
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
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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
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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


