SUSTAINABILITY LEVEL 1
▪ Reporte de Informação não financeira

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

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

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

SUSTAINABILITY LEVEL 1
▪ Reporte 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

LOCAL

DATA

1 dia

Lisboa

25 de setembro 2020

Manhã: 9h00-13h00
Tarde: 14h00-17h30
Formação ministrada em parceria com a BSD Consulting.

PROGRAMA
# 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

SOBRE A EQUIPA
Francisco Neves

BSD Consulting- Managing Director
▪ O Francisco fundou a BSD Consulting Portugal, há 10 anos, é responsável pela coordenação técnica e comercial de todo o trabalho
realizado em Portugal O seu trabalho de consultoria em sustentabilidade inclui envolvimento de stakeholders comunicação de
sustentabilidade e formação GRI áreas onde possui maior experiência bem como avaliação de desempenho, desenvolvimento de
estratégia, gestão sustentável da cadeia de fornecedores e auditorias sociais É formador da GRI, auditor SA 8000 e Certified Sustainability
Assurance Practition.
▪ Antes de desenvolver o projeto da BSD, teve oportunidade de trabalhar em diferentes contextos profissionais, desde a consultoria à
administração local, passando pela gestão de resíduos e comunicação Nestes diferentes contextos, coordenou a primeira edição do
Accountability Rating Portugal, desenvolveu e coordenou diversos projetos financiados pela UE, bem como projetos educativos na área da
energia e dos resíduos sólidos urbanos.
▪ Licenciado em Engenharia do Ambiente, com uma Pós Graduação em Marketing Comunicação Integrada, e tem formação em
Responsabilidade Social e em Relato Integrado
▪ É fluente em Português, Inglês e tem bons conhecimentos de Castelhano.

Maria João Vaz

BSD Consulting- Senior Manager
▪ A Maria João é responsável por diferentes áreas técnicas na empresa e coordena projetos de sustentabilidade, nas áreas de estratégia,
reporting e assurance auditorias ambientais e sociais, implementação de ODS e outros projetos transversais É formadora da GRI, formadora
certificada pelo IEFP e auditora coordenadora ISO 1400.
▪ Antes de colaborar com a BSD, trabalhou nas empresas PricewaterhouseCoopers e Sair da Casca Já trabalhou em vários projetos de
elaboração e verificação de relatórios de sustentabilidade, avaliação de impacte ambiental, alterações climáticas, sistemas e gestão
ambiental e envolvimento com stakeholders em diversos sectores com pasta e papel, oil and gas utilities têxtil, hospitalar, entre outros A
Maria João tem ainda experiência como formadora e no desenvolvimento de diversas de ações de formação.
▪ Licenciada em Engenharia do Ambiente A Maria João tem formação em AA 1000 AS pela AccountAbility e em Relato Integrado do IIRC
▪ É fluente em Português, Inglês e tem razoáveis conhecimentos de Castelhano.

