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O Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (BCSD 
Portugal) é uma organização de líderes empresariais com uma visão de 
futuro, que se propõe galvanizar a comunidade empresarial para criar 
um mundo que seja sustentável para as empresas, a sociedade civil e o 
ambiente.

Com um total de 100 membros, empresas de diversos setores de 
atividade, entre as quais se encontram as maiores empresas nacionais, 
o BCSD Portugal representa uma percentagem muito significativa do 
Produto Interno Bruto Português.

É membro do World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD), a maior organização empresarial internacional a trabalhar na 
área do Desenvolvimento Sustentável.

São objetivos do BCSD Portugal:

    Divulgar os princípios que caracterizam o Desenvolvimento  
    Sustentável;
    Articular a cooperação entre a comunidade empresarial, o   
   Governo e a sociedade civil com vista à promoção do Desen-
   volvimento Sustentável;
    Promover ações educacionais e de formação para divulgação  
   dos princípios do Desenvolvimento Sustentável; 
   Realizar projetos e estudos de caso que ilustrem e estimulem o   
    Desenvolvimento Sustentável;
    Participar ou promover outras iniciativas que contribuam para o   
    Desenvolvimento Sustentável do tecido empresarial português.

www.bcsdportugal.org
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Sobre o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 
(BCSD Portugal)



Todos os setores de atividade dependem, direta 
ou indiretamente, de produtos fornecidos pelos 
ecossistemas e causam impacte nos serviços que 
estes prestam, contribuindo para a sua degrada-
ção ou para a sua melhoria, quando geridos de 
forma proativa.

Frequentemente, tais impactes ambientais, quando negativos, 
locais ou globais, prejudicam economicamente outras 
atividades que dependem desses ecossistemas para operar. 
Hoje, é já possível provar que esta situação à escala global é 
negativa, e que, a prazo, ameaçará a sustentabilidade das 
empresas que mantiverem uma estratégia Business as Usual.

Em 2005, o relatório Millennium Ecosystem Assessment (MEA) veio
demonstrar uma acelerada perda de biodiversidade e dos serviços 
de ecossistemas que pode a prazo constituir um risco significativo 
para a atividade humana.

Em 2010, o relatório TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity 
evidenciou as consequências económico-financeiras da degradação da 
biodiversidade e dos ecossistemas, que poderá representar uma perda 
económica da ordem dos 20%, entre 2010 e 2050.

Torna-se, assim, necessário promover a alteração dos padrões de produção e consumo, visando a 
utilização racional e otimizada dos serviços que a biodiversidade e os ecossistemas nos prestam, 
tornando-os mais sustentáveis.

Tal mudança de paradigma contribuirá favoravelmente para:

Uma economia mais eficiente na
gestão e utilização de recursos;

Uma economia de baixo carbono e 
mais resistente ao clima;

Os riscos associados à perda de biodiversidade e à degradação dos ecossistemas são reais. 
Contudo, se forem geridos de forma apropriada, podem ser transformados em novas 
oportunidades. Neste contexto, sendo as questões relativas à Biodiversidade e aos Serviços 
dos Ecossistemas cada vez mais incorporadas nas políticas públicas, ao nível da regulação e 
nas decisões políticas, as empresas devem não só antecipar a integração destas matérias na 
tomada de decisões e na definição da sua estratégia, como também acompanhar e 
promover a sua participação em processos de participação pública sobre as mesmas.

INTRODUÇÃO

“Através, somente, da desflorestação, o mundo perde serviços 
dos ecossistemas avaliados entre 2 e 5 mil milhões de USD/ano.”1

“As águas interiores (rios e lagos) fornecem produtos e serviços com valores 
estimados entre 1 779 e 13 487 USD/ha/ano.”2

“A contribuição dos insetos polinizadores para a produtividade agrícola representa 
cerca de 190 mil milhões de USD/ano.”3

EXEMPLOS DE VALORES MONETÁRIOS DE DIFERENTES
ECOSSISTEMAS OU DA SUA DEGRADAÇÃO PUBLICADOS 
EM RELATÓRIOS TEEB:

A liderança na investigação e inovação;

Novas competências, empregos e 
oportunidades comerciais.

1

1 TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity. 2010. 
(disponível em: www.teeb.org).
2 Russi D., ten Brink P., Farmer A., Badura T., Coates D., Förster J., Kumar R. 
and Davidson N. (2012) The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Water 
and Wetlands. FinalConsultation Draft.
3 Gallai, N. et al.. 2009, cit. in TEEB for Business - Executive Summary. 2010.  
Chapter 3 - Biodiversity Provides Valuable Ecosystem Services free of Charge.



Estas convenções colocarão, assim,
uma grande pressão sobre as 

empresas, no sentido de medirem e 
comunicarem as suas ações para 
conservar, utilizar e partilhar, de 

forma sustentável, os benefícios da 
biodiversidade e dos ecossistemas.

Em 2010, a 10ª Conferência das Partes da Convenção da 
Diversidade Biológica (CBD-COP-10), em Aichi-Nagoya,
Japão, aprovou o Plano Estratégico para a Biodiversidade, a ser
implementado pelos diferentes países signatários, onde se inclui 
Portugal. Dos 20 objetivos para 2020, destacam-se os que, por 
constituírem potenciais riscos regulatórios futuros, são 
mais relevantes para as empresas:

Incorporar os valores da biodiversidade nos sistemas 
contabilísticos e relatos públicos;

Eliminar progressivamente ou reformular os incentivos 
prejudiciais à biodiversidade e às funções dos ecossistemas;

Restaurar pelo menos 15% de ecossistemas degradados;

Reduzir para metade a taxa de perda de todos os habitats, 
incluindo florestas.

Os valores dos ecossistemas serão
também cada vez mais tidos em
consideração pelo setor financeiro
e nas relações entre empresas, na
medida em que estes avaliam os riscos
e oportunidades de investimento
e das cadeias de abastecimento
associados.

PLANO ESTRATÉGICO PARA 
A BIODIVERSIDADE 2011-2020

Em maio de 2011, a Comissão Europeia adotou uma nova 
estratégia que estabelece o quadro de ação da União Europeia 
(UE) para os dez anos subsequentes com vista a atingir o 
objetivo central para 2020 em matéria de biodiversidade.
“Travar a perda de biodiversidade e a degradação dos 
serviços dos ecossistemas na UE até 2020 e, na medida em 
que seja viável, recuperar essa biodiversidade e esses serviços, 

intensificando simultaneamente o contributo da UE para evitar a 
perda de biodiversidade ao nível mundial.”
Pretendendo contribuir também para garantir o cumprimento dos 
compromissos em matéria de biodiversidade global adotados no 
Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020, esta estratégia 
será implementada mediante um quadro comum que envolve a 
Comissão Europeia e os Estados-Membros em parceria com as 
principais partes interessadas e a sociedade civil.

ESTRATÉGIA DE BIODIVERSIDADE
DA UNIÃO EUROPEIA (UE) PARA 2020

No âmbito de uma revisão da Estratégia Nacional de 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB), 
Portugal deverá efetuar uma articulação com os objetivos 
estratégicos da Estratégia da Biodiversidade da UE para 2020 
e da CBD-COP 10. Segundo esta última, essa revisão deverá:

ESTRATÉGIA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO
DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

Promover a integração da B&SE nas estratégias e nos 
processos de tomada de decisão empresariais;

Implementar meios e métodos de financiamento, tais como a 
valoração e pagamento dos serviços dos ecossistemas e a 
promoção da revisão e atualização de medidas de incentivo à 
conservação e uso sustentável da B&SE, que sejam eficazes, 
transparentes, orientados, adequadamente monitorizados, 
custo-eficientes e não perversos.

EMPRESAS

INTERNACIONAISINFLUÊNCIA DAS
CONVENÇÕES
E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EUROPEIAS E NACIONAIS
EM MATÉRIA DE B&SE, NA ATIVIDADE DAS EMPRESAS

"Neste contexto singular de desafios financeiros e económicos globais, a nossa visão estratégica deve aprofundar a valoração e 
contabilização (pública e privada) da B&SE. A integração setorial da B&SE, nas suas componentes de valor e análise de risco, cria 
oportunidades de negócio fazendo o setor privado um parceiro fundamental na prossecução da meta mundial de Parar a Perda de 
Biodiversidade." Paula Sarmento, Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 2013.

"A política de ambiente que preconizo para Portugal assenta na economia verde e no uso eficiente de recursos ligados à gestão sustentável 
do capital natural. O apoio e o incentivo à valorização deste capital, do qual dependemos agora e no futuro, têm de advir de um esforço 

conjunto dos setores privado e público. É com prazer que saúdo e me associo a esta iniciativa." 
Assunção Cristas, Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, 2013.
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    Aumento de custos dos serviços dos   
    ecossistemas;
    Menor disponibilidade de matérias-primas;
    Necessidade de adaptações operacionais.

    Escassez de água doce, quer pela quanti-
    dade quer pela degradação da sua 
    qualidade;
    Maior pressão para obter matérias-primas 
    para o desenvolvimento tecnológico 
    assente em materiais raros, como o 
    Óxido de Índio-Estanho utilizado nos 
    LCD e em diversos dispositivos eletróni-
    cos de comunicação (Ex.: Smartphones e 
    Tablets).

    Acesso à terra pelas reconhecidas boas 
    práticas;
    Redução de custos resultantes de maior 
    eficiência e otimização na utilização dos 
    recursos naturais;
    Partilha de benefícios na gestão conjunta 
    de recursos.

    Falta de competências para discussão 
    das políticas públicas;
    Criação de novos impostos ou taxas 
    sobre as empresas, sem ligação direta e 
    tangível para a conservação da B&SE;
    Penalidade e coimas;
    Crescente limitação do acesso às 
    matérias-primas.

    O Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de 
    julho, que transpõe para a ordem 
    jurídica nacional a Diretiva Comunitária 
    n.º 2004/35/CE, de 21 de abril, que 
   estabelece o regime jurídico da Respon-
   sabilidade Ambiental, e a Lei da Água (Lei 
   n.º 58/2005), que transpõe para a ordem 
   jurídica nacional a Diretiva Quadro da 
   Água são exemplos de uma crescente 
   pressão regulatória associada ao uso e 
   impacte nos ecossistemas.

    Envolver-se com os governos no 
    desenvolvimento de políticas e incentivos 
    para proteção ou restauro dos ecossiste-
    mas;
    Obtenção/manutenção da licença social 
    para operar;
    Desenvolver competências jurídicas 
    específicas.

Operacionais

Riscos

Exemplos

Oportunidades

Regulatórios(as)

Os riscos decorrentes da perda acelerada da B&SE são crescentes. 
Há, no entanto, inúmeras oportunidades que devem ser aproveita-
das pelas empresas nacionais, posicionando-as na liderança de um 
modelo para o desenvolvimento sustentável, com vantagens 
competitivas evidentes à escala global.

OPORTUNIDADES
EMPRESARIAIS

RISCOS E
3



    Stakeholders insatisfeitos (Ex.: investi-
    dores, agências financeiras, clientes,  
    sociedade e ONG);
    Pressão de stakeholders sobre setores 
    com maiores impactes;
    Obtenção/manutenção da licença social 
    para operar.

    A Global Reporting Initiative (GRI) é um 
    exemplo de uma organização 
    multi-stakeholders que trabalha para 
    incentivar a maior transparência das 
    empresas e reforço da sua reputação, 
    incluindo a B&SE;
    A norma ISO 26000: 2010 - Guidance on 
    social responsability fornece orientações 
    sobre Responsabilidade Social para 
    todos os tipos de organizações.

    Obtenção/manutenção da licença social 
    para operar;
    Reconhecimento e fortalecimento das 
    relações com os stakeholders;
    Melhorar a aceitação por ONG, media, 
    etc;
    Atração e retenção de novos quadros, 
    cada vez mais sensíveis às questões 
    associadas com a defesa ambiental.

    Pressão sobre setores de atividade com 
    maiores impactes na B&SE;
    Produtos sem acesso a certificação ou 
    “rótulos verdes” e, por isso, sem acesso a 
    determinados mercados;
    Clientes mais exigentes.

    O FSC (Forest Stewardship Council) e 
    PEFC (Program for the Endorsement of 
    Forest Certification) são exemplos de 
    sistemas de certificação reconhecidos e 
    procurados pelo mercado.

    Novos mercados de B&SE emergentes 
    (valorização de ativos, obtenção de 
    créditos);
    Criação de novos produtos e serviços de 
    menor impacte na B&SE reconhecidos 
    pelos clientes;
    Diferenciação positiva no mercado (Ex.: 
    mercado de produtos certificados).

Aumento do custo do capital, influenciado 
pelo reconhecimento do risco decorrente 
do impacte das empresas/projetos na 
B&SE;
Aumento da necessidade de capital para 
investimentos na redução do impacte 
ambiental das operações.

    Índice Dow Jones para a Sustentabilida-
    de é um Índice Bolsista que considera a 
    Biodiversidade como uma área chave 
    para a gestão sustentável de vários 
    setores empresariais.
    Banco Europeu de Investimento e o 
    International Finance Corporation são 
    exemplos de instituições financeiras que 
    analisam os potenciais impactes na
    biodiversidade de todos os projetos de 
    investimento.

    Introdução de mecanismos financeiros 
    (públicos e privados) na promoção da 
    B&SE;
    Partilha de benefícios na gestão conjunta 
    de recursos;
    Melhor acesso a oportunidades ofereci-
    das por instituições financeiras, investi-
    dores e seguradoras.

Reputacionais Mercado Financeiros(as)



    Proceder à caracterização da B&SE e da 
    forma como a situação afeta direta e 
    indiretamente a atividade da empresa.

Identificar as questões mais relevantes para 
a empresa:
    A atividade da minha empresa depende de 
    muitos serviços de ecossistemas? Quais? 
    Quais os impactes?
    E a minha cadeia de valor?
    Quais os riscos potenciais para o normal 
    desenvolvimento da minha atividade?   
    Haverá oportunidades?
    Que políticas, práticas e procedimentos, 
    que já existem internamente, podem ajudar 
    a realizar uma gestão de risco mais eficaz?
    Como promover a identificação de 
    oportunidades?
    Que recursos são necessários e é possível 
    alocar para melhorar a informação interna 
    sobre esta matéria? (recursos financeiros e 
    competências de recursos humanos).

    Explicitar um compromisso interno e 
    externo, através da publicação de uma 
    política de gestão.
    Definir objetivos, metas e mecanismos de 
    ação, em função das diferentes partes 
    interessadas, incluindo parcerias com 
    entidades externas.

    Identificar responsáveis operacionais para 
    cada linha de ação, formas de financiamen-
    to do programa, calendário de execução e 
    indicadores de progresso.
    Preparar um plano de comunicação interna 
    e externa.
    Definir objetivos SMART (Specific,    
    Measurable, Achievable, Realistic, 
    Time-bound).

    Associar o sucesso do plano à avaliação de 
    desempenho dos responsáveis pela sua 
    Implementação.
    Avaliar a execução do processo e 
    implementar medidas de melhoria contínua, 
    como parte natural do processo de gestão.

Indicadores GRI - Biodiversidade.
Índice Dow Jones para a Sustentabilidade.
Diretriz Contabilística n.º 29 (DC n.º 29) - Matérias 
Ambientais.

Acompanhamento contínuo pela gestão de 
topo.

Acompanhamento contínuo pela gestão de 
topo.
Envolver as principais partes interessadas, 
estabelecendo parcerias e procurando 
expertise.
Envolver a área de comunicação da empresa.

As Empresas e a Biodiversidade - Um manual para a Acção 
Empresarial (WBCSD, Earthwatch Institute e IUCN, 2008).
Guide to Corporate Ecosystem Valuation (WBCSD, 2011): 
uma estrutura para melhorar a tomada de decisões 
empresariais, por valorar os riscos e oportunidades relativos 
aos serviços dos ecossistemas.
Business Ecosystems Training course (WBCSD, 2012): 
programa de desenvolvimento de competências para 
empresas. Para esta fase - Módulo 4.
Eco4Biz: Ecosystem services and biodiversity tools to 
support business decision-making (WBCSD, 2013).

Garantir o envolvimento da gestão de topo.
Identificar os stakeholders que são potencial-
mente afetados pelas atividades da empresa 
(Ex.: comunidades locais) e aqueles que a 
podem afetar (Ex.: ONG e Universidades).

    Estudos de Benchmark.
    AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES).
    Business Ecosystems Training course (WBCSD, 2012):   
    programa de desenvolvimento de competências para 
    empresas. Para esta fase - Módulo 3.

Para cada questão, incluir os recursos 
humanos com as competências e responsabi-
lidades mais adequadas:
    Departamento responsável pela gestão 
    ambiental da empresa;
    Gestão de fornecedores e de compras;
    Departamento responsável pela estratégia 
    da empresa;
    Departamento responsável pela gestão 
    ambiental da empresa;
    Departamento associado às operações;
    Departamentos de recursos humanos,  
    comunicação e controlo de gestão.

    Estudos de Benchmark.
    Estudos de casos publicados pelo BCSD Portugal e pelo 
    World Business Council for Sustainable Development 
    (WBCSD).
    The Corporate Ecosystem Services Review: Guidelines for 
    Identifying Business Risks & Opportunities Arising from 
    Ecosystem Change (WRI, WBCSD and Meridian Institute, 
    2008): é um método estruturado que ajuda os gestores a 
    desenvolverem estratégias relacionadas com os riscos e 
    oportunidades que resultam das dependências e 
    impactes da sua empresa nos ecossistemas.
    Análise SWOT.
    Análise interna da empresa (Ex: Sistema de Gestão 
    Ambiental; Certificação de produtos; Análise de Ciclo de Vida)
    Business Ecosystems Training course (WBCSD, 2012): 
    programa de desenvolvimento de competências para 
    empresas. Para esta fase - Módulo 2.
    Plano/estratégia de comunicação da empresa.

Designar um embaixador de topo na 
organização.

    As Empresas e a Biodiversidade - Um manual para a 
    Ação Empresarial (WBCSD, Earthwatch Institute e IUCN, 
    2008).
    Business Ecosystems Training course (WBCSD, 2012): 
    programa de desenvolvimento de competências para 
    empresas. Para esta fase - Módulo 1.

Passos Pessoas a envolver

Desenvolver um Business Case

Avaliar a relevância da B&SE para o negócio

Definir uma estratégia

Implementar um plano de ação

Ferramentas

Medir e Rever periodicamente o processo

NA ESTRATÉGIA DAS EMPRESAS
B&SECOMO

INTEGRAR A

Com base num conjunto de metodologias de gestão já desenvolvidas para apoiar as empresas
na integração da B&SE na sua estratégia, sugere-se um roteiro a seguir internamente pelas 
empresas, que identifica um conjunto de passos, pessoas a envolver e exemplos deferramentas 
de apoio à sua concretização, disponíveis em http://www.bcsdportugal.org.
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BIODIVERSIDADE & SERVIÇOS DOS
ECOSSISTEMAS (B&SE)

A SABER
SOBRE

O QUE É A BIODIVERSIDADE OU DIVERSIDADE BIOLÓGICA?

É a variabilidade entre os organismos vivos de todas as origens 
incluindo diversidade dentro das espécies, entre espécies e 
ecossistemas (United Nations Convention on Biological Diversity, 
1992). 

O QUE É UM ECOSSISTEMA?

É um sistema de organismos vivos que interagem entre si e 
com o meio físico onde estão inseridos, como uma unidade 
funcional (exemplos: florestas, pastagens, rios, recifes de 
coral, terras agrícolas, parques urbanos, etc.).

São as funções dos ecossistemas úteis aos seres humanos e 
que incluem:

O QUE SÃO OS SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS?

Serviços de Provisão: bens ou produtos obtidos a 
partir de ecossistemas, como alimentos, água doce, 
madeira, fibras e recursos genéticos;

Serviços de Regulação: benefícios
obtidos a partir da regulação e controlo que os 
ecossistemas exercem sobre os processos naturais, 
como o clima, doenças, erosão, fluxos de água, 
polinização, bem como a proteção contra riscos 
naturais;

Serviços de Suporte: 
processos naturais, tais como o ciclo dos nutrientes e 
a produção primária, que mantêm os outros serviços.

Serviços Culturais e de Recreio:
benefícios não materiais obtidos a partir de ecossistemas, 
como atividades recreativas, os espirituais e estéticos.

Todos os setores de atividade dependem, direta ou indiretamente, 
de produtos fornecidos pelos ecossistemas e têm impactes nos 
serviços que estes prestam, contribuindo simultaneamente para a 
sua degradação.

QUE TIPO DE EMPRESAS AFETAM OU SÃO 
AFETADAS PELOS SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS?

Já existe documentação, metodologias e ferramentas disponíveis 
para apoio às empresas, que podem ser adaptadas à realidade 
de cada uma. Neste documento é sugerido um roteiro a seguir 
(4. Como Integrar a B&SE na Estratégia da Empresas).

COMO INTEGRAR A B&SE 
NA ESTRATÉGIA DAS EMPRESAS?

A acelerada degradação da biodiversidade e dos serviços prestados 
pelos ecossistemas constituem riscos crescentes para as empresas, 
nomeadamente regulatórios, reputacionais, operacionais e 
financeiros. Há igualmente oportunidades que podem ser 
aproveitadas, com vantagens competitivas evidentes à escala 
nacional e global.

PORQUE É QUE ESTE TEMA DEVE SER
CONSIDERADO NA ESTRATÉGIA DAS EMPRESAS?
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Capital Natural: diz respeito aos aspetos do ambiente natural 
que proporcionam valor socioeconómico através dos serviços de 
ecossistemas.

Licença social para operar: nível de aceitação ou de aprova-
ção continuamente concedida, às atividades de uma organização 
ou a um projeto, pela comunidade local e outras partes interessa-
das. Os componentes da licença social incluem as perceções da 
comunidade/stakeholders relativamente à legitimidade e credibili-
dade da organização ou do projeto, bem como a presença ou 
ausência de verdadeira confiança no mesmo.

ALGUNS CONCEITOS...

As empresas devem identificar competências internas, 
nomeadamente na dimensão ambiental e, além destas, 
stakeholders externos que as apoiem na procura de soluções 
para problemas comuns.

QUEM DEVE SER ENVOLVIDO NO PROCESSO?

ONG: foram os primeiros grupos 
de interesse a levantar questões 
relacionadas com a degradação 
da B&SE.

Academia e centros de investigação: 
instituições detentoras de conhecimento 
e que podem apoiar as empresas no 
desenvolvimento de soluções mais 
sustentáveis.

Comunidades locais: normalmente 
afetadas, positiva ou negativamente, 
pelas alterações ambientais no meio 
envolvente.

Instituições financeiras: têm vindo a 
reconhecer a degradação ambiental, em 
particular da biodiversidade, como novo 
fator de risco, considerando este aspeto 
nas suas matrizes de análise de investi-
mento. O acesso ao capital pode 
tornar-se mais difícil para empresas que 
não demonstrem uma gestão adequada 
destas matérias.

Governo e organismos públicos: 
quem define políticas, produz 
legislação, entidades fiscalizadoras, 
etc.

Clientes: verifica-se cada vez mais 
entre os clientes uma crescente 
procura de produtos e serviços 
reconhecidamente mais sustentáveis 
e que reflitam preocupações 
específicas sobre o ambiente.

QUAIS SÃO OS STAKEHOLDERS EXTERNOS QUE AS EMPRESAS 
DEVEM CONSIDERAR PARA ESTAS MATÉRIAS?

Rótulos “verdes”: são rótulos que fornecem informações sobre 
os aspetos ambientais de produtos e serviços. São usados em 
esquemas de garantia aos consumidores para responder sobre a 
vertente ambiental e de sustentabilidade. Podem abranger uma 
série de questões incluindo: proteção dos recursos naturais, 
biodiversidade e habitats, minimização de energia e da água 
usada no fabrico, restrições sobre os produtos químicos, 
emissões atmosféricas, água e solo, redução do consumo de 
energia e de uso de água, políticas relativas à embalagem, ruído, 
gestão de resíduos e reciclagem.

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Outros conceitos, ferramentas e informações adicionais, tais como Marcos Históricos (ex.: CBD-COP-10), Instituições de Referência (ex.: 
Instituto da Conservação da Natureza e  das Florestas), Documentos de Referência (ex.: Millennium Ecosystems Assessment, TEEB - Economia 
da Biodiversidade e dos Ecossistemas, Estratégia Nacional de Conservação da Natureza, Estratégia Europeia 2020) e Conceitos de Base 
Ecológica (ex.: Capacidade de Carga), Económica (ex.: Contabilidade Verde) e de Responsabilidade Social (ex.: Green-washing), podem ser 
encontradas online, em http://www.bcsdportugal.org.

São indivíduos e/ou grupos que são, direta ou indiretamente, 
afetados pela e/ou que podem afetar a atividade de uma 
organização.

O QUE SÃO STAKEHOLDERS OU PARTES INTERESSADAS?



DECLARAÇÕES DOS CEO DOS MEMBROS DO

GRAF ECOSSISTEMAS

“A prestação de serviços públicos essenciais, como os que constituem as áreas de atividade do grupo AdP, incorpora pressupostos 
de universalidade e de continuidade que apenas podem ser garantidos através da conciliação dos ciclos urbanos com os ciclos da 

natureza. É desta forma que prosseguimos a nossa missão de valorização do ambiente natural e humano.” 

Afonso Lobato de Faria, Presidente do Conselho de Administração da AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A.

“Acreditamos que o maior impacte que podemos ter sobre a sustentabilidade é contribuir, com a nossa experiência e recursos, para ajudar as 
empresas a gerir as mais exigentes questões de sustentabilidade mundiais. Neste contexto, a avaliação da Biodiversidade e dos Ecossistemas é 
um dos temas-chave para os nossos clientes gerirem. Temos estado envolvidos nestas matérias há uma série de anos em conjunto com os 
clientes para os ajudar a entender e a gerir os seus próprios desafios de sustentabilidade e, no ano 2012, a ERM foi convidada a participar no 
Advisory Group of the Business and Biodiversity Offsets Program (BBOP).” 

Paula González de Spencer, Partner da ERM - Environmental Resources Management

“Na nossa atividade assumimos a biodiversidade como parte integrante da gestão. O nosso objetivo é atingir um balanço global positivo dos 
impactos sobre a biodiversidade, desta forma favorecendo os serviços que esta presta à sociedade, e dos quais todos dependemos. O 
compromisso com o desenvolvimento sustentável está presente no nosso quotidiano, como tal procuramos abordagens inovadoras que 
contribuam com valor para as comunidades em que nos inserimos.”

António Mexia, Presidente do Conselho de Administração da EDP-Energias de Portugal 

“O nosso negócio assenta na gestão de um património florestal rico em recursos naturais, pelo que exercemos 
a nossa atividade de modo responsável quanto à avaliação e mitigação de potenciais impactes ambientais e à 
conservação da Biodiversidade. Esta é a base de uma estratégia que reconhece a importância dos Serviços 
dos Ecossistemas e nos permite afirmar o nosso compromisso com a Sustentabilidade.”

José Honório, Presidente da Comissão Executiva do Grupo Portucel Soporcel 

“Consideramos que temos, pela própria natureza do nosso negócio, a responsabilidade de contribuir para a 
proteção da diversidade biológica. Nesse sentido, a avaliação dos riscos das nossas atividades é crucial para 
podermos aferir as ameaças e as oportunidades de melhoria, envolvendo, sempre que possível, outros atores da 
nossa cadeia de abastecimento, nomeadamente, os nossos fornecedores.” 

Pedro Soares dos Santos, CEO da Jerónimo Martins

“Biodiversidade é parte integrante do modus operandi da Planbelas, S.A., uma vez que a nossa atividade depende dos 
Serviços dos Ecossistemas. A realidade do clima no qual o Belas Clube de Campo se insere, a água, a flora, a fauna e todo 
meio ambiente envolvente são essenciais e são geridos diariamente pela empresa e demais agentes económicos que aqui 
atuam. Garantir a sustentabilidade desta comunidade residencial ao mais alto patamar é o nosso objetivo. Procuramos o 
melhor curso de ação e a inovação permanente. Orgulhamo-nos de sermos reconhecidos como pioneiros e incentivamos os 
demais agentes a procurarem igualmente a excelência neste capitulo.” 

Gilberto Jordan, CEO da Planbelas

“Na REN, reconhecemos a relevância dos serviços dos ecossistemas. São, por isso, elementos fundamentais que temos em conta no 
planeamento do nosso trabalho, tanto pelo elevado potencial de criação de novas oportunidades de mercado que apresentam, como 
pelo seu contributo para o estreitamento das relações com as comunidades locais e outras partes interessadas.” 

Rui Cartaxo, Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da REN - Redes Energéticas Nacionais

“O projeto Instituto Superior de Gestão - The Sustainability Business School pretende promover a criação de valor para a economia, 
sociedade e ambiente, identificar negócios inovadores bem como quais os passos fundamentais para os desenvolver e integrar a 
sustentabilidade como equilíbrio entre os três capitais, social, económico e ambiental, onde se inclui a biodiversidade.” 

Carlos Vieira, Administrador-Delegado do Grupo Ensinus

6

“Na CORTICEIRA AMORIM, valorizamos a tradição e inovação como alicerces para um futuro sustentável. A indústria da cortiça e o 
montado são um caso único de Economia Verde. Preservar este ecossistema, toda a biodiversidade que lhe está associada e 
acrescentar-lhe valor económico, é a forma que temos de partilhar este ativo ímpar com toda a Humanidade.” 

António Rios de Amorim, Presidente do Conselho de Administração da CORTICEIRA AMORIM
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