
FORMAÇÃO
JORNADA PARA A SUSTENTABILIDADE 2020



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/


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



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



Etapas 
da Formação



A sustentabilidade é uma 
novidade e é urgente 
começar a jornada.

A sustentabilidade, mais do que uma tendência, 
está a tornar-se mandatória. 
Pretende-se despertar o setor empresarial para 
a relevância da sustentabilidade e apoiar as 
empresas numa jornada que as ajudará a 
enfrentar desafios ambientais, sociais, 
económicos e de governo das sociedades, que 
se colocam a nível global, com impactos 
regionais e locais.

PRIMEIRA EXPERIÊNCIA

01. DISCOVER SUSTAINABILITY

DISCOVER



Desafios da 
Sustentabilidade

Conceitos 
básicos gerais

Políticas globais, 
europeias e 

nacionais para 
ultrapassar esses 

desafios

Riscos e 
oportunidades 

para as empresas

Ferramentas 
disponíveis

Estudos de caso 
e partilha de 
experiências 
empresariais

Uma experiência com a duração máxima de 3 horas*

01. DISCOVER SUSTAINABILITY

*A realizar à medida da empresa, mediante solicitação.



Introdução à sustentabilidade 
e a definição de uma 
estratégia de sustentabilidade

Definir e implementar uma estratégia de 
sustentabilidade constitui um desafio para todas 
as organizações. Desenvolver esta área implica 
interagir com vários stakeholders e dialogar com 
vários departamentos da empresa, definir áreas 
prioritárias, identificar indicadores e metas para 
o futuro. É, por isso, essencial que as empresas e 
as organizações em geral adquiram 
conhecimento e partilhem experiências, de 
forma a prosseguirem o seu caminho nos temas 
da sustentabilidade.

OTIMIZAR O PRESENTE

02. SUSTAINABILITY FOR BEGINNERS

BEGINNERS



02. SUSTAINABILITY FOR BEGINNERS

Saber como:
› mapear os stakeholders e identificar os temas estratégicos 

para a empresa;
› identificar as etapas fundamentais à análise de risco na 

cadeia de valor;
› identificar os pontos chave da comunicação destes temas;
› delinear um plano para desenhar e propor uma estratégia 

de sustentabilidade alinhada com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

Casos de aplicação:
› mapeamento de stakeholders;
› matriz de materialidade;
› análise de riscos da cadeia de valor;
› roadmap para a definição de uma 

estratégia empresarial para a 
sustentabilidade e para o reporte.

Conhecer os 
fundamentos da 
sustentabilidade e as 
tendências atuais

Compreender como definir e 
implementar uma estratégia 
de sustentabilidade usando 
os referenciais existentes

Conhecer os principais marcos 
e desafios internacionais, 
europeus e nacionais em 
matéria de sustentabilidade

OBJECTIVOS



02. SUSTAINABILITY FOR BEGINNERS

Nota: A formação incluirá momentos de peer learning, através da 
apresentação de casos de estudo por representantes de empresas 
associadas.

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

As metodologias formativas a 
utilizar resultarão de uma 
combinação diversificada de 
métodos recursos pedagógicos 
– vídeos; peer learning, 
brainstorming, systems thinking e 
gamification.

CUSTOS DE INSCRIÇÃO

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

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

DURAÇÃO/HORÁRIO

2 dias (14 horas)

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

DATAS

13-14 Fev 2020

29-30 Out 2020

LOCAL

Lisboa

PROGRAMA

# DIA 2

O alinhamento com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Reporte de Informação Não Financeira

Roadmap para uma estratégia de 
sustentabilidade

Casos de estudo

# DIA 1

Introdução à Sustentabilidade

Sustentabilidade e as empresas

Enquadramento legal, políticas e 
tendências

Construir uma estratégia de 
sustentabilidade

Stakeholders e Materialidade

Casos de estudo



Melhorar o desempenho 
em sustentabilidade.

A melhoria contínua é uma condição de sucesso que se 
aplica de forma transversal à atividade de uma empresa. 
No que à sustentabilidade diz respeito, implica inovar e 
uma vigilância constante e a evolução para sistemas mais 
robustos de monitorização e certificação. Para sedimentar 
os objetivos de sustentabilidade é essencial garantir uma 
maior familiaridade com o tema em todos os 
departamentos e por todos os colaboradores. Da mesma 
forma, há oportunidades em aprofundar o diálogo e a 
relação com os stakeholders ao longo da cadeia de valor, no 
sentido de alargar o leque de oportunidades para tornar 
todas as operações mais sustentáveis.

PREPARAR O AMANHÃ

03. SUSTAINABILITY FOR ACHIEVERS 

ACHIEVERS



CASOS DE APLICAÇÃO:

> mapeamento e estratégia de 
envolvimento de  stakeholders;

> roadmap para a inovação em 
sustentabilidade na empresa , com foco 
na descarbonização através da economia 
circular e a bioeconomia, segundo uma 
abordagem de design thinking;

> análise de relatórios de sustentabilidade 
para um reporte com significado para os 
stakeholders.

Casos de estudo de aplicação de referenciais 
de gestão da sustentabilidade.

OBJECTIVOS

03. SUSTAINABILITY FOR ACHIEVERS 

Descobrir o potencial da 
inovação, do design e da 
tecnologia para melhorar o 
desempenho de 
sustentabilidade;

Aprofundar a relação com os 
stakeholders na cadeia de valor 
numa ótica de colaboração e 
implementação de soluções com 
impacto na sustentabilidade dos 
produtos e serviços da empresa;

Conhecer as necessidades 
e as opções de reporte de 
informação não financeira;

Conhecer referenciais 
de gestão e certificações 
existentes e determinar 
a sua relevância;

Reconhecer as empresas líder 
em sustentabilidade e analisar 
conhecer estudos de caso.

Conhecer as implicações para  
as empresas, decorrentes do 
objetivo de descarbonização da 
economia assumido pela UE até 
2050;



# DIA 2

Sustentabilidade na cadeia de valor

Inovação e os novos modelos de 
negócio

Casos de estudo

03. SUSTAINABILITY FOR ACHIEVERS 

# DIA 1

Sustentabilidade: desafios atuais, 
tendências, riscos e oportunidades

Sustentabilidade: criação de valor para 
as empresas

Principais referenciais de 
sustentabilidade: gestão e certificações, 
apoio à decisão e reporte

Casos de estudo

Nota: A formação incluirá momentos de peer learning, através da 
apresentação de casos de estudo por representantes de empresas 
associadas.

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

As metodologias formativas a 
utilizar resultarão de uma 
combinação diversificada de 
métodos recursos pedagógicos 
– vídeos; peer learning, 
brainstorming, systems thinking
e gamification.

CUSTOS DE INSCRIÇÃO

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

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

DURAÇÃO/HORÁRIO

2 dias (14 horas)

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

DATAS

12-13 Mar 2020

5-6 Nov 2020

LOCAL

Lisboa

PROGRAMA



Impulsionar a inovação e 
concretizar a mudança

As empresas que se posicionam como uma 
referência de sustentabilidade vão mais além da 
mitigação dos impactos negativos. Transformam 
o negócio de forma a responder a problemas 
sociais, ambientais e económicos prementes, 
através dos seus recursos, produtos e serviços. 
De olhos postos no futuro, associam à gestão de 
riscos financeiros uma rigorosa gestão de riscos 
ESG (Environment, Social and Governance) e 
participam em índices de sustentabilidade que 
utilizam para atrair investimento. 

CRIAR O FUTURO

04. SUSTAINABILITY FOR BEACONS

BEACONS



OBJETIVOS GERAIS

04. SUSTAINABILITY FOR BEACONS

Pensada para as empresas que enfrentam desafios 
mais exigentes, a etapa SUSTAINABILITY FOR 
BEACONS consiste num conjunto de ações temáticas, 
realizadas com parceiros especialistas, académicos 
ou consultores que dominam os temas e as 
ferramentas de ponta, capazes de apoiar as 
empresas na linha da frente da sustentabilidade 
empresarial.

Nesta etapa, de forma a promover também o networking
entre pares, em termos de maturidade em 
sustentabilidade, as ações de formação poderão realizar-se 
em parceria com outros membros da Rede Global do 
WBCSD.



OBJETIVOS GERAIS

04. SUSTAINABILITY FOR BEACONS

▪ Transformar o negócio e inovar nos produtos e serviços para 
responder a necessidades sociais, ambientais e económicas 
prementes e contribuir para a concretização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU e do Acordo de Paris.

▪ Tomar decisões e integrar processos contínuos para garantir a 
competitividade de longo prazo da empresa e a resiliência face 
a alterações de contexto (das alterações climáticas às 
disrupções tecnológicas, entre outras);

▪ Dominar ferramentas para integrar na gestão de risco 
empresarial a gestão de riscos ambientais, sociais e de 
governo da sociedade (ESG);

▪ Compreender o interesse crescente dos shareholders em 
informação não financeira e determinar como e que 
informação reportar;

▪ Conhecer as vantagens e as exigências associadas à 
participação em índices de sustentabilidade;

Ore Streams, mobiliário de escritório feito a partir de lixo eletrónico



04. SUSTAINABILITY FOR BEACONS

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

As metodologias formativas a utilizar 
resultarão de uma combinação diversificada 
de métodos recursos pedagógicos – vídeos; 
peer learning, brainstorming, systems thinking
e gamification.

CUSTOS DE INSCRIÇÃO

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

▪ 500 Euros + IVA em vigor, para outros 
participantes

DURAÇÃO/HORÁRIO

7 horas

FO
R

M
A

Ç
Õ

E
S Como desenvolver um Roteiro para a 

Neutralidade Carbónica na minha 
empresa?
2 abril 2020 | Lisboa

Acelerar para a Economia Circular
maio 2020 | Lisboa

Integrar os riscos ESG na gestão de 
risco da empresa (aplicação do novo 
guia COSO e WBCSD)
junho 2020 | 9h-13h30 (4,5h) | Lisboa
[250€+IVA (associados); 350€+IVA (não associados)]

Reporte de Informação Não 
Financeira
25 Setembro 2020 | Lisboa

Science-Based Targets: o que 
são e como definir?
22 outubro 2020 | Lisboa



04. SUSTAINABILITY FOR BEACONS

Compreender o conceito de 
neutralidade carbónica, conhecer as 
implicações dos compromissos 
internacionais, europeus e nacionais e 
compreender o business case da 
neutralidade carbónica nas empresas

Saber como comunicar a 
proposta de valor da empresa 
em resultado do alinhamento 
com objetivos de neutralidade 
carbónica

OBJETIVOS

04.1 Como desenvolver um roteiro para a neutralidade carbónica 
na minha empresa

Saber como avaliar o 
desempenho ambiental da 
empresa através da  definição
de metas e objetivos e de um 
plano de financiamento/ 
investimento



04. SUSTAINABILITY FOR BEACONS 

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

As metodologias formativas a 
utilizar resultarão de uma 
combinação diversificada de 
métodos e recursos (incluindo 
casos de estudo e boas práticas 
internacionais de referência, 
adaptados aos setores das 
empresas participantes).

CUSTOS DE INSCRIÇÃO

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

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

DURAÇÃO/HORÁRIO

1 dia (7 horas)

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

DATA

02 de abril 2020

LOCAL

Lisboa

Sede EDP

PROGRAMA

# Conceitos introdutórios à 
neutralidade carbónica

# Importância da neutralidade 
carbónica para as empresas

# Avaliação do desempenho climático 
inicial

# Definições de objetivos e metas

# Delineamento de um plano de ações 
e de investimento/ financiamento

# Determinação de um plano de 
avaliação do desempenho ambiental

# Definição da estratégia de 
comunicação

04.1 COMO DESENVOLVER UM ROTEIRO 
PARA A NEUTRALIDADE CARBÓNICA NA 
MINHA EMPRESA

Formação ministrada em parceria com a EY Portugal

https://www.ey.com/pt/en/home


04. SUSTAINABILITY FOR BEACONS

Conhecer e compreender as vantagens
da relação entre o Desenvolvimento 
Sustentável e a gestão de risco
empresarial

Saber como aplicar as 
Orientações para Aplicação da 
Gestão de Risco Empresarial aos
riscos ESG relacionados

OBJETIVOS

04.2  Integrar os riscos ESG* na gestão de risco da empresa

Compreender o business case da 
sustentabilidade e do 
alinhamento dos aspetos ESG 
com a gestão de risco da 
empresa

* Environmental, Social and Governance



04. SUSTAINABILITY FOR BEACONS 

# Principais conceitos de gestão de 
riscos e sustentabilidade

# Resiliência! O jogo de sobrevivência
corporativa

# O business case para integrar os
aspetos ESG na gestão de risco das 
empresas

# Aplicação das orientações I -
Governance, Estratégia & Definição de 
Objetivos, Identificação

# Aplicação das orientações II -
Avaliação, Priorização, Resposta, 
Monitorização, Divulgação

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

As metodologias formativas a 
utilizar resultarão de uma 
combinação diversificada de 
métodos e recursos 
pedagógicos (incluindo um jogo 
de tabuleiro e brainstorming).

CUSTOS DE INSCRIÇÃO

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

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

DURAÇÃO/HORÁRIO

Meio dia (4h30)

Manhã: 9h00-13h30

DATA

2 de junho 2020

LOCAL

Lisboa

PROGRAMA

Formação ministrada em parceria com o

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

04.2  Integrar os riscos ESG na gestão 
de risco da empresa

https://www.wbcsd.org/


04. SUSTAINABILITY FOR BEACONS

Conhecer as bases conceptuais de 
economia circular e como esta se 
relaciona com outros conceitos (ex.: 
economia verde), e como tem sido 
promovida no contexto estratégico e 
legal

Conhecer as principais 
ferramentas e estratégias para 
a implementação da economia 
circular, e compreender como 
podem ser aplicadas nas 
organizações 

OBJETIVOS

04.3 Acelerar para a Economia Circular

Compreender os benefícios e 
impactes ambientais, sociais 
e económicos  da economia 
circular à escala das 
organizações, regiões ou 
países



04. SUSTAINABILITY FOR BEACONS 

# Bases comuns para compreender 
a Economia Circular 

# Casos práticos de Economia 
Circular

# Impactes e benefícios da 
Economia Circular nas organizações 

# Ferramentas e estratégias para 
implementação da economia 
circular nas Organizações 

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

As metodologias formativas a 
utilizar resultarão de uma 
combinação diversificada de 
métodos e recursos 
pedagógicos (incluindo casos 
de estudo de referência e 
discussão entre participantes 
por cada módulo curricular)

CUSTOS DE INSCRIÇÃO

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

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

DURAÇÃO/HORÁRIO

1 dia (7 horas)

Manhã: 9h00-13h00
Tarde: 14h00-17h30

DATAS

18 de Junho 2020

LOCAL

Lisboa

PROGRAMA
04.3 Acelerar para a Economia Circular

Formação ministrada em parceria com a 3Drivers e o 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) 

http://www.3drivers.pt/
https://www.lneg.pt/


04. SUSTAINABILITY FOR BEACONS

Conhecer a SBTi Science Based Target 
Iniciative, compreender o que são SBT e 
como definir

Conhecer métodos de definição 
de SBT, casos de estudo de 
empresas de referência e saber 
como aplicar a metodologia

OBJETIVOS

04.4 Science-Based Targets 

Conhecer a relação entre SBTi e 
ações e iniciativas para a 
transição rumo à neutralidade 
carbónica (ex.: RE100, EP100, 
etc.)



# O que são Science Based Targets (SBT)?

# Porquê estabelecer SBT

# Ações e iniciativas para a transição rumo 
à neutralidade carbónica (ex.: RE100, 
EP100, etc

# Definição de SBT

# Processo de reconhecimento de um SBT

# Métodos de definição de SBT

# Etapas a seguir no processo de definição 
do SBT

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

As metodologias formativas a 
utilizar resultarão de uma 
combinação diversificada de 
métodos e recursos (incluindo 
casos de estudo e boas práticas 
internacionais de referência).

CUSTOS DE INSCRIÇÃO

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

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

DURAÇÃO/HORÁRIO

1 dia 

Manhã: 9h00-13h00

Tarde: 14h00-17h30

DATA

22 de outubro 2020

LOCAL

Lisboa

PROGRAMA

04. SUSTAINABILITY FOR BEACONS
04.4 Science-Based Targets 

Formação ministrada em parceria com a PwC Portugal. 

https://www.pwc.pt/


Close the gaps



OUTRAS
FORMAÇÕES 

Às empresas exige-se melhor gestão dos 
impactos ambientais, sociais e económicos, e 
maior transparência na comunicação desses 
impactos e das suas atividades em geral.

No âmbito do European Green New Deal, a 
diretiva que obriga as grandes empresas a  
reportar informação não financeira vai ser 
revista. Espera-se que esta obrigatoriedade 
venha a abranger um conjunto de empresas 
mais alargado, com impacto significativo para 
as empresas Portuguesas.

“Corporate reporting is the language that will bridge the trust gap between business and 
society and allow the market to allocate capital where solutions have the most material 
impact.”

Peter Bakker, President and CEO of WBCSD 
World Business Council for Sustainable Development

Reporte de informação 
não financeira 



Compreender os conceitos gerais e 
tendências do reporte não financeiro e 
as diferenças e semelhanças entre 
Relatório de sustentabilidade e o 
Relatório integrado

Conhecer exemplos de boas 
práticas no âmbito do reporte de 
informação não financeira e 
saber como elaborar um relatório

OBJETIVOS

Conhecer a legislação e os 
principais frameworks
internacionais e nacionais : 
Decreto Lei n.º 89/2017, GRI ,
IIRC, TCFD

SUSTAINABILITY LEVEL 1

▪ Reporte de Informação não financeira



SUSTAINABILITY LEVEL 1

# Enquadramento às tipologias de relato

# Tendências nacionais e internacionais

# Benefícios da Gestão e Relato da 
Sustentabilidade

#Enquadramento legal
(DL89/2017 de 28 de julho)

# Os Referenciais mais utilizados 
(As Normas GRI e o Framework IIRC)

# Outras ferramentas e metodologias 
(TCFD, ODS, AA1000, UNGC, SASB, entre 
outros) utilizadas no Relato

# Boas práticas de relato de informação 
não financeira

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

As metodologias formativas a 
utilizar resultarão de uma 
combinação diversificada de 
métodos e recursos (incluindo 
casos de estudo e boas práticas 
internacionais de referência).

CUSTOS DE INSCRIÇÃO

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

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

DURAÇÃO/HORÁRIO

1 dia

Manhã: 9h00-13h00

Tarde: 14h00-17h30

DATA

25 de setembro 2020

LOCAL

Lisboa

PROGRAMA
▪ Reporte de Informação não financeira

Formação ministrada em parceria com a BSD Consulting.

http://www.bsdconsulting.com/ptpt/


FORMAÇÕES 
PERSONALIZADAS

“Madeira” impressão 3D, Columbia University

O programa de formação da Jornada para a 
Sustentabilidade pode também ser 
desenhado à medida de cada empresa e 
poderão ser desenhadas formações noutras 
matérias da sustentabilidade.

Com o apoio dos seus parceiros, o BCSD 
Portugal pode ajudar a diagnosticar as 
necessidades de formação em 
sustentabilidade ou, simplesmente, 
responder a um conjunto de solicitações 
específicas das empresas.

“The sustainability agenda is becoming increasingly complex - it's no longer just about 
emissions reductions, reputation or jobs. Rather, it's about all these aspects at the same 
time. Business must take a leading role in the transformations that our key economic 
systems will go through.”

Peter Bakker, President and CEO of WBCSD 
World Business Council for Sustainable Development

Uma oportunidade de 
crescimento e inovação



Equipa e 
Parceiros



BCSD PORTUGAL E PARCEIROS

O programa de formação da jornada para a 
sustentabilidade é ministrado por formadores certificados. 
A equipa de formadores será composta especificamente 
para cada um dos módulos e contará com elementos do 
BCSD Portugal e de empresas associadas e organizações 
parceiras.

O BCSD Portugal é uma entidade formadora certificada pela DGERT.



Contactos,  inscrições,  condições 
e informações adicionais.



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

No caso da inscrição de mais 
do que um colaborador da 
mesma organização é 
aplicado um desconto de 15% 
no total das inscrições.

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.


