafalda EvangelistaMafalda EvangelistaMafalda EvangelistaMafalda Evangelista    

Está no BCSD Portugal desde 2010, sendo responsável pelo desenvolvimento e elaboração de 

projetos no âmbito de diversos mecanismos de financiamento, pela área da formação e pelo 

acompanhamento dos temas relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) e com a recolha de informação do desempenho não financeiro das empresas, i.e., do capital 

natural e do capital social. Assegura também a representação institucional do BCSD Portugal junto 

de diversos stakeholders, assim como junto da Rede Global do World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD). Antes do BCSD Portugal, passou pela AFLOPS – Associação de 

Produtores Florestais, onde, durante 9 anos, exerceu funções de gestão e coordenação de 

projetos em temáticas diversas do setor florestal, e pelo CTIMM - Centro Tecnológico das 

Indústrias de Madeira e Mobiliário, onde foi responsável pelo Organismo de Normalização 

Sectorial para o sector da madeira e do mobiliário. É licenciada em Engenharia Florestal e possui 

uma especialização em Gestão Ambiental e Auditorias Ambientais em Empresas Industriais. 


