
FORMAÇÃO
JORNADA PARA A SUSTENTABILIDADE 2019 / 20



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.

www.bcsdportugal.org

http://www.bcsdportugal.org/


Porquê a sustentabilidade 
nas empresas?



Da procura crescente por recursos 
naturais às disparidades 
económicas e às alterações 
climáticas, as empresas enfrentam 
agora diversos desafios e riscos nas 
suas cadeias de valor.

A sustentabilidade está na ordem 
do dia. Local e globalmente a 
sustentabilidade é cada vez mais 
importante para as estratégias de 
longo prazo das empresas, dos 
seus clientes e de outros 
stakeholders.

Desenvolvimento 
Sustentável é aquele que 
satisfaz as necessidades do 
presente sem comprometer 
a capacidade das gerações 
futuras satisfazerem as 
suas próprias necessidades.

Bruntland Report (1987)



De acordo com a 14.ª Edição do Relatório de Riscos 
Globais, do World Economic Forum (WEF), publicada em 
janeiro de 2019, os riscos ambientais continuam a dominar 
os resultados do inquérito anual de perceção dos riscos 
globais, correspondendo este ano a três dos cinco 
principais riscos identificados, pela probabilidade de 
ocorrência e pelo seu impacto.

Source: World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2018–2019
The Global Risks Landscape 2019

Porque os riscos de ignorar 
a sustentabilidade são 
demasiado elevados!

Clima extremo

Fracasso das ações de adaptação e 
mitigação das alterações climáticas

Perda de biodiversidade



→ Aumentar a eficiência;

→ Gerar valor e reputação para as marcas;

→ Fomentar a inovação;

→ Atrair e reter funcionários;

→ Diversificar o negócio e torna-lo mais robusto;

→ Cumprir requisitos cada vez mais exigentes por 
parte de clientes, investidores e legislação;

→ Fortalecer as relações com as partes interessadas.

Para apoiar as empresas a criar as 
competências necessárias para 
desenvolver uma estratégia para a 
sustentabilidade o BCSD Portugal criou o 
Programa de Formação da Jornada para a 
Sustentabilidade.

SUSTENTABILIDADE
uma vantagem competitiva

Porque a sustentabilidade 
significa oportunidades e 
vantagens para as empresas.



Caminho para a
Sustentabilidade



Para apoiar as empresas na sua jornada para a 
sustentabilidade, criámos um programa de 
formação constituído por quatro etapas –
Discover Sustainability, Beginners , Achievers e 
Beacons – aberto a colaboradores de empresas 
ou outras organizações, a partir de qualquer 
etapa, dependendo no seu nível de conhecimento 
e maturidade em matéria de sustentabilidade.

Quando a sustentabilidade ainda é uma novidade, 
as empresas devem começar pela experiência 
Discover Sustainability.

SÃO 4 AS ETAPAS CHAVE PARA 
AS EMPRESAS NO CAMINHO 
PARA A SUSTENTABILIDADE

Em qualquer momento, as empresas poderão 
fazer uma autoavaliação em matéria de 
sustentabilidade, que permitirá identificar o grau 
de integração dos aspetos ambientais, sociais e 
de governo da sociedade, na estratégia da 
empresa, bem como nas suas competências, 
política de inovação, estratégia e cultura 
organizacional.



Empresas que 
compreendem e integram a 
sustentabilidade no seu 
quotidiano, com a ambição 
de alavancar o seu 
potencial como driver de 
estratégia, inovação e 
competitividade

ACHIEVERS

NÍVEL 2
PREPARAR O AMANHÃ

Empresas interessadas em 
começar a integrar os 
princípios de 
sustentabilidade nos seus 
negócios e operações, para 
gestão de risco e 
otimização da cadeia de 
valor

BEGINNERS

NÍVEL 1
OTIMIZAR O PRESENTE

Empresas interessadas em 
conhecer o contexto e as 
tendências da 
sustentabilidade, e em 
começar um processo de 
autodiagnóstico

DISCOVER

PRIMEIRA EXPERIÊNCIA

Empresas nas quais a 
sustentabilidade molda a 
cultura organizacional e é 
um elemento central da 
otimização e do 
desenvolvimento do 
negócio

BEACONS

NÍVEL 3
CRIAR O FUTURO

EM QUE ETAPA ESTÁ 
A SUA EMPRESA?



Conhecer os desafios da 
sustentabilidade;

Riscos e oportunidades para as 
empresas;

Principais ferramentas;

Casos de estudo.

Tendências da sustentabilidade;

Enquadramento legal atual e 
previsto;

Estratégia de sustentabilidade;

Importância da cadeia de valor;

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável;

Reporte de informação não 
financeira;

Casos de estudo.

Tendências da sustentabilidade;

Criação de valor sustentável;

Investimento de impacto;

Principais referenciais de gestão, 
de apoio à decisão e de reporte;

Redesign da cadeia de valor;

Certificações ISO, BCorp, entre 
outras;

Casos de estudo.

Integrar os riscos ESG 
(environment, social, governance) na 
gestão de risco da empresa;

Informação não financeira e 
índices de sustentabilidade;

Acelerar a economia circular;

Inovação para a Sustentabilidade;

Business development;

Eco & Social Business;

Casos de estudo.

NO QUE CONSISTE 
CADA ETAPA DA FORMAÇÃO?

ACHIEVERSBEGINNERSDISCOVER BEACONS



DATAS E INSCRIÇÕES

SUSTAINABILITY FOR BEGINNERS

DURAÇÃO/HORÁRIO

2 dias (14 horas)

Manhã: 9H30 – 13H00
Tarde: 14H00 – 17H30

DATAS

14-15 Nov 2019

CUSTOS DE INSCRIÇÃO

▪ 300 Euros + IVA em vigor, 
para associados do BCSD 
Portugal;

▪ 400 Euros + IVA em vigor, 
para outros participantes.

LOCAL

Lisboa

SUSTAINABILITY FOR ACHIEVERS

DURAÇÃO/HORÁRIO

2 dias (14 horas)

Manhã: 9H30 – 13H00
Tarde: 14H00 – 17H30

DATAS

21-22 Nov 2019

LOCAL

Lisboa

CUSTOS DE INSCRIÇÃO

▪ 300 Euros + IVA em vigor, 
para associados do BCSD 
Portugal;

▪ 400 Euros + IVA em vigor, 
para outros participantes.



CONTACTOS 
& INSCRIÇÕES 

Os candidatos apenas efetuam o 
pagamento quando o BCSD Portugal 
assegurar as condições necessárias para 
o bom funcionamento da formação, 
contudo, o pagamento integral da 
formação deverá ser realizado até ao 
início da formação.

Condições & Informações adicionais

As inscrições devem ser formalizadas 
através do preenchimento de um 
formulário de inscrição online em 
www.bcsdportugal.org/jornada-
sustentabilidade. A inscrição só é 
considerada definitiva após 
confirmação da sua seleção pelo 
BCSD e respetivo pagamento de 
acordo com as condições divulgadas.

BCSD Portugal
Av. Columbano Bordalo Pinheiro 
n.º 108, 2.º Andar B
1070 - 067 Lisboa, Portugal
Tel.: +351 217 819 001 
E-mail: info@bcsdportugal.pt

Caso a empresa inscreva mais 
do que um colaborador, 
beneficiará de um desconto 
de 15% a partir da segunda 
inscrição.

Os custos de participação nas 
ações de formação são 
divulgados no website do 
BCSD Portugal 
(www.bcsdportugal.org) e via 
email, no âmbito da 
divulgação das ações.

Para mais informações sobre o 
funcionamento da formação consulte o 
Regulamento de Funcionamento da 
Formação do BCSD Portugal em 
www.bcsdportugal.org.

mailto:info@bcsdportugal.pt


Mafalda Evangelista

mafalda.evangelista@bcsdportugal.org

+351 935 841 448

www.bcsdportugal.org

OBRIGADA.


