
 

 

 

 

 

Carta de Compromissos 

 

As empresas que se associam ao BCSD Portugal assumem o compromisso de: 

1. Orientar a sua atividade pelos princípios que caracterizam o Desenvolvimento 
Sustentável; 

2. Promover, na respetiva cadeia de valor, os princípios que caracterizam o 
Desenvolvimento Sustentável; 

3. Procurar identificar oportunidades de cooperação com outros membros do 
BCSD Portugal e com entidades externas, nos temas do Desenvolvimento 
Sustentável; 

4. Executar projetos orientados para a sustentabilidade da organização; 

5. Divulgar, junto do BCSD Portugal, boas práticas e casos de estudo; 

6. Participar nas iniciativas promovidas pelo BCSD Portugal, nos eventos para os 
membros e nas reuniões dos órgãos sociais; 

7. Reportar publicamente o respetivo desempenho em matéria de 
Desenvolvimento Sustentável, com a publicação do seu relatório de 
sustentabilidade num prazo de três anos após a adesão; 

8.  Estar representadas em Assembleia Geral pelo CEO ou um Executivo de grau 
equivalente; 

9. Nomear um Delegado para gerir a relação com o BCSD Portugal e assim 
garantir a melhor ligação à empresa associada; 

10. Pagar uma quota anual, no valor fixado em Assembleia Geral de membros – 
Valor da quota para 2015: 3.500 euros. 

 

O BCSD Portugal assume o compromisso perante os seus membros de, nos temas do 
Desenvolvimento Sustentável: 

1. Apoiar na liderança das empresas em matéria de Desenvolvimento Sustentável; 

2. Promover o desenvolvimento de ideias inovadoras; 

3. Incentivar as empresas a explorar novos mercados e novos modelos de 
negócio; 



 

 

 

 

 

4. Desenvolver, em conjunto com os membros, ferramentas que ajudem a 
melhorar a capacidade de implementação da sustentabilidade nas suas 
organizações; 

5. Apoiar na definição das respetivas orientações estratégicas; 

6. Identificar e promover a concretização de novas parcerias; 

7. Manter uma relação de proximidade com os seus membros através de uma 
comunicação regular e da promoção de eventos com CEO, Delegados e outros 
colaboradores; 

8. Promover a partilha de experiência e de informação entre os Associados; 

9. Dar acesso a ferramentas de aprendizagem, relatórios e know-how produzidos 
pelo World Business Council for Sustainable Development; 

10. Dinamizar, pelos meios que lhe seja possível, a comunicação e a divulgação das 
boas práticas dos seus membros, bem como assim dos projetos e outras 
iniciativas que evidenciem que as empresas são o principal caminho para o 
Desenvolvimento Sustentável. 


