
O BCSD Portugal – Conselho Empresarial 
para o Desenvolvimento Sustentável 
é uma associação sem fins lucrativos, de 
utilidade pública, que agrega e representa 
empresas que se comprometem 
ativamente com a sustentabilidade.



Pequenas e 
médias empresas
Vantagens de 
aderir ao BCSD 
A sustentabilidade 
como vantagem 
competitiva na 
cadeia de valor



e 

A sustentabilidade como 
vantagem competitiva 
na cadeia de valor

A rede do BCSD Portugal integra empresas de todas as dimensões e setores de atividade, o que 



Para uma PME, quais as vantagens 
de ser membro do BCSD Portugal? 
As empresas de pequena e média dimensão são um fator de dinamismo essencial na 
economia nacional. É por isso necessário que as PME sejam capazes de responder aos 
desafios atuais e que se encontram relacionados com as boas práticas ambientais e sociais 
ao longo da cadeia de valor dos produtos, e que são, cada vez mais monitorizados pelas 
grandes empresas clientes.  Os temas da sustentabilidade serão cada vez mais fatores 
competitivos e diferenciadores num mercado cada vez mais exigente. O BCSD Portugal cria 
e disponibiliza ferramentas variadas, capazes de responder às necessidades e fases de 
desenvolvimento de grandes, pequenas, médias e microempresas. 

Um Desafio de Curto-Prazo
A Diretiva 2014/95/EU que entra em vigor em janeiro de 2017, prevê que as grandes 
empresas que sejam entidades de interesse público e que tenham mais de 500 
colaboradores, passem a incluir informação não-financeira no reporte anual. Uma vez que a 
diretiva reconhece que os riscos dos negócios podem advir dos seus fornecedores, ou seja, 
das subcontratações e das cadeias de valor, as PME vão passar a ser questionadas sobre 
dados não-financeiros e sobre a produção e divulgação de relatórios de sustentabilidade. 
O BCSD Portugal pode ajudar as PME neste caminho!

Vantagens que o BCSD Portugal 
disponibiliza às PME e micro 
empresas:
conhecimento e informação através de workshops e investigação
Ajuda a empresa a enquadrar as prioridades da sustentabilidade no seu negócio e no seu setor
Contribui para um alinhamento entre a inovação e a sustentabilidade de forma a induzir à 
criação de novos processos, produtos e abordagens de mercados
Catalisa o papel da empresa junto das cadeias de valor que integra
Ajuda a fortalecer as candidaturas das PME e micro empresa ao Portugal 2020 no que 
respeita à inclusão de medidas que promovam a sustentabilidade e os empregos verdes
Promove a partilha das práticas de sustentabilidade existentes
Dinamiza redes que podem proporcionar a criação de novos projetos de sustentabilidade



Apoia a empresa na identificação de informação não-financeira relevante para o seu 
negócio e decorrente dos seus impactes ambientais e sociais 
Contribui para a diminuição do risco da empresa, o que pode facilitar a obtenção de 
diferentes financiamentos

Como tirar partido de fazer parte 
de um grupo de líderes para a 
mudança? 
Integrar um grupo de líderes empresariais com um objetivo comum, é uma oportunidade 
única para descobrir novos conceitos de negócio e promover a mudança. Esta rede permite:

Acelerar a integração da sustentabilidade no seu modelo de negócio
Expandir a rede de contactos na área da sustentabilidade empresarial, conhecendo 
empresas e stakeholders
Ter acesso a informação sobre os avanços mais recentes nas grandes tendências da 
sustentabilidade
Ter acesso a ferramentas e metodologias de apoio na definição de estratégias de 
sustentabilidade
Beneficiar da criação de soluções de negócio inovadoras ao colaborar com outras empresas;
Antecipar e mitigar riscos
Participar na criação da política pública
Integrar uma plataforma de envolvimento e motivação para os colaboradores

Aderir ao BCSD Portugal
O BCSD Portugal ambiciona reunir o maior número de empresas que querem liderar a 
mudança e que assumem um compromisso efetivo com o desenvolvimento sustentável. 
O BCSD Portugal incentiva a colaboração entre as empresas, pois acredita que a partilha 
de experiências e a identificação de interesses comuns pode catalisar a inovação e o 
desenvolvimento de novos projetos e abordagens de negócio. 
Pertencer ao BCSD Portugal é  assumir publicamente que a empresa está comprometida com 
a sustentabilidade e que irá desenvolver, de forma gradual, um conjunto de ações efetivas 
que terão um impacte positivo no ambiente e na sociedade. Pertencer ao BCSD Portugal 
é reconhecer que as empresas têm o dever de criar soluções empresariais e de identificar 
abordagens inovadoras que consigam aumentar a sua competitividade e, em simultâneo, 
promover um desenvolvimento mais equilibrado.
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www.bcsdportugal.org
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