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Em maio de 2019, o BCSD Portugal elegeu uma nova Direção 
para o triénio 2019-22, à qual tenho a honra de presidir, em 
representação da The Navigator Company. 

Caberá à nova Direção procurar que o trabalho das anteriores 
tenha continuidade nos seus sucessos e assegurar um empenho 
permanente na busca de oportunidades de melhoria e de 
iniciativas mobilizadoras das empresas, que permitam aos 
membros do BCSD Portugal continuar a afirmar a liderança em 
Sustentabilidade que os caracteriza, com benefício para os seus 
negócios e para a Sociedade.

Para o efeito, há um conjunto de desafios que abraçamos para 
os próximos três anos, alguns dos quais tiveram, já, incidência ao 
longo do segundo semestre de 2019, nomeadamente: 

 Proceder a um reajuste da estratégia do BCSD Portugal – 
priorizando os temas de foco e as formas de entrega de valor 
da associação - de modo a procurar assegurar que a sua 

proposta se mantém da máxima relevância e impacto para os 
seus membros;

 Reforçar as capacidades e garantir que a equipa do BCSD 
Portugal tem todas as competências e o acompanhamento 
necessários para que possa ter o melhor desempenho 
possível no cumprimento dos objetivos e atividades 
delineados;

 Eleger um novo Conselho Consultivo para o triénio 2020/22, 
com elevado potencial para contribuir para a criação de 
valor do BCSD Portugal, sobretudo em aspetos mais macro 
relacionados com a sua estratégia e o seu posicionamento;

 Estimular a celebração de parcerias com entidades congéneres 
e de sinergias com quaisquer entidades que possam contribuir 
para o cumprimento da missão do BCSD Portugal. No que 
respeita a este objetivo, em 2019 celebrámos uma 
promissora parceria institucional com o GRACE;

João Castello Branco  
Presidente da Direção do BCSD 
Portugal e
CEO da The Navigator Company

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DO BCSD PORTUGAL

1. NOVOS RUMOS PARA O BCSD PORTUGAL1.  O ANO EM REVISTA E NOVOS RUMOS PARA O BCSD PORTUGAL
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 Procurar melhorar os índices de participação dos associados 
nas atividades do BCSD Portugal, desde logo na construção 
do Plano de Atividades anual, para que este resulte sempre 
de uma dupla dinâmica: de-cima-para baixo e de-baixo-para-
cima;

 Estimular os membros do BCSD Portugal a avançar na sua 
jornada para a sustentabilidade, através de compromissos 
claros, tais como os inscritos na Carta de Princípios, no Guia 
do CEO sobre Direitos Humanos, no Pacto de Mobilidade 
Empresarial para a Cidade de Lisboa e na Lisbon Declaration, 
os três últimos lançados em 2019;

 Preparar a celebração dos 20 anos do BCSD Portugal, que irá 
decorrer em 2021.

Os objetivos que nos propomos alcançar são desafiantes, como 
o são os tempos que vivemos atualmente. A pandemia COVID-19 
que hoje atravessamos terá efeitos, seguramente, na maneira 
como vamos viver e trabalhar no futuro e introduz desafios 
adicionais aos que já tínhamos pela frente – o desafio de um 
crescimento económico que não aconteça à custa do planeta e 
de uma crescente desigualdade de rendimentos e oportunidades 

– mas também traz soluções potenciais. Como todas as 
crises, encerra em si uma oportunidade que as empresas 
e a sociedade terão de abordar com responsabilidade e 
criatividade, com vista a acelerar um caminho sem retorno, 
que se pretende simultaneamente ambicioso e pragmático 
para a sustentabilidade.

É minha convicção que o BCSD Portugal está hoje equipado com 
os recursos e as competências necessários para desempenhar 
a sua missão de apoiar os seus associados a enfrentar estes 
desafios e a abordar o seu caminho de sustentabilidade com a 
qualidade, eficácia e eficiência que têm sido seu apanágio desde 
a sua fundação, em 2001. Da minha parte, tudo farei para que o 
nosso contributo para um país e um mundo mais sustentáveis 
seja o mais relevante e tangível possível.

1 .  O ANO EM REVISTA E NOVOS RUMOS PARA O BCSD PORTUGAL
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Este foi o meu primeiro ano completo como Secretário-
Geral do BCSD Portugal. Genericamente, foi um ano de 
reestruturação da equipa, da estratégia e da nossa imagem 
– e julgo que esses serão os aspetos mais positivos a 
destacar no que respeita a 2019.

A equipa, em 2019, renovou-se e juntaram-se cinco novos 
elementos: a Rita Gíria (responsável pela área de comunicação) 
e a Inês Amorim (atualmente, responsável pela área de 
operações), que entraram no final de 2018, a Joana Spencer 
(estagiária para as áreas de comunicação e inovação), a 
Joana Vieira (estagiária para a área de conhecimento) e o Rui 
Sebastian (atualmente, responsável pelo projeto ESI). 

Quanto à estratégia e posicionamento do BCSD Portugal, na 
sequência da eleição da nova Direção, fizemos uma reflexão 
estratégica, processo que, entre outros benefícios, ajudou 
a clarificar e a reforçar a proposta de valor para os nossos 
membros. Uma das consequências práticas foi a decisão de 
passarmos a adotar metodologias mais participativas de 

construção do plano de atividades. Assim, pela primeira vez, 
o Plano de Atividades de 2020 foi construído em co-design, ou 
seja, também de-baixo-para-cima, através do envolvimento 
dos nossos membros em diversas sessões presenciais e 
online para o efeito.

Ainda relativamente à estratégia, a Conferência Anual de 
2019 abordou um tema novo – o da Sociedade 5.0 –, numa 
tentativa de explorar as interseções entre as duas grandes 
forças transformadoras das sociedades e dos modelos 
de negócio das empresas no século XXI: por um lado, a 
transformação tecnológico-digital (i.e., a quarta revolução 
industrial) e, por outro, os desafios da sustentabilidade 
(desde logo, os de carácter social e ambiental). As 
sociedades do futuro deverão ser superinteligentes, com 
uma enorme capacidade para anular as fronteiras entre 
as dimensões física, biológica e virtual, mas, em paralelo, 
é necessário assegurar que esse progresso é uma 
oportunidade para colocar as pessoas e o planeta no centro 
dos modelos de desenvolvimento adotados.

João Wengorovius Meneses 
Secretário Geral do  
BCSD Portugal

UM ANO  
DE MUDANÇAS

1. O ANO EM REVISTA E NOVOS RUMOS PARA O BCSD PORTUGAL
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Quanto à comunicação, e fruto do esforço realizado ao longo 
do ano, o BCSD Portugal registou uma melhoria significativa 
nos seus indicadores de performance nesta área, sendo 
que 2020 ainda será um ano de melhoria e afinação das 
ferramentas e plataformas de comunicação. 

Para além destes aspetos positivos, o volume de iniciativas 
desenvolvidas pelo BCSD Portugal foi bastante elevado, como 
se poderá constatar pela leitura deste Relatório, destacando-
se entre as diversas iniciativas levadas a cabo ao longo do 
ano o lançamento de três novos compromissos, dos quais 
muitos membros são hoje signatários ou beneficiários: o 
Guia do CEO sobre Direitos Humanos, o Pacto de Mobilidade 
Empresarial para a Cidade de Lisboa e a Lisbon Declaration, 
esta última lançada no decorrer do Council Meeting do 
WBCSD.

O que correu menos bem em 2019 foi termos ficado aquém 
de alguns objetivos, nomeadamente, no que respeita à 
performance económico-financeira. O Resultado Líquido 
alcançado, no valor de -26.907 euros, incorpora algumas 
imparidades antigas de dívidas a receber, que só agora foram 

reconhecidas, mas também se deve ao facto de não termos 
angariado receitas no valor previsto. Não ajudou o facto 
de, por diversos motivos, não terem sido bem-sucedidas 
algumas candidaturas a financiamentos públicos, assim 
como terem ficado aquém as receitas previstas ao nível da 
prestação de serviços de formação e consultoria. Também a 
variação líquida do número de membros – apesar de muito 
positiva face a 2018, tendo o seu número passado de 89, no 
final de 2018, para 99, no final de 2019 – ficou aquém do 
esperado.

Para finalizar, e se à data em que este texto está a ser 
redigido ainda não se soubesse da pandemia COVID-19, diria 
que 2020 seria um ano de consolidação da equipa e da 
atividade do BCSD Portugal, cada vez mais alinhadas com 
os interesses dos seus membros, bem como de inversão do 
resultado económico-financeiro de 2019. Veremos.

Até para o ano!

1.  O ANO EM REVISTA E NOVOS RUMOS PARA O BCSD PORTUGAL
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O BCSD Portugal, Conselho Empresarial para o 
Desenvolvimento Sustentável, é uma associação sem fins 
lucrativos, de utilidade pública, que representa empresas 
que se comprometem ativamente com a sustentabilidade.

Tem uma ampla representação setorial e agrega empresas 
de diferentes dimensões. O volume de vendas dos 
associados representa cerca de 38% do PIB nacional, 65 
mil milhões de euros em volume de negócios e este grupo 
de empresas dá emprego a mais de 270 mil colaboradores. 

O BCSD Portugal integra a Rede Global do World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 
a maior organização internacional a trabalhar a área 
do desenvolvimento sustentável, com mais de 200 
empresas membro em diferentes países e cerca de 70 
organizações independes nos cinco continentes que, em 
conjunto, representam mais de 20 mil empresas e uma 
rede internacional de parcerias. Reúne empresas de 
todos os setores de negócio e das principais economias, 
representando uma receita combinada superior a 8,5 
triliões de US$ e 19 milhões de funcionários.

Missão

O BCSD Portugal incentiva e apoia os seus membros na 
jornada para a sustentabilidade, inspirando-os e ajudando-
os a construir organizações e modelos de negócio 
que sejam competitivos, inovadores e sustentáveis – a 
nível Ambiental, Social, Económico e de Governance. 
Paralelamente, contribui para a construção de políticas 
públicas e para a sensibilização da sociedade portuguesa, 
com vista ao desenvolvimento sustentável de Portugal.

Visão

Ser a entidade de referência ao nível da sustentabilidade 
empresarial em Portugal, para os setores público e 
privado, com vista ao cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e do 
Acordo de Paris.

2.1

2.2

Missão e Visão2.

2. MISSÃO E VISÃO
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Áreas de Atuação

Sabendo que o 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), este poderá ter 
diversas abordagens, sendo comum a todas elas a necessidade de assegurar um equilíbrio responsável entre a criação de 
riqueza, os impactos ambientais e socias, e as políticas de governance adotadas. 

Abordagens para o Desenvolvimento Sustentável

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Agenda UN 2030

Os 6 eixos de atuação  
do WBCSD

2. MISSÃO E VISÃO
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Tal como proposto no Plano de Atividades de 2019, a abordagem do BCSD Portugal seguiu as tendências globais da 
sustentabilidade (ex: Agenda UN 2030 e Acordo de Paris) e do WBCSD, tendo em vista a criação de valor para os seus 
públicos-alvo prioritários, em especial para os seus membros, e definiu como base de atuação os seguintes pilares:

SOCIAL ECONÓMICO E 
GOVERNANCE

AMBIENTAL

VALOR
SUSTENTÁVEL

Temas na Agenda BCSD Portugal

Cidades e Sociedade 5.0

Neutralidade Carbónica
Economia Circular

Bioeconomia e Capital Natural

Sustainable Finance

Pessoas (Comunidades Locais, 
Colaboradores, Fornecedores, Clientes)

Cadeia de Valor

2. MISSÃO E VISÃO
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3.
EVOLUÇÃO 

DOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS
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Em 2017 o BCSD Portugal definiu um 
conjunto de objetivos estratégicos e 
operacionais até 2020. Na tabela ao 
lado é feita uma análise de performance 
de cada objetivo, que é detalhada nas 
secções 4 e 5.

Ainda no âmbito dos objetivos 
estratégicos identificados, surgiram 
também as guidelines estratégicas para 
a atuação do BCSD Portugal em 2019, 
detalhadas também neste capitulo.

Evolução  
dos Objetivos  
Estratégicos

Posicionar o BCSD Portugal como a entidade líder em desenvolvimento sustentável 
na comunidade empresarial.

Participar no desenvolvimento de políticas públicas e fomentar a colaboração  
entre a comunidade empresarial, os decisores políticos e a sociedade civil.

Desenvolver e promover projetos que estimulem o desenvolvimento sustentável  
e a competitividade do tecido empresarial.

Ter 90% das empresas envolvidas em Grupos de Trabalho, em 2020 Atrasado

Atrasado

Atrasado

Evolução positiva

Evolução positiva

Evolução positiva

Evolução positiva

Evolução positiva

Evolução positiva

Evolução positiva

Evolução positiva

Evolução positiva

Evolução positiva

Identificar indicadores agregadores das atividades realizadas anualmente

Aumentar o número de associados para 110, em 2020

Melhorar a reputação enquanto entidade líder em desenvolvimento sustentável

Influenciar as políticas públicas nas áreas estratégicas do BCSD Portugal

Participar em iniciativas promovidas por entidades externas

Conseguir um desempenho financeiro que permita o desenvolvimento de 
atividades inovadoras

Participar na divulgação e análise de políticas públicas que sejam 
estratégicas para o BCSD Portugal

Promover a ponte e o relacionamento com: AIP, CIP, COTEC e outras 
associações empresariais que sejam relevantes à missão do BCSD Portugal

Identificar potenciais projetos em que as empresas associadas possam ter 
interesse em participar

Promover o diálogo entre empresas e universidades sobre os temas do 
desenvolvimento sustentável

Promover a ponte e o relacionamento com: APA, Secretaria Geral do 
Ambiente, CNADS, ICNF, Ministério da Economia e outros responsáveis por 
temas que estejam na agenda do BCSD Portugal

Promover a criação de projetos inovadores que contribuam para a 
diminuição das emissões, a valorização dos ecossistemas e o bem-estar das 
pessoas, entre os associados do BCSD Portugal e outros agentes, existindo 
um acompanhamento do BCSD Portugal

3.

3. EVOLUÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Centrar a atividade do BCSD Portugal nos seus 
segmentos de clientes prioritários e redefinir as 
respetivas propostas de valor. 

Tendo em mente os segmentos de clientes selecionados 
como prioritários no Plano de Atividades (B2B - Grandes 
empresas + PME + Startups; B2G – Governo + Município; B2S 
– Cidadãos 17-30 + Cidadãos >30, por ordem de prioridade), 
o BCSD Portugal conseguiu readaptar a sua proposta de 
valor com o objetivo de ir ao encontro das necessidades de 
cada público alvo.

 B2B – Grandes Empresas: reforma dos Grupos de 
Trabalho, com temas relevantes e diferentes níveis 
de envolvimento; reforma da formação, incluído nível 
Beacons e formações dedicadas com parceiros (ex.: 
Escola de Verão com o ICS e a ZERO); dinamização de 
processos conjuntos de participação dos associados 
em consultas públicas (ex.: RNC 2050 e do PNEC 
2030); promoção de eventos com oradores 
internacionais (ex.: Conferência Anual, Conferência 
Sustainable Finance) e em parceria com outras 
associações empresariais (ex.: GRACE); ligação às 

universidades através do projeto SINCERE; reforço da 
ligação dos membros ao WBCSD, com possibilidade 
de participar no Council Meeting e em outros eventos 
realizados em Lisboa, assim como em compromissos 
internacionais (Guia do CEO sobre Direitos Humanos); 
partilha de casos de estudo inovadores para a cadeira 
de valor através do projeto LIFE.

 B2B – PME e Startups: iniciativas BCSD on Tour e 
Have a Coffee with BCSD destinadas a dar a conhecer 
o BCSD Portugal e a importância da sustentabilidade 
para empresas que estão a começar a sua jornada; 
reforma da formação, incluindo os níveis Begginers 
e Achievers que permitiram chegar a diferentes 
tipos de público; parcerias para bolsas na formação 
para executivos com a FCG destinadas a este público 
alvo; organização de eventos inovadores e de 
entrada livre (ex.: ReShape Taskforce, com Global 
Shapers do WEF); acesso a mecanismos de apoio 
ao investimento sustentável através do projeto ESI; 
participação em compromissos aptados a qualquer 
tipo de empresa, como o Pacto de Mobilidade 
Empresarial para a Cidade de Lisboa.

Guideline #1

3. EVOLUÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO  
ATINGIDO

a
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 B2G – Governo e instituições públicas (APA – Agência 
Portuguesa do Ambiente, Secretaria Geral do 
Ambiente, CNADS – Conselho Nacional do Ambiente 
e do Desenvolvimento Sustentável, ICNF – Instituto 
de Conservação da Natureza e das Florestas, Ministério 
da Economia, entre outros). Ao longo de 2019, a 
convite da APA, o BCSD Portugal participou em diversas 
reuniões, envolvendo também a Quercus e diversas 
outras instituições, com o intuito de se estudar a 
possibilidade de lançamento de um prémio na área da 
sustentabilidade, sucessor dos Green Project Awards. 
Para além deste envolvimento com a APA, o BCSD 
Portugal organizou diversas iniciativas, nas quais 
participaram diversas entidades públicas, por exemplo, 
no âmbito da formação em parceria com a Porto 
Business School, no Encontro de Delegados, na iniciativa 
desenvolvida em parceria com o WBCSD “Vision 
2050”, e no âmbito do nosso Conselho Consultivo.

 B2G – Municípios: através do Pacto de Mobilidade 
Empresarial para a Cidade de Lisboa, em parceria 
com a Câmara Municipal de Lisboa, e o WBCSD, o 
BCSD Portugal restabeleceu uma parceria com este 
município, criando uma ponte entre o mesmo e as 

empresas. Por outro lado, é de salientar, também, a 
participação do Vice-Presidente da Câmara Municipal 
do Porto, Filipe Araújo, na formação Open Executive 
Programme em parceria com a Porto Business School.

 B2S – Cidadãos >17: organização ou participação 
em eventos de sensibilização do público em geral 
(ex.: Docs&Talks); reforço da comunicação do BCSD 
Portugal com a revisão do site, agora com uma versão 
em Inglês,  fortalecimento da presença no LinkedIn 
e no Youtube (com forte impacto no aumento da 
interação com os targets preferenciais) e lançamento 
da newsletter “Agenda da Sustentabilidade”; aumento 
da exposição mediática do BCSD Portugal com 272 
notícias publicadas, incluindo nos principais meios 
de comunicação nacionais (ex.: SIC, TVI, Expresso, 
Público, Observador, Jornal Económico, TSF,…).

Também houve uma aprendizagem feita relativamente a 
ofertas que tiveram pouca adesão como por exemplo os 
serviços de consultoria e os projetos fora do ambito dos 
Grupos de Trabalho, que exigem financiamento adicional e, 
por isso, um pedido de patrocínio aos membros. 

3.  EVOLUÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



RELATÓRIO E CONTAS 2019

18

Ser mais inovador e, para tal, lançar iniciativas piloto com 
potencial para criar valor para os stakeholders atuais do 
BCSD Portugal e que sejam capazes de ajudar a reposicioná-
lo e a atrair novos segmentos de clientes – nomeadamente, 
PME, startups e novos setores. 

Durante o ano de 2019 foram lançadas várias iniciativas 
piloto que criaram valor para os stakeholders atuais do 
BCSD Portugal e que ajudaram a reposicionar a organização, 
nomeadamente através de pactos e compromissos – o 
Pacto de Mobilidade Empresarial para a Cidade de Lisboa, 
a Lisbon Declaration (e o projeto Act4Nature que desta 
nasce) e o “Guia dos CEOs sobre Direitos Humanos” 
(ver secções 4.5 e 4.6). Foram ainda projetadas outras 
iniciativas cujo lançamento não aconteceu durante o ano 
em revista, no entanto, as suas inovações já começaram a 
impactar outros projetos, tais como a Aceleradora Circular 
e o Hackathon. O reposicionamento e a atração de novos 
segmentos de clientes são objetivos de um percurso mais 
longo que, como resultado do mencionado, continuará a ser 
percorrido durante o ano de 2020.

3. EVOLUÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Guideline #2

RELATÓRIO E CONTAS 2019
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OBJETIVO 
ATINGIDO 

PARCIALMENTE

a
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Explorar o tema Sociedade 5.0 e aproximar mais 
a atuação do BCSD Portugal dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU e 
do desafio da neutralidade carbónica do Acordo de Paris e 
do RNC 2050. 

No que diz respeito à exploração do tema Sociedade 5.0, o 
BCSD Portugal focou a sua Conferência Anual nesse tema 
e procurou desenvolvê-lo também no contexto do Grupo 
de Trabalho Cidades/Sociedade 5.0.

A Conferência Anual, realizada em março, teve por 
tema as potencialidades da interceção entre tecnologia 
e sustentabilidade, nomeadamente, entre os diversos 
recursos na génese da quarta revolução industrial (i.e., 
inteligência artificial, internet das coisas, biotecnologia, 
nanotecnologia, drones, impressão 3D, entre outras) 
e a oportunidade que estes poderão constituir para 
acelerar a transição para modelos de desenvolvimento 
mais sustentáveis, ou seja, capazes de dar uma nova 
centralidade às pessoas e ao ambiente. A Conferência 
Anual abriu com um vídeo que já teve mais de 6 mil 
visualizações.

Já no contexto do Grupo de Trabalho Cidades/Sociedade 
5.0, avaliou-se a possibilidade de se desenvolver um 
estudo sobre os desafios e o grau de maturidade das 
tecnologias na génese da quarta revolução industrial (i4.0) 
para a construção de sociedades 5.0 em Portugal e no 
mundo. Apesar de reconhecido o interesse e a pertinência 
de tal estudo (que seria desenvolvido pela consultora 
Accenture), não foi possível angariar o financiamento 
necessário para o realizar, pelo que o estudo acabou por 
não avançar.

Por seu lado, os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Agenda 2030 da ONU foram sobretudo 
explorados através de uma parceria com o GRACE – 
Empresas Responsáveis. No âmbito dessa parceria, foram 
organizados dois eventos: o ODS Balanço e Desafios 
2030, nas instalações da VdA, com participação de vários 
membros e não membros de ambas as associações, e a 
primeira ODS Masterclass - Os ODS e a transformação 
do negócio, realizada no Centro do Conhecimento do 
Hospital CUF Descobertas, também com uma forte 
adesão. Finalmente, os ODS foram também o tema do 
projeto 3inch, desenvolvido com a agência de comunicação 

3. EVOLUÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Torke CC, mas que acabou por não avançar por falta de 
financiamento.

O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 foi outro 
dos pontos centrais da atividade do BCSD Portugal em 
2019, tendo havido um acompanhamento próximo das 
políticas públicas nacionais no âmbito desta temática 
(incluindo o Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030) 
por parte do Grupo de Trabalho dedicado. Neste âmbito, 
o BCSD Portugal realizou as seguintes atividades: 
dinamização de processos conjuntos de participação dos 
seus associados, nas consultas públicas do RNC 2050 
e do PNEC 2030; facilitação do acompanhamento pelos 
seus associados do processo de elaboração do “Guia para 
a Descarbonização”, desenvolvido também no âmbito do 
RNC 2050. Adicionalmente, começou em 2019 o desenho 
de um projeto conjunto a realizar pelos membros do 
Grupo de Trabalho Neutralidade Carbónica, no sentido de 
auxiliar as empresas no cumprimento deste ambicioso 
objetivo.

Guideline #3
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Para assegurar a execução dos objetivos e guidelines estratégicos foram definidas, no Plano de Atividades, as 6 principais 
atividades do BCSD Portugal para 2019:

Evolução das Atividades Principais 

Reforma dos Grupos 
de Trabalho

1.

3.

5.

2.

4.

6.

Continuidade dos 
Eventos Anuais

Lançamento de novos 
projetos-piloto

Lançamento de novos serviços de 
consultoria e de novas publicações

Reforma da  
Formação

Continuar o desenvolvimento dos 
três projetos cofinanciados por 
Fundos Europeus

4. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS

4.
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Atividade 1 | Reforma dos Grupos de Trabalho

Como referido anteriormente, 2019 foi um ano de mudança 
e de redefinição da estratégia do BCSD Portugal. No final 
do ano, cerca de 60% das empresas do BCSD Portugal 
participaram em Grupos de Trabalho (GT). No âmbito dos 
temas estratégicos identificados em conjunto com os seus 
associados, os Grupos de Trabalho do BCSD Portugal, em 
2019 foram os seguintes:

Comité de Trabalho da Carta de Princípios | Biodiversidade 
 Cidades Sustentáveis | Economia Circular  

Neutralidade Carbónica | Sustainable Finance | Impacto Social  

Comité de Trabalho da Carta de Princípios

O único Comité de Trabalho do BCSD Portugal dedicado à 
Carta de Princípios do BCSD Portugal foi criado pela sua 
Direção em 2016, com o objetivo de criar uma carta que 
estabelecesse os princípios orientadores para uma boa 
gestão empresarial.

A Carta de Princípios do BCSD Portugal foi, assim, criada no 
âmbito deste Comité e aprovada pela Direção no final de 
2017, constituindo um marco essencial nas atividades do 
BCSD Portugal ao permitir a qualquer empresa subscritora 
ser reconhecida junto dos seus clientes, fornecedores e 
sociedade em geral pela adoção de sólidos compromissos 
de sustentabilidade. A Carta incentiva os subscritores a ir 
além do cumprimento legal, adotando normas e práticas 
reconhecidas e alinhadas com padrões de gestão éticos, 
sociais, ambientais e de qualidade, em qualquer contexto da 
economia global.

Em 2019, com o objetivo de apoiar as empresas no 
cumprimento da Carta de Princípios, o referido Comité 
de Trabalho dedicou-se ao desenvolvimento de um 
questionário de autoavaliação, que permitirá às empresas 
signatárias avaliarem e monitorizarem o seu desempenho 
face aos princípios estabelecidos na Carta. A finalização 
deste trabalho está prevista para 2020.

Empresas no Comité de Trabalho da Carta de Princípios 
do BCSD Portugal em 2019: Águas de Portugal, APCER, 

4.1

4.1.1 
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Bondalti, Brisa, CTT, EDP, Efacec, Eurest, EY, Fidelidade, 
Galp, Jerónimo Martins, PT, PwC, Siemens, Sonae MC,  
The Navigator Company.

Grupo de Trabalho de Biodiversidade

O GT de Biodiversidade foi criado em 2019, na sequência dos 
compromissos assumidos pelo BCSD Portugal no âmbito da 
assinatura da Lisbon Declaration, iniciativa da Rede Global do 
WBCSD para a Biodiversidade e Serviços de Ecossistemas, 
liderada pelo BCSD Portugal, em conjunto com o WBCSD 
e os membros da sua Rede Global do Brasil (CEBDS) e de 
França (EpE).

A Lisbon Declaration foi assinada durante o Council 
Meeting do WBCSD (14 a 17 de outubro, em Lisboa), 
constituindo um compromisso internacional de 25 
membros da Rede Global do WBCSD, através do qual 
se comprometeram a trabalhar com as suas empresas 
membro na compreensão dos seus impactos na 
biodiversidade e apoiando-as na implementação de um 
conjunto de ações concretas para a sua redução, entre 

outras atividades de sensibilização e advocacy, através 
da replicação e adaptação para Portugal da iniciativa 
act4nature internacional.

No final de 2019, o GT deu início ao desenvolvimento do 
projeto de desenvolvimento e implementação da iniciativa 
act4nature em Portugal, tendo como objetivo o seu 
lançamento em 2020.

O GT de Biodiversidade integrou ainda os trabalhos em 
curso no âmbito do GT de Bioeconomia, os quais são 
também compatíveis com a promoção da Biodiversidade 
e dos Serviços de Ecossistema através das empresas. Em 
2019, o trabalho desenvolvido no âmbito da componente 
dedicada à bioeconomia, envolveu o seguinte:

 Elaboração de uma publicação sobre bioeconomia, 
com lançamento previsto para 2020, desenvolvida 
em paralelo com o estudo de mestrado com o tema 
“Identificação dos serviços de ecossistemas no meio 
empresarial: uma ferramenta para a Bioeconomia?”, 
realizado por Inês Martins (Project Manager no 

4.1.2 
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BCSD Portugal entre 2017 e 2020) e finalizado em 
novembro de 2019;

 Estabelecimento dos critérios para pedido de 
uma proposta de prestação de serviços para o 
desenvolvimento de metodologia para a valoração de 
serviços de ecossistemas, a lançar em 2020.

Membros do GT de Biodiversidade em 2019: Consulai, 
Cortadoria Nacional de Pêlo, Corticeira Amorim, CTT, 
Ecosativa, EDIA, EDP, EY, Fujitsu, Jerónimo Martins, LIPOR, 
Metropolitano de Lisboa, REN, The Navigator Company, VdA.

Grupo de Trabalho de Cidades Sustentáveis

No segundo trimestre de 2019, na sequência da Conferência 
Anual do BCSD Portugal, realizada em março, este 
GT dedicou-se ao tema da Sociedade 5.0, avaliando a 
possibilidade de desenvolvimento de um estudo sobre o 
estado de maturidade das tecnologias numa Sociedade 5.0 
em Portugal.

Apesar de reconhecido o interesse e a sua pertinência, e não 

tendo sido possível angariar o financiamento necessário, o 
estudo acabou não avançou.

Na segunda metade de 2019, o GT Cidades Sustentáveis, 
dedicou-se ao lançamento do Pacto de Mobilidade 
Empresarial para a Cidade de Lisboa (PMEL), em parceria 
com o WBCSD e a Câmara Municipal de Lisboa.

Membros do GT de Cidades Sustentáveis em 2019: EDIA, 
EDP, Efacec, Fidelidade, Fujistsu, Galp, Hovione, Jerónimo 
Martins, LIPOR, Millennium bcp, PRIO, Schneider Electric, 
SIMAS de Oeiras e Amadora, Sonae MC, Tecnoplano.

Grupo de Trabalho de Economia Circular

Após o lançamento do estudo “Sinergias Circulares - 
Desafios para Portugal” em 2018, 2019 foi um ano de 
redefinição dos objetivos deste GT, tendo sido uma das 
decisões tomadas avaliar o potencial de sinergias com os 
grupos de trabalho sobre Economia Circular promovidos 
por outras organizações empresariais, nomeadamente, 
a Associação Smart Waste Portugal, a CIP e a COTEC. 

4.1.3 
4.1.4 
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Nesse sentido, o BCSD Portugal promoveu uma reunião 
do GT para a qual foram convidados representantes das 
referidas organizações, tendo cada uma e o BCSD Portugal 
apresentado os seus objetivos e projetos.

No final de 2019, o GT de Economia Circular estabeleceu os 
seguintes objetivos de trabalho para 2020:

 Acompanhamento das políticas no âmbito da 
Economia Circular a nível europeu e nacional;

 A nível nacional promoção de uma reunião com o 
Grupo de Coordenação do PAEC (Plano de Ação para 
a Economia Circular), com o objetivo de compreender 
como vai ser previsto o alinhamento entre o PAEC e o 
Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050);

 Reforço do conhecimento no âmbito da Economia 
Circular, especificamente sobre:

 métricas de circularidade nas empresas;

 metodologias e ferramentas que facilitem a 
implementação de abordagens circulares nas 
empresas;

 Definição de requisitos para uma plataforma sobre 
resíduos.

Membros do GT de Economia Circular em 2019: Altri, Amorim 
Cork Composites, ANA-Aeroportos de Portugal, Cimpor, 
Cortadoria Nacional de Pêlo, Deloitte, EDP, Efacec, Eurest, 
EY, Galp, Hovione, Jerónimo Martins, LIPOR, Megasa, PRIO, PT 
Portugal, PwC, Secil, Sonae MC, The Navigator Company, VdA.

Grupo de Trabalho de Neutralidade Carbónica

O trabalho desenvolvido no âmbito do GT de Neutralidade 
Carbónica em 2020 focou-se no acompanhamento das 
políticas públicas nacionais no âmbito desta temática, 
especificamente do RNC 2050 e do Plano Nacional Energia 
e Clima 2021-2030 (PNEC 2030). Neste âmbito, o BCSD 
Portugal realizou as seguintes atividades:

 Dinamização de processos conjuntos de participação 
dos seus associados, nas consultas públicas do RNC 
2050 e do PNEC 2030;

 Facilitação do acompanhamento pelos seus 
associados do processo de elaboração do “Guia para 

4.1.5 
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a Descarbonização” desenvolvido também no âmbito 
do RNC 2050.

No final de 2019 o BCSD Portugal deu início à preparação 
de um processo colaborativo de design thinking para o 
desenvolvimento de um projeto no âmbito da neutralidade 
carbónica, em conjunto com os seus associados.

Membros do GT de Neutralidade Carbónica em 2019: Ageas 
Portugal, ANA-Aeroportos de Portugal, CGD, CIMPOR, 
CTT, Bondalti, Ecosativa, EDP, EY, Fujitsu, Galp, Hovione, 
Jerónimo Martins, KPMG, PRIO, PwC, S317, Secil, Soja 
de Portugal, Sumol+Compal, Tecnoplano, The Navigator 
Company.

Grupo de Trabalho de Sustainable Finance

O tema do financiamento sustentável tem evoluído de 
forma significativa nos últimos anos a nível global e 
europeu e, mantendo a sua missão - produzir conhecimento 
que contribua com linhas de orientação para o sistema 
financeiro português, promover o investimento e o 
consumo sustentáveis e o alinhamento do financiamento 

com as políticas públicas -, o GT de Sustainable Finance 
realizou em 2019 as seguintes atividades:

 Acompanhamento dos processos de produção 
legal e normas e no âmbito do Plano da Comissão 
Europeia para financiar um crescimento sustentável, 
nomeadamente, da Taxonomia, Benchmarks e Green 
Bonds;

 Participação na consulta pública lançada pela 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 
sobre o “Documento de reflexão e consulta sobre 
Finanças Sustentáveis”;

 Realização, pelo segundo ano consecutivo, de um 
evento temático, a conferência Entering the New Era of 
Sustainable Finance, que decorreu no dia 22 de outubro 
em Lisboa (mais informação no capítulo 4.3.1).

Membros do GT de Sustainable Finance em 2019: Ageas 
Portugal, Altri, BPI, Caixa Geral de Depósitos, Crédito Agrícola, 
EDP, Euronext, EY, Fidelidade, Galp, Millennium bcp, PwC, 
Santander, SOFID, Sonae, The Navigator Company e VdA.

4.1.6 
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Grupo de Trabalho de Impacto Social

O GT focou-se no desenvolvimento e no teste, por uma 
task-force de empresas, de um template de apoio à 
elaboração de casos de estudo de investimento social, 
com foco nos ODS. A finalização do referido template e a 
publicação dos casos de estudo, prevista para 2019, será 
concretizada em 2020.

Membros do GT de Impacto Social em 2019: Águas de 
Portugal, Ageas Portugal, Altice, ANA-Aeroportos de 
Portugal, BA Glass, Bondalti, Cimpor, CTT, EDP, Efacec, 
Eurest, Everis, Fidelidade, Fujitsu, Galp, Gestamp, Hovione, 
LIPOR, Loyal Advisory, Millennium bcp, PwC, Sonae.

4.1.7 
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Atividade 2 | Reforma da Formação

Em 2019 foram realizadas 3 ações de formação 
enquadradas no Programa de Formação Jornada para 
a Sustentabilidade, que envolveram 68 participantes. 
Foram também realizadas outras 3 sessões de formação 
“à medida” para empresas associadas e 2 formações 
em parceria com entidades externas. Apesar de ter 
havido um atraso na implementação da nova estratégia e 
conteúdos formativos, e de um menor número de sessões 
de formação face ao previsto, que se refletiu em menos 
receitas face ao orçamentado, o objetivo de reformar a 
formação foi atingido

Programa de Formação Jornada para a Sustentabilidade

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

O programa é constituído por quatro etapas – Discover 
Sustainability, Beginners, Achievers e Beacons – e é aberto 
a profissionais e a colaboradores de empresas ou de 
outras organizações, pensado para qualquer etapa da 
jornada, e com uma oferta direcionada para diferentes 
níveis de conhecimento e de maturidade em matéria de 
sustentabilidade.

Em 2019, foram realizadas 3 ações de formação do 
Programa:

 Curso Beginners | Nível 1: Destinado a 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. 
Esta ação reuniu, durante 2 dias, 20 participantes, 
de 11 empresas: Accenture, Autoglass, Banco BNI 
Europa, CBS Consultoria, Delphi Powertrain Systems 
Portugal, José de Mello Saúde, Mendes Gonçalves, 
Mota-Engil, PRIO, Ropre e SICI93;

4.2
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 Curso Achievers | Nível 2: Destinado a empresas 
que compreendem e integram a sustentabilidade no 
seu quotidiano e que têm a ambição de alavancar o 
seu potencial como driver de estratégia, inovação e 
competitividade. Este curso reuniu, durante 2 dias,  
18 participantes, de 13 empresas: Accenture, 
Autoglass, CBS Consultores, EDP, Finerge, Gaiurb, 
ISQ, Mendes Goncalves, PRIO Biocombustíveis, PRIO, 
Sair da Casca, SICI93, Super Bock Group; 

 Curso Beacons | Nível 3, com o tema GHG Protocol 
standards for carbon accounting and reporting: 
Destinado a empresas que se posicionam como 
uma referência de sustentabilidade vão mais além 
da mitigação dos impactos negativos. Este curso 
com a duração de 1 dia, reuniu 13 participantes, de 11 
organizações: APED, Bondalti, CGD, Companhia Carris 
de Ferro, Eurest, Hovione, Metro de Lisboa, REN, SGS, 
The Navigator Company, TAP Air Portugal.

Formação à medida para associados

Foram feitas 3 sessões de Formação em sustentabilidade 
“à medida” para associados que envolveram 59 participantes.

EDP – Energias de Portugal

Em setembro, foi elaborada uma ação de formação para a 
EDP com o tema Perspetivas do ciclo de vida na ISO 14001. 
Esta sessão foi dedicada aos “Princípios, políticas europeias 
e estratégias de transição para uma economia circular: a 
perspetiva de ciclo de vida nos processos de decisão”. A 
APCER e a 3Drivers foram parceiras nesta formação, que 
contou com 14 participantes. 

Banco Santander 

Em setembro, o Banco Santander solicitou ao BCSD 
Portugal a realização de uma Masterclass sobre 
sustentabilidade para cerca de 15 colaboradores com os 
objetivos de:

4.2.2 
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 Promover a sensibilização para o tema e 
consciencializar os colaboradores para a importância 
e adoção de comportamentos sustentáveis na vida 
pessoal e no trabalho;

 Dar a conhecer as tendências e as boas práticas de 
sustentabilidade do setor financeiro e as práticas 
implementadas pelo Banco Santander. 

Euronext Portugal

Em dezembro foi realizada uma formação à medida com o 
mote Let’s Grow Sustainable para a delegação do Porto da 
Euronext, com mais de 20 colaboradores, maioritariamente 
da área de IT, sobre sustentabilidade, no seu conceito mais 
abrangente e, em particular, no contexto do setor financeiro 
(Sustainable Finance).

Esta sessão contou ainda com a dinamização de 
uma atividade prática, em parceria com o Instituto 
de Empreendedorismo Social (IES), que envolveu os 
participantes na ideação e design de projetos com impacto 
social e para a comunidade.

Formação em parceria com entidades externas

Gestão Sustentável - Parceria com a Porto Business 
School (PBS)

O BCSD Portugal e a PBS realizaram a 2.ª edição do 
Programa Executivo “Gestão Sustentável: A Leadership 
Expedition to the Future”, um programa dirigido a diretores 
e técnicos de inovação, estratégia, sustentabilidade, 
ambiente e qualidade de empresas de qualquer dimensão e 
a quadros com responsabilidade no desenho e execução da 
estratégia da empresa. 

O programa teve como objetivo preparar as empresas 
para os desafios do século XXI: sustentabilidade, inovação e 
propósito. Adicionalmente, apoiar os profissionais a integrar 
os ODS nas estratégias das suas organizações. Para isso, o 
programa conjugou a gestão de risco das empresas com os 
temas ambientais, sociais e éticos e com as oportunidades 
de negócio que podem surgir nos próximos 30 anos.
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O programa contou ainda com uma parceria com a 
Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), para a atribuição, pela 
FCG, de 5 bolsas para participação no programa, dirigidas a 
funcionários de PME, microempresas, startups, empresas 
sociais, associações sem fins lucrativos e ONG.

Esta edição reuniu 22 participantes. Entre os docentes e 
guest speakers estiveram presentes CEO e altos quadros 
das empresas associadas do BCSD Portugal.

Escola de Verão - Parceria com a ZERO e o Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 

Em julho decorreu a 3.ª edição da Escola de Verão sobre 
Sustentabilidade, uma parceria entre o BCSD Portugal, 
a ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável e o 
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS), 
este ano dedicado ao tema da Economia Circular. Estiveram 
nesta edição 13 participantes. 

Esta iniciativa debruçou-se sobre a temática da 
sustentabilidade e a sua integração na tomada de decisão 
no quotidiano, junto dos responsáveis técnicos de diferentes 

organizações e instituições, de forma a capacitá-los para 
responderem aos desafios que a construção de uma 
sociedade sustentável implica. Explorou as interligações 
entre a ciência, a economia, a gestão, a política e a sociedade 
assim como apresentou exemplos concretos de soluções 
para os desafios nacionais e internacionais mais prementes 
na área da sustentabilidade.  

Sustainazores

Em 2019, o BCSD Portugal deu início à preparação do Curso 
de Gestão e Liderança em Sustentabilidade, a realizar nos 
Açores, de janeiro a maio de 2020, em parceria com a 
Sustainazores, o Governo dos Açores, e a Sociedade para o 
Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA).

Este curso surge para dar resposta ao compromisso do 
Governo dos Açores com a certificação do arquipélago 
como destino sustentável e pela necessidade de preparar as 
respostas adequadas ao aumento significativo da procura 
por profissionais especializados em sustentabilidade no 
tecido empresarial da região, que estejam capacitados para 
gerir o futuro que se pretende para os Açores.
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Atividade 3 | Continuidade dos Eventos Anuais

A sustentabilidade está na ordem do dia, tanto em Portugal, 
como a nível internacional. Em 2019, o BCSD Portugal 
registou uma forte dinâmica na área dos eventos, que 
passou não apenas por dar continuidade aos eventos anuais 
principais (Conferência Anual, Encontro de Delegado e Jantar 
de Presidentes) mas, também, por organizar novos eventos 
(relacionados com os temas dos Grupos de Trabalho) e por 
participar ativamente em eventos internacionais. Lisboa foi, 
também, a cidade onde se realizou o Council Meeting do 
WBCSD, tendo o BCSD Portugal apoiado bastante esta iniciativa. 
 

Eventos em destaque

Conferência Anual 2019 – Sociedade 5.0

A Conferência Anual do BCSD Portugal em 2019 abordou 
o tema da Society 5.0 – The Challenge of Sustainable 
Smart Societies e teve lugar no dia 25 de março, no 
auditório da EDP em Lisboa. Reuniu 18 oradores, dos quais 9 

internacionais, 4 moderadores e 343 participantes. No que 
diz respeito à cobertura nos media, contam-se 27 presenças, 
com destaque para o Jornal Expresso, a SIC, a TVI e a TSF. 

Porque a revolução tecnológica é inevitável, o BCSD 
Portugal juntou especialistas em diversas áreas para 
refletir sobre o potencial de utilização das tecnologias 4.0 
para apoiar um modelo de desenvolvimento sustentável 
centrado nas pessoas e no planeta. As duas tendências 
que vão impactar mais as empresas no século XXI são a 
transformação digital e a sustentabilidade. 

Os oradores da conferência incluíram o Ministro do Ambiente, 
João Pedro Matos Fernandes; o CEO da EDP e Presidente 
do BCSD Portugal no triénio 2016-2019, António Mexia; a 
Diretora de Sustentabilidade da World Wide Generation, Tauni 
Lanier; a especialista em alterações climáticas e diretora da 
Carbon Pricing Leadership Coalition do Banco Mundial, Angela 
Churie Kallhauge; Sogo Fujisaki, Vice-Presidente de CSR e 
da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da Fujitsu 
Limited, e Laila Pawlak, professora na Singularity University 
(EUA) e CEO da SingularityU Nordic.

4.3

4.3.1 
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Encontro de Delegados

O Encontro de Delegados do BCSD Portugal 2019, sobre 
o tema Reinventing our Business, teve lugar no dia 28 de 
junho, no Museu da Água em Lisboa. Reuniu 10 oradores, 
dos quais 3 internacionais, 1 moderador e 51 participantes, 
de 42 empresas associadas.

Contou com o keynote speaker Colin Mayer (Professor of 
Management Studies na Saïd Business School, Universidade 
de Oxford) e diversas dinâmicas de partilha de conhecimento 
e trabalhos práticos, envolvendo todos os participantes.

Foram também oradores neste evento: Luis Amado, Diretor 
Executivo da B Lab Portugal; Nuno Lacasta, Presidente da 
Associação Portuguesa do Ambiente; João Nuno Mendes, 
CEO da Águas de Portugal; Rita Sampainho, Analista na 
SustainAbitily; Angela Morgado, Diretora Executiva da WWF 
Portugal; Joana Casaca Lemos, Designer e Researcher na 
CODE University of Applied Sciences em Berlim e Teresa 
Ricou, Fundadora e Presidente do Chapitô.

 

 
 
 
Entering the New Era of Sustainable Finance 

A Conferência Entering the New Era of Sustainable Finance 
decorreu no dia 22 de outubro de 2019, em Lisboa, na Sede 
da EDP e reuniu 9 oradores, 2 moderadores e cerca de 122 
participantes. Este este evento foi organizado no âmbito do 
Grupo de Trabalho de Sustainable Finance do BCSD Portugal 
que, pelo segundo ano consecutivo, organiza um evento 
sobre esta temática.

Em 2016, o BCSD Portugal criou o Grupo de Trabalho 
dedicado ao tema Sustainable Finance, composto 
atualmente por 17 empresas:  Ageas, Altri, BPI, CGD, Crédito 
Agrícola, EDP, Euronext, EY, Fidelidade, Galp, Millennium bcp, 
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PwC, Santander, SOFID, Sonae, The Navigator Company 
e VdA , com o objetivo de acompanhar as tendências 
globais e promover a informação e as boas práticas a nível 
nacional.

A conferência reuniu oradores internacionais, agentes 
e reguladores do sistema financeiro, que debateram a 
evolução e a emergência do sistema financeiro em integrar 
os riscos ESG (ambientais, sociais e de governance) nas 
decisões de investimento, assim como os desafios para o 
setor privado na relação com investidores e shareholders.

A Conferência Entering the New Era of Sustainable Finance 
foi nomeada para os Euronext Lisbon Awards, na categoria 
Sustainable Finance, que distingue a iniciativa, projeto, 
evento, programa e/ou produtos relacionados que revele 
maior impacto positivo em matérias ambientais, sociais ou 
de governo da sociedade.

WBCSD Council Meeting

O mês de outubro no BCSD Portugal foi marcado pelo 
Council Meeting do WBCSD que este ano aconteceu 
em Lisboa. O contributo do BCSD Portugal para este 
evento, que não se esgotou na participação habitual, teve 
diversos momentos chave, começando com o acesso 
dos associados à compra de entradas para o dia plenário 
do evento - houve 4 empresas que participaram nesta 
modalidade (Euronext, APCER, Tecnoplano e Efacec). 
Importante foi também o envolvimento do BCSD Portugal 
no planeamento e execução da sessão Disruptor’s Den 
no dia plenário do evento, apresentada por João Meneses, 
com foco na inovação para a sustentabilidade e no papel 
das startups. Outro dos pontos altos foi o lançamento 
da Lisbon Declaration durante o último painel do mesmo 
dia. Ainda durante o dia plenário, foi lançado o Pacto de 
Mobilidade Empresarial para a Cidade de Lisboa, um 
catalisador de ações corporativas para transformar 
a mobilidade. Finalmente, à margem do encontro, 
realizaram-se três eventos de grande relevância e para os 
quais os membros do BCSD Portugal foram convidados:  
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o workshop Future-proofing Risk Management, organizado 
pelo WBCSD, que contou com a participação de 53 
participantes; o workshop Vision 2050 Refresh, co-
organizado com o WBCSD, que ultrapassou o objetivo, com 
24 empresas a participar; o workshop We Value Nature, 
seguido de formação de formadores, que contou com a 
participação de 27 participantes.

Docs&Talks 

Em julho de 2019 deu-se o primeiro evento da iniciativa 
Docs&Talks, um ciclo de documentários e conversas que terá 
o seu próximo evento, previsivelmente, em 2020.

Esta sessão pública de visionamento do documentário “Ice 
on Fire”, em parceria com a HBO Portugal, teve o apoio da 
Fundação Calouste Gulbenkian. O documentário foi seguido de 
um debate com a presença de António Martins da Costa (EDP), 
Gonçalo Vieira (Universidade de Lisboa) e Francisca Salema 
(organizadora da Greve Climática Estudantil). Estiveram 
presentes 250 participantes (tendo o período de inscrições 
para o evento sido encerrado uma semana antes do evento).

ReShape Task Force

O BCSD Portugal esteve representado na Climate Week 
NYC, através do seu Secretário Geral. No âmbito desta 
semana o BCSD Portugal, em parceria com os Global 
Shapers Lisboa e Nova Iorque, promoveu duas iniciativas 
ReShape Task Force, em cada uma destas cidades, que 
reuniu empresas interessadas em fazer parte da solução 
para a crise climática (associadas e não associadas do BCSD 
Portugal), utilizando uma metodologia de pensamento 
colaborativo para identificar as oportunidades e o papel 
único que cada empresa pode desempenhar. As sessões 
reuniram cerca de 30 participantes em cada cidade.

Future Leaders Meet Up

Maio começou com o primeiro Future Leaders Meet Up 
no dia 9 de maio na NOVA SBE, com Ana Casaca (Digital 
Transformation Manager da Worten) e Pedro Rocha Vieira 
(CEO & Founder da Beta-i). Foi o primeiro encontro de 
sempre dos alumni do programa de Young Managers 
Team e Future Leaders do BCSD Portugal. O feedback de 
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todos os presentes sobre este programa de formação 
em que participaram entre 2005 e 2015 e o interesse em 
colaborar com o BCSD Portugal em futuros programas, 
como mentores ou facilitadores, por exemplo, foi muito 
positivo. Houve 37 inscrições (30% do público alvo) e uma 
participação efetiva de metade dos inscritos.

ODS Masterclass

No âmbito da parceria entre o BCSD Portugal e o GRACE, 
foi realizada a primeira ODS Masterclass - Os ODS e a 
transformação do negócio, que se realizou no Centro do 
Conhecimento do Hospital CUF Descobertas, e que contou 
com 60 participantes, de 42 empresas.

Este workshop reuniu responsáveis de Responsabilidade 
Social Corporativa e Sustentabilidade, entre outros, 
associados e não associados das organizações. Durante a 
sessão foram abordados o tema dos ODS, o seu impacto na 
transformação do negócio e o envolvimento de stakeholders, 
a comunicação, a medição do impacto e o reporting.
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Balanço geral 

Ao longo do ano o BCSD Portugal teve uma forte dinâmica na área dos eventos, como promotor, 
coorganizador, orador e participante em eventos internacionais.

Os eventos organizados e coorganizados pelo BCSD Portugal envolveram 1669 participantes e 60 
oradores convidados.

4.3.2 
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Conferência Anual Sociedade 5.0, Sede da EDP, Lisboa

Jantar de Presidentes, Museu das Comunicações, Lisboa

Encontro de Delegados, Museu da Água, Lisboa

Docs&Talks: Ice on fire, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

Reshape Task Force, Casa do Impacto – Lisboa e Anheuser-Busch’s 
inBev, Nova Iorque 

The New Era of Sustainable Finance, Sede da EDP, Lisboa

25 MAR

25 MAR

28 MAR

Organizados pelo BCSD PortugalEVENTOS.

15 JUL

25 SET

22 OUT
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European Climate Summit, em parceria com a IETA, 
Four Seasons Hotel, Lisboa

Learning by sharing LIFE Volunteer Escapes, em 
parceria com a LIPOR, Sede da LIPOR, Baguim do Monte

Embedding Ecology in Sustainable Development Goals, 
em parceria com a SPECO, Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, Lisboa

ODS Balanço e Desafios 2030, em parceria com o 
GRACE, Sede Vieira de Almeida- VdA, Lisboa

Disrupter’s Den, em parceria com o WBCSD, Hotel Epic 
Sana, Lisboa 

We Value Nature, em parceria com o WBCSD, 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

Vision 2050 Refresh, em parceria com o WBCSD, Sede 
Águas de Portugal, Lisboa

Investor Days Porto, em parceria com a RDA Climate 
Solutions (no âmbito do projeto ESI Europe, Programa 
H2020), Fundação Portugal-África, Porto

ODS Master Class, em parceria com o GRACE, Centro 
do Conhecimento – Hospital CUF Descobertas, Lisboa

Learning by sharing LIFE Volunteer Escapes, em 
parceria com a REN, Auditório Municipal da Pampilhosa 
da Serra, Pampilhosa da Serra

Pacto de Mobilidade Empresarial para a Cidade de 
Lisboa, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa 
e o WBCSD, Museu da Carris, Lisboa

 

Coorganizados pelo BCSD Portugal e parceiros EVENTOS.
15-17 ABR

2 JUL

24 NOV

26 NOV

4 DEZ

9 DEZ

30 JUL

15 OUT

17 OUT

18 OUT

1 OUT
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Singularity University Spain Summit, Madrid

EU Industry Days, The Egg Congress & Meeting Centre, 
Bruxelas 

WBCSD Delegates Meeting, Montreux 

Sustainable Brands, Paris 

Climate Week, Nova Iorque

WBCSD Council Meeting, Lisboa 

Participação Internacional  EVENTOS.

5-6 ABR

20-21 FEV

1-4 ABR

23-25 ABR

17 OUT

14-17 OUT
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Conferência Towards Green Economy, AmCham, Lisboa 

Prémios Mais Alqueva, Mais Valor, EDIA/ CONSULAI / 
Universidade de Évora, Sede EDIA, Beja 

Sustentabilidade na Visão da FSC & BCSD Portugal, 
Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, Centro 
Cultural de Belém, Lisboa

2.ª Edição do Prémio Floresta e Sustentabilidade, 
CELPA / Correio da Manhã / Jornal de Negócios, 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

Virtuous Circles in Portugal, Comissão Europeia,  
Tivoli Hotel, Lisboa

Curso Avançado Ecosystem Services, Nature and 
Governance, Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-
Sustentabilidade da Universidade do Minho, Braga

Summer Course Gulbenkian, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa

Embedding Ecology in SDGs, Sociedade Portuguesa de 
Ecologia e Federação Europeia de Ecologia, Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa, Lisboa

Towards a Sustainable Tourism Industry – Challenges and 
Solutions, ISQ / Turismo de Portugal, Estufa Fria, Lisboa

Plastic Summit 2019, APIP -Associação Portuguesa da 
Indústria de Plásticos, Montebelo Vista Alegre Ílhavo 
Hotel, Aveiro

Troféus Luso-Franceses (participação como membro do 
júri na Categoria Troféu Desenvolvimento Sustentável), 
Câmara de Comércio Luso Francesa, Lisboa

BCSD Portugal como OradorEVENTOS.
24 JAN

14 MAR

31 MAI

30 JUL

9 SET

10 OUT

5-6 ABR

27 ABR

3 MAI

6-10 MAI

26-27 SET
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EVENTOS. BCSD Portugal como Orador

Sustainable Brands Global Summit Oceans 19, 
Alfândega do Porto, Porto

European Business and Nature Summit, Comissão 
Europeia, CaixaForum, Madrid

Conferência Circular Economy: Moving forward with 
a Knowledge Base, KATCH-e, The Knowledge Alliance 
on Product-Service Development towards Circular 
Economy and Sustainability in Higher Education, 
Campus IAPMEI, Lisboa

Seminário Boas práticas e Economia Circular no setor 
têxtil, Município de Arganil, Arganil

MTEX NS SUMMIT19 – Push for Sustainability, MTEX 
Solutions, Casa da Música, Porto

16 NOV

7 NOV

19 NOV

23 NOV

28-29 NOV
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Atividade 4 | Continuar o desenvolvimento 
dos três projetos cofinanciados por Fundos 
Europeus 

Os três projetos consolidaram a sua atividade em 2019. O 
desafio assumido para 2020 será conseguir, através destas 
iniciativas, trazer mais valor real e percebido aos membros 
do BCSD Portugal, com a ambição acrescida de serem uma 
fonte de captação de novos membros.

H2020 – SINCERE 

O projeto Spurring INnovations for forest eCosystem 
sERvices in Europe (SINCERE) tem um papel ativo no 
desenvolvimento de uma política europeia coordenada 
para maximizar o valor para a sociedade dos serviços 
de ecossistemas florestais e do seu funcionamento 
sustentável. Este projeto, com início em 2018, e com quatro 
anos de duração, é financiado pelo programa Horizonte 
2020 da Comissão Europeia, liderado pelo European Forest 
Institute e desenvolvido, em Portugal, pelo BCSD Portugal. 

O projeto analisa alternativas inovadoras para valorizar e 
implementar serviços de ecossistema florestais através 
do desenvolvimento de políticas e modelos empresariais, 
conectando o conhecimento e a experiência prática, 
científica e política, dentro e fora da Europa.

O BCSD Portugal integra a equipa de comunicação do projeto 
juntamente com o European Forest Institute e a IUCN - European 
Regional Office. No âmbito das atividades deste projeto, o 
BCSD Portugal é responsável por assegurar o envolvimento 
com a comunidade empresarial, através de workshops e 
webinars, e por promover a comunicação e a disseminação 
do conhecimento e resultados do projeto junto das empresas.

Em 2019, foram realizadas as seguintes atividades:

 Gestão, construção de novos conteúdos e partilha 
da informação no website do projeto, criado com 
o objetivo de aproximar o conhecimento científico 
sobre florestas às principais partes interessadas, 
apostando na apresentação de conteúdos de forma 
simples e estruturada;

4.4

4.4.1 
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 Lançamento de diversas campanhas de social media, 
que consistiram na publicação, ao longo do ano, de 
conteúdos relativos ao projeto, com o objetivo de 
chegar a diferentes tipos de público, nas plataformas 
Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn;

 Participação na 2ª Assembleia Geral do projeto, 
em dezembro de 2019, no âmbito do qual o BCSD 
Portugal assumiu a estratégia de abordagem 
empresarial aos casos de estudos desenvolvidos 
pelos parceiros científicos do projeto, possibilitando 
posteriormente o envolvimento de stakeholders 
empresariais, em particular o WBCSD;

 Lançamento de três edições da newsletter do 
projeto, onde foram partilhadas as atividades 
desenvolvidas tal como eventos, conferências e 
publicações realizadas no âmbito dos serviços de 
ecossistemas florestais.

H2020 – ESI Europe 

O projeto Driving Investment in Energy Efficiency through 
Energy Savings Insurance in Europe (ESI Europe), que 
conta com o apoio da UNEP-FI, tem por objetivo criar 
condições para que as PME possam ser tecnologicamente 
eficientes, diminuindo ao máximo o risco de investimento, 
através da criação e implementação de um seguro de 
desempenho energético. O BCSD Portugal é responsável 
pela implementação em Portugal do projeto, com início 
em fevereiro de 2018 e com 3 anos de duração, financiado 
pelo programa Horizonte 2020 da Comissão Europeia. O 
consórcio é liderado pela BASE, uma ONG Suíça, e realizado, 
simultaneamente, em Portugal (BCSD Portugal), Espanha 
(EnergyLab) e Itália (FIRE). Em anos anteriores, o modelo foi 
implementado com sucesso em países da América Latina 
como a Colômbia e o México. 

O ESI é um modelo inovador que permite a redução 
do consumo energético e contribui para melhorar a 
performance e aumentar a sustentabilidade ambiental das 
operações das empresas. Ao utilizar o ESI, o investimento 

4.4.2 
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em novos equipamentos com vista à eficiência energética 
gera poupanças garantidas e asseguradas.

 Os principais objetivos do ESI Europe são:

 Desenvolver um contrato-tipo, simples e 
transparente, a ser assinado entre a PME e o 
fornecedor de tecnologia, no qual estará estabelecida 
a poupança energética esperada, a garantia de 
reembolso, a metodologia de medição e a verificação 
das poupanças; 

 Desenvolver um seguro de poupança de energia 
que entre em ação caso a poupança prometida não 
seja atingida e caso o fornecedor de tecnologia não 
consiga compensar a PME;  

 Desenvolver parâmetros de validação que garantam 
que a instalação é feita de acordo com o estabelecido 
no contrato e que a poupança prometida é realista; 

 Desenvolver workshops com PME, fornecedores de 
tecnologia e instituições financeiras no sentido de as 
sensibilizar para a eficiência energética e capacitar 

para a utilização do modelo ESI; 

 Promover e apoiar os primeiros contratos a incluir o 
GoSafe with ESI ao abrigo do ESI Europe. 

Em 2019, foram realizadas as seguintes atividades: 

 Criação das ferramentas que constituem o modelo, 
nomeadamente o contrato-tipo e as condições 
gerais do seguro em conjunto com a consultora 
jurídica contratada, a SRS advogados, com a entidade 
validadora, a SGS, e com as empresas seguradoras, 
Ageas Seguros, Abarca Seguros e Fidelidade;

  Como outputs, em 2019 foram elaborados os 
seguintes documentos estratégicos: contrato-tipo 
de performance; relatório de estrutura financeira; 
apólice do seguro; procedimentos de validação e 
verificação, adaptado para Portugal; protocolos, 
ferramentas e website do sistema de gestão de 
informação; e identificação dos atores chave em 
Portugal; 
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 Desenvolvimento da estratégia de capacity building, 
dirigida às PME, aos fornecedores de tecnologia e às 
instituições financeiras;

 Organização da sessão Investor Days Porto, em 
outubro em conjunto em com a RdA Climate 
Solutions e em parceria com instituições financeiras, 
nomeadamente a Associação Portuguesa de Bancos, 
a SPGM – Sociedade de Investimento, com o BPI, e 
ainda com empresas fornecedoras de tecnologia, 
nomeadamente a EDP Comercial, a Schneider Electric 
e a Ecoinside. 

LIFE Volunteer Escapes

LIFE Volunteer Escapes-European Solidarity Corps for 
Activities in Portugal with Ecological Sense (LIFE17 ESC/
PT/003), é um projeto apoiado pelo programa LIFE, com 
uma parceria de âmbito nacional de 9 entidades. 

Este projeto destina-se à proteção e conservação 
da natureza, através da mobilização de voluntários 

provenientes da plataforma “Corpo Europeu de 
Solidariedade” para o desenvolvimento de atividades de 
proteção ambiental, principalmente direcionadas para 
sítios pertencentes à Rede Natura 2000 e para espécies 
protegidas pelas Diretivas das Aves e Habitats. 

O BCSD Portugal, enquanto parceiro do projeto, desenvolve 
ações de sensibilização e educação ambiental em escolas 
secundárias, ações de partilha de boas práticas entre 
empresas e os seus stakeholders e ações de sensibilização 
para startups, PME e Jovens Empreendedores.  

O objetivo destas ações é transmitir conhecimento sobre o 
capital natural e promover a compreensão das vantagens 
e das oportunidades da sua integração no processo de 
tomada de decisão das empresas, contribuindo assim, para 
a prossecução da missão e da estratégia do BCSD Portugal, 
no âmbito da educação para uma economia verde e de 
baixo carbono. 

4.4.3 
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Adicionalmente, o projeto contribui também para a 
execução do Programa de Ação Global sobre a Educação 
para o Desenvolvimento Sustentável da UNESCO e, a nível 
nacional, cumpre parte dos objetivos estratégicos presentes 
na Estratégia Nacional para a Educação Ambiental, como: a 
valorização do voluntariado ambiental, a formação do setor 
empresarial e a dinamização de programas e atividades de 
educação ambiental. 

Em 2019, foram realizadas as seguintes atividades:

 40 sessões em 17 escolas secundárias, que 
contaram com a participação de 2.429 alunos, de 
janeiro a junho;

 2 ações de partilha de boas práticas entre empresas 
e stakeholders: a primeira em parceria com a LIPOR, 
no dia 1 de julho, que contou com 24 participantes, 
dos quais estiveram presentes representantes 
de 7 empresas, e a segunda, em parceria com 
a REN, no dia 4 de dezembro, que contou com 
48 participantes, dos quais estiveram presentes 
representantes de 17 empresas e 5 associações;

 Produção de um vídeo           com o objetivo de 
transmitir a importância da proteção e conservação 
da natureza, o qual conta com o testemunho de 
representantes de quatro empresas - REN, Lipor, EDP 
e The Navigator Company - que expõem os seus casos 
de estudo sobre o uso sustentável do capital natural;
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Atividade 5 | Lançamento de novos projetos-
piloto  

Foram várias as aprendizagens adquiridas com as 
tentativas de conseguir lançar novos projetos piloto que 
criassem valor para os stakeholders atuais do BCSD 
Portugal, contribuindo para o reposicionamento da 
organização. As iniciativas melhor sucedidas foram os 
pactos e compromissos comuns, com destaque para o 
PMEL e a Lisbon Declaration, que inicia o caminho para 
a construção de um novo compromisso em 2020, o 
act4nature. As candidaturas a calls de financiamento 
externo foram uma aposta que se revelou infrutífera no 
imediato. No entanto os conceitos e as parcerias forjadas 
começam a ser reutilizados em novas derivadas, como 
resposta à procura dos membros por processos de 
inovação específicos, tais como a Aceleradora Circular 
e o Hackathon. O desenho de projetos que dependem da 
angariação de fundos pelos membros irão, como resultado 
desta aprendizagem, ser propostos sobretudo no âmbito 
dos Grupos de Trabalho. 

Pactos e Compromissos Comuns 

A aposta em compromissos públicos com objetivos e metas 
conjuntas foi umas das atividades prioritárias no âmbito 
dos temas estratégicos da sustentabilidade para o BCSD 
Portugal em 2019, dos quais destacamos as seguintes 
iniciativas. 

Pacto de Mobilidade Empresarial para a Cidade de Lisboa 
(PMEL) 

Uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa, o WBCSD 
e o BCSD Portugal, com 57 empresas líderes, no âmbito 
da mobilidade sustentável na cidade de Lisboa, a decorrer 
entre 2019 e 2021.

O PMEL irá catalisar a liderança empresarial e visa acelerar 
a transformação da mobilidade urbana para soluções 
sustentáveis. As entidades signatárias vão adotar um 
conjunto de medidas que contribuirão para que a cidade 
de Lisboa tenha um sistema de mobilidade mais seguro, 
acessível, ecológico e eficiente, conforme os princípios 

4.5 4.5.1 
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fundamentais da colaboração, do compromisso, da 
transparência e da segurança.

O Pacto tem como objetivo contribuir para uma mobilidade 
mais sustentável, em Lisboa, através da promoção de uma 
oferta e de uma procura de soluções multimodais, em 
primeiro lugar através da criação de condições para adoção 
de novos comportamentos e de novas soluções pelos 
colaboradores e, ainda, através do alargamento destas 
medidas a fornecedores e clientes.

Adicionalmente, dado as similaridades entre o PMEL e o 
Compromisso Capital Verde, foram criadas sinergias entre 
ambos que se irão desenvolver em 2020.

Aderiram ao PMEL em dezembro as seguintes entidades: 
Accenture; Acciona; Adene; ANA – Aeroportos de Portugal; 
Arcadis; Banco Atlântico Europa; Barraqueiro Transportes; 
BNP Paribas; Brisa; Caetano Auto; Carris; Circ; Crédito 
Agrícola; CTT; DECO; Deloitte; DHL Express Portugal; DPD; 
Eaton; eCooltra; EDF Renewables Portugal; EDP; Efacec; El 
Corte Inglês; EMEL; Epal; EY; Fujitsu; Fundação Salesianos; 

Galp; Grupo Ageas Portugal; Grupo Pestana; Hertz; IKEA 
Portugal; Imprensa Nacional Casa da Moeda; Infraestruturas 
de Portugal; Kia Portugal; Logistema; Lojas Francas de 
Portugal, S.A.; Loyal Advisory; Mercedes-Benz Portugal; 
Metropolitano de Lisboa E.P.E.; Millennium bcp; Nissan 
Portugal; PwC; Repsol; Rodoviária de Lisboa; Santander; 
Schneider Electric; SGS Portugal; Siemens; Siva; Tecnoplano; 
TIS; TramGrid; Uber e Vodafone.

Lisbon Declaration 

O ano 2020 deveria marcar uma oportunidade para 
deter a perda de biodiversidade e o declínio dos serviços 
de ecossistemas que suportam o bem-estar humano e 
a economia global. Não fosse a pandemia Covid-19, iriam 
realizar-se dois eventos internacionais importantes em 
2020: o Congresso Mundial de Conservação da IUCN, 
em Marselha (França), e a Convenção sobre Diversidade 
Biológica (COP15), em Kunming (China), que deveriam 
constituir um momento de mudança, caso todas as 
partes interessadas, incluindo as empresas, decidissem 
concretizar ações coletivas para enfrentar os desafios que 

4.  EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS

https://www.bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2019/10/Lisbon-Declaration_FINAL.pdf


RELATÓRIO E CONTAS 2019

51

a biodiversidade e os ecossistemas naturais enfrentam 
atualmente.

Neste contexto de fazer de 2020 um ano decisivo para 
a biodiversidade, a Lisbon Declaration, assinada durante 
o Council Meeting do WBCSD, em outubro de 2019, em 
Lisboa, constitui um compromisso internacional, assumido 
por 25 membros da Rede Global do WBCSD, através do 
qual estes se comprometem, durante um ano, a trabalhar 
com as suas empresas membro na compreensão 
dos seus impactos na biodiversidade e apoiando-as na 
implementação de um conjunto de ações concretas 
para a sua redução, através da replicação e adaptação 
para Portugal da iniciativa act4nature. Esta iniciativa é 
liderada pelo BCSD Portugal, em conjunto com o WBCSD, 
o CEBDS, a Entreprises pour l’Environnement (EpE) e a 
coligação Business for Nature. Através desta declaração, as 
associações empresariais signatárias passaram a integrar a 
Business for Nature (www.businessfornature.org/). 

Assinaram a declaração as seguintes associações: CEADS 
(Argentina); BCSD Australia; The Shift (Bélgica); CEBDS 

(Brasil); ACCIÓN Empresas (Chile); CECODES (Colômbia); 
Alianza Empresarial para el Desarrollo – AED (Costa Rica); 
Forética (Espanha); US BCSD; Business for Sustainable 
Development (Filipinas); FIBS (Finlândia); Enterprises 
pour l’Environnement – EpE (França); SEV-BCSD (Grécia); 
CentraRSE (Guatemala); FUNDAHRSE (Honduras); BCSD 
Hungary; Business in the Community Ireland; AMEBIN 
(México); MVO Nederland (Países Baixos); SumaRSE 
(Panamá); Peru 2021; Responsible Business Forum 
(Polónia); oebu (Suíça); CSR Ukraine.

Estas organizações representam, em conjunto, um total de 
cerca de 2.000 empresas e de 6.000.000 colaboradores. 

Guia do CEO sobre Direitos Humanos

Um projeto do WBCSD, replicado para Portugal e para o 
Brasil pelo BCSD Portugal e pelo Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS).

Foram signatárias da versão portuguesa 38 empresas/
CEO de empresas associadas do BCSD Portugal, que se 
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comprometem e desafiam os seus pares para uma maior 
ambição na promoção dos direitos humanos nas suas 
organizações e nas suas cadeias de valor, indo para além da 
gestão de risco e do cumprimento dos quadros legislativos 
e regulatórios, na busca de transformações positivas na 
vida das pessoas. Iniciativa muito bem-sucedida. 

Carta de Princípios do BCSD Portugal

A adesão à Carta de Princípios do BCSD Portugal é 
voluntária, sendo expectável a sua subscrição pelo conjunto 
dos seus associados. Qualquer empresa alinhada com os 
princípios estabelecidos, pode, em qualquer momento, 
subscrever a Carta.

No final de 2019, cerca de 94 empresas tinham subscrito a 
Carta, das quais 40 são empresas não associadas do BCSD 
Portugal.

Número de signatários da Carta de Princípios do BCSD 
Portugal - membros vs não membros (2019)

Evolução da adesão à Carta de Princípios do BCSD Portugal 
- Número de novos signatários por ano (2017-2019)

Empresas membro do BCSD Portugal

40
54

Empresas não membro do BCSD Portugal
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Projetos

3inch

Projeto que previa a competição de pitches de empresas, 
ONG ou indivíduos cujos projetos contribuam para os 
ODS 7 11 e 12. O pitch seria apresentado com a ajuda de 
uma apresentação de post-its projetados, ilustrados 
pelos artistas do The Lisbon Studio. Apesar do patrocínio 
confirmado da Fidelidade (7,5k), o projeto foi adiado 
por tempo indeterminado devido a falta de condições 
financeiras para o realizar no tempo previsto.

Energy Challenge

Projeto pensado em conjunto com a Get2C, e que idealizava 
uma competição entre universidades, com o objetivo de 
contribuir para a redução do consumo de energia durante 
o período de um ano. O projeto pretendia medir, em tempo 
real, o consumo de energia (eletricidade e energia fóssil) 
das universidades aderentes, tornado essa informação 
pública em real time. 

No dia 15 de maio houve uma reunião de apresentação 
da iniciativa e recolha de contributos e sugestões com 
potenciais stakeholders (IST, FEUP, FCT/UNL, Nova SBE, 
EEG/Minho, FEP, ICS, CEiiA, EDP Distribuição e Galp). Após 
uma reflexão com o parceiro Get2C, foi tomada a decisão 
de não avançar com o projeto.

Candidaturas

EEA Grants 

Desenvolvimento de projetos de candidatura EEA Grants a 
realizar em parceria com a Green Business Norway:

 B2BCircular - intercâmbio de boas praticas de 
economia circular e matchmaking.

 FOOTLab - from Oslo to Lisbon and beyond - 
intercambio de boas praticas e lessons learned entre 
Oslo e Lisboa, enquanto Capitais Verdes Europeias 
2019 e 2020, e criação de um manual de sustainable 
cities para as cidades europeias.

 Pitch4SDGs - evento de showcase de boas práticas 
com contribuição para os ODS. Projeto piloto do 3inch. 

4.5.2 

4.5.3 
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Programa de Sustentabilidade FCG – “Dia Perfeito”

Em março, foi submetida a candidatura ao Programa 
de Sustentabilidade da Fundação Calouste Gulbenkian 
Os Sustentáveis, que conta com uma componente de 
investigação em parceira com a Nova SBE e também 
com um conteúdo audiovisual baseado na ideia de um 
“dia perfeito” do ponto de vista da sustentabilidade das 
ações e atitudes, em parceira com as Produções Fictícias. 
Contava ainda com a criação de plataforma de diagnóstico 
online que permite aos utilizadores conhecerem o nível de 
sustentabilidade do seu estilo de vida em parceria com a 
Dome Ethical Store. Candidatura não aprovada.

Programa de Sustentabilidade FCG – “Act S”

Em março foi também apresentada a candidatura ao 
Programa de Sustentabilidade da Fundação Calouste 
Gulbenkian Promoção da Sustentabilidade nas Cadeias de 
Valor através da Carta de Princípios do BCSD Portugal, que 
pretendia impulsionar a subscrição da Carta de Princípios 
do BCSD Portugal por PME e microempresas através 
da sensibilização, desenvolvimento de uma ferramenta 

online de self-assessment e através de um programa de 
capacitação e melhoria contínua. Foram estabelecidas 
parcerias (BCSD Portugal, Everis, Nova SBE e VdA) para a 
possível realização do projeto. Candidatura não aprovada.

Fundo Ambiental – Aceleradora Circular 

Conceção, programação e submissão de candidatura ao 
Fundo Ambiental para implementação de uma aceleradora 
no âmbito da Economia Circular com um orçamento de 
150.000 euros. Com uma componente de formação, 
ideação (design thinking) e aceleração das soluções 
encontradas, seria – se aprovado – um programa de 100 
horas, distribuído durante três meses, destinado a 10/12 
empresas e startups. Foram parceiros desta iniciativa o 
LNEG, a Universidade de Aveiro, a Associação Smart Waste 
Portugal, a Fábrica de Startups, a Mindshake, o WBCSD e a 
Green Business Norway. Candidatura não aprovada (mas o 
projeto foi utilizado numa proposta realizada à Sociedade 
Ponto Verde, em 2020).
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Atividade 6 | Lançamento de novos serviços de 
consultoria e de novas publicações  

Serviços de Consultoria

Em abril de 2019, o BCSD Portugal recebeu formação para 
realizar o serviço “Reporting Matters”, que consiste numa 
análise dos relatórios de sustentabilidade das empresas 
membro, baseada na metodologia do WBCSD com o 
mesmo nome, e na elaboração de sugestões de melhoria 
sobre o reporte de sustentabilidade das empresas, as quais 
são transmitidas de forma individual e personalizada, em 
reunião, e de um report global e uma fact sheet para a 
empresa.

O serviço foi lançado em setembro de 2019, contudo, não 
houve interesse por parte das empresas.

 
Publicações

As publicações previstas para 2019, sobre Bioeconomia e 
de casos de estudo de investimento social, desenvolvidas 
no âmbito dos Grupos de Trabalho de Biodiversidade e de 
Impacto Social, respetivamente, serão finalizadas em 2020.

4.6

4.6.1 4.6.2 
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Reformulação da área de Comunicação

Durante o ano de 2019 a área de comunicação foi 
repensada com o objetivo de, por um lado, reforçar a 
identidade do BCSD Portugal e, por outro, de aumentar a 
visibilidade da atividade do BCSD Portugal junto das suas 
empresas membro e stakeholders de referência. Destaque 
para: a sistematização da identidade corporativa e da sua 
aplicação nos diversos projetos e áreas de intervenção, a 
criação de documentos de suporte à atividade comercial 
do BCSD Portugal, a dinamização da divulgação de eventos 
e notícias no âmbito das atividades em curso. Também 
o site, agora com uma versão em Inglês,  a presença 
no LinkedIn e no Youtube foram alvo de revisão, com 
forte impacto no aumento da interação com os targets 
preferenciais do BCSD Portugal.

Em 2019, foram publicadas 272 notícias sobre o BCSD 
Portugal e 39 sobre o WBCSD. Foram ainda publicadas 
7 entrevistas / artigos assinados (na revista do Instituto 
de Soldadura e Qualidade, na revista da The Navigator 
Company, na revista da APDC, na revista do Grupo Águas 
de Portugal, na Notícias Magazine, na revista do Colégio 
Campo das Flores e na Raízes Magazine). 

5.1

Evolução das Atividades de Suporte

CONCLUÍDO 
COM SUCESSO

a
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As notícias sobre o BCSD Portugal incluem eventos, 
noticias divulgadas pelos membros no âmbito de projetos 
ou eventos conjuntos. Partilhamos algumas:

 Jornal Económico | Potencialidades da Economia 
Circular em Portugal

 Jornal Económico | Conferência ”Towards a Green 
Economy”

 SIC | Entrevista João Meneses SIC - Sociedade 5.0

 TVI | Entrevista João Meneses TVI - Sociedade 5.0

 Expresso | Da Idade da Pedra ao admirável  
mundo novo

 TSF | Conferência BCSD: Sociedade 5.0, a tecnologia 
para um mundo mais sustentável

 Executiva | CEO portugueses apelam à ação pelos 
Direitos Humanos 

 Jornal Económico | Negócios que combatem o 
plástico 

 Jornal Económico | Como Portugal está a enfrentar 
os desafios da sustentabilidade

 Jornal Económico | Sustentabilidade em análise na 
edição especial de aniversário do Jornal Económico

 O Público | O caminho da sustentabilidade: o papel 
das empresas

 O Público | Empresas prometem ajudar empregados 
a deixar o carro em casa
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https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/potencialidades-da-economia-circular-em-portugal-402662
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/potencialidades-da-economia-circular-em-portugal-402662
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/juan-verde-assessor-ambiental-de-obama-as-alteracoes-climaticas-sao-reais-sem-o-planeta-nao-ha-economia-401980
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/juan-verde-assessor-ambiental-de-obama-as-alteracoes-climaticas-sao-reais-sem-o-planeta-nao-ha-economia-401980
https://www.youtube.com/watch?v=dr4dAJRnEU4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=gCARpnvZBYE&t=3s
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6235621f-4d5a-43de-a8fb-925f468ef7a3&userid=9079dada-7dc7-43b8-8deb-a70ddb0f3a3d
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6235621f-4d5a-43de-a8fb-925f468ef7a3&userid=9079dada-7dc7-43b8-8deb-a70ddb0f3a3d
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5c3a6131-ede5-4e3e-a05f-e02b106794c1&userid=b79375e3-3ddf-4457-97c9-592d7b5bc3f5
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5c3a6131-ede5-4e3e-a05f-e02b106794c1&userid=b79375e3-3ddf-4457-97c9-592d7b5bc3f5
https://executiva.pt/ceo-portugueses-apelam-acao-pelos-direitos-humanos/
https://executiva.pt/ceo-portugueses-apelam-acao-pelos-direitos-humanos/
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/os-negocios-que-combatem-o-plastico-494450
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/os-negocios-que-combatem-o-plastico-494450
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4a449475-f9a0-47ac-a0ed-e89285d58b39&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4a449475-f9a0-47ac-a0ed-e89285d58b39&analises=1
https://leitor.jornaleconomico.pt/noticia/sustentabilidade-em-analise-na-edicao-especial-de-aniversario-do-jornal-economico
https://leitor.jornaleconomico.pt/noticia/sustentabilidade-em-analise-na-edicao-especial-de-aniversario-do-jornal-economico
https://www.publico.pt/2019/09/26/estudiop/artigo/caminho-sustentabilidade-papel-empresas-1887698
https://www.publico.pt/2019/09/26/estudiop/artigo/caminho-sustentabilidade-papel-empresas-1887698
https://www.publico.pt/2019/12/09/local/noticia/empresas-prometem-ajudar-empregados-deixar-carro-casa-1896741
https://www.publico.pt/2019/12/09/local/noticia/empresas-prometem-ajudar-empregados-deixar-carro-casa-1896741
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A Agenda da Sustentabilidade, a newsletter do BCSD 
Portugal para membros e comunidade empresarial, teve 9 
edições em 2019 e foi partilhada com uma base de dados 
superior a 3.500 subscritores. As publicações incluíram 
um total de 6 entrevistas em vídeo e 7 em formato 
escrito. 

Em 2019, o BCSD Portugal esteve à conversa com 
(entrevista vídeo): 

 Fevereiro | Mónica Ferro,  Diretora do Escritório de 
Genebra do UNFPA - Fundo das Nações Unidas para a 
População 

 Abril | Nathalie Ballan, Fundadora da Sair da Casca 

 Maio | Cris Close, Diretora Global para as Práticas de 
Mercado do WWF - World Wildlife Fund

 Junho | Rogério Roque Amaro, Economista e 
Professor Associado do ISCTE - Instituto Universitário 
de Lisboa no Departamento de Economia Política

 Setembro | João Pedro Matos Fernandes, Ministro do 
Ambiente e da Transição Energética 

 Dezembro | Rui Miguel Nabeiro, Administrador do 
Grupo Nabeiro-Delta Cafés

E com (entrevista escrita):

 Janeiro | Sandra Cristina Conceição, Diretora de 
Operações da Nespresso 

 Fevereiro | Thomas Berry, Diretor Global para a 
Sustentabilidade da Farfetch 

 Março | António Mexia, CEO da EDP 

 Abril | Diogo da Silveira, Antigo CEO da The 
Navigator Company 

 Junho | João Roquette, CEO do Esporão 

 Setembro | João Marques da Costa, Secretário de 
Estado da Educação 

 Dezembro | António Miguel, Fundador da MAZE
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https://www.bcsdportugal.org/newsletter
https://www.youtube.com/watch?v=Vp4FVR_VciY&list=PL5BiIvLXmiM6JXrrQqyFxIPbV7M5aA9tr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=x_dSxaJ7A4w&list=PL5BiIvLXmiM6JXrrQqyFxIPbV7M5aA9tr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=xBIy__-TzlE&list=PL5BiIvLXmiM6JXrrQqyFxIPbV7M5aA9tr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bIf1OQpcvRs&list=PL5BiIvLXmiM6JXrrQqyFxIPbV7M5aA9tr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fixyXoJ1Ygc&list=PL5BiIvLXmiM6JXrrQqyFxIPbV7M5aA9tr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=CLYWYMjIu8s&list=PL5BiIvLXmiM6JXrrQqyFxIPbV7M5aA9tr&index=6
https://www.bcsdportugal.org/noticias/entrevista-do-bcsd-portugal-a-sandra-cristina-conceicao-diretora-de-operacoes-da-nespresso
https://www.bcsdportugal.org/noticias/farfetch-vai-ser-a-plataforma-para-o-bem-da-industria-da-moda-de-luxo-leia-a-entrevista-completa
https://www.bcsdportugal.org/noticias/entrevista-do-bcsd-portugal-a-antonio-mexia-ceo-da-edp
https://www.bcsdportugal.org/noticias/entrevista-bcsd-portugal-a-diogo-da-silveira-ceo-da-the-navigator-company
https://www.bcsdportugal.org/noticias/entrevista-do-bcsd-portugal-a-joao-roquette-ceo-do-esporao
https://www.bcsdportugal.org/noticias/os-efeitos-transformadores-das-escolas
https://www.bcsdportugal.org/noticias/entrevista-bcsd-portugal-a-antonio-miguel-fundador-da-maze
https://www.youtube.com/watch?v=Vp4FVR_VciY&list=PL5BiIvLXmiM6JXrrQqyFxIPbV7M5aA9tr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=fixyXoJ1Ygc&list=PL5BiIvLXmiM6JXrrQqyFxIPbV7M5aA9tr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=CLYWYMjIu8s&list=PL5BiIvLXmiM6JXrrQqyFxIPbV7M5aA9tr&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=x_dSxaJ7A4w&list=PL5BiIvLXmiM6JXrrQqyFxIPbV7M5aA9tr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=xBIy__-TzlE&list=PL5BiIvLXmiM6JXrrQqyFxIPbV7M5aA9tr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bIf1OQpcvRs&list=PL5BiIvLXmiM6JXrrQqyFxIPbV7M5aA9tr&index=4


RELATÓRIO E CONTAS 2019

60

Lançamento das iniciativas BCSD  
on Tour e Have a Coffee with BCSD  

A iniciativa BCSD on Tour assentou na experiência Discover 
Sustainability, uma sessão com a duração de 2 horas, 
que constitui para muitos uma iniciação ao tema da 
sustentabilidade, nomeadamente, ao conceito, à agenda 
nacional, europeia e internacional atuais, aos riscos e 
oportunidades para as empresas, e a business cases e 
boas práticas inspiradores. Com foco nos setores mais 
relevantes para o BCSD Portugal em 2019, a iniciativa 
teve como objetivo a angariação de novos membros 
(nomeadamente PME) e o aumento da notoriedade dos 
atuais. Com elevada adesão, a iniciativa foi bem-sucedida 
apesar de não ter gerado a receita em patrocínios 
inicialmente esperada e da abordagem por setores se ter 
provado pouco eficiente em termos de conversões rápidas.

Em 2019 decorreram várias sessões do  
Discover Sustainability, nomeadamente,  
nos seguintes eventos/contextos:

 Março | ModaLisboa, Lisboa

 Abril | Fashion Revolution, Lisboa

 Abril | Vinhos do Alentejo, Lisboa

 Junho | CCIP Bootcamp Internacionalização, Lisboa

 Junho | GreenFest, Braga

 Julho | Evento Mota-Engil, Porto

 Outubro | Frulact talks, Maia  

 Outubro | Fórum TECMAIA 2019, Maia

 Outubro| Portugal Fashion, Porto

 Outubro | Congresso APLOG, Lisboa

5.2
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De forma similar, foram vários os “cafés tomados” com 
membros atuais ou potenciais. A iniciativa Have a Coffee 
with BCSD consistiu em propor um encontro com membros 
atuais ou potencias, com vista a conhecer melhor a 
empresa e, nomeadamente, os desafios que enfrenta ao 
nível da sustentabilidade da sua cadeia de valor. Foi uma 
forma privilegiada de validar a proposta de valor do BCSD 
Portugal para os diversos segmentos de clientes e ajustá-
la, bem como para procurar ter uma relação individualizada 
com cada empresa. A iniciativa foi muito bem-sucedida.

Em 2019 decorreram 18 sessões do Have a Coffee with BCSD:  

 Accenture
 ANA
 CGD
 Delta
 Fidelidade
 José de Mello Saúde 
 Korn Ferry
 Mota-Engil
 Nestlé
 Resíduos do Nordeste
 Roff 
 S317 Consulting
 Siemens
 Sofid
 Sonae
 Trivalor
 Veolia
 Zagope

5. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE
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Adoção de um software ou solução  
para gestão da base de dados  

 

Tal como planeado, em 2019, o BCSD Portugal adotou uma 
ferramenta para gestão da base de dados de modo a gerir 
os seus contactos e leads de forma mais profissional e 
consistente. A centralização dos contactos de toda a equipa 
numa única base de dados comum permite um histórico de 
contactos institucionais com resultados bastante positivos 
na eficiência e eficácia da equipa. 

Definição de política e estratégia  
de gestão de recursos humanos  

 
Durante o ano visado foram criadas diversas ferramentas 
que melhoraram a gestão dos recursos humanos. Foi 
criado um Manual de Acolhimento, com código de conduta e 
procedimentos internos. Foi ainda atualizada a metodologia 
de avaliação da equipa, utilizada (em 2020) para medir o 
desempenho de 2019.  

5.3 5.4
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6.
OS ASSOCIADOS DO 

BCSD PORTUGAL
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Em 2019, entraram os seguintes associados:

 3Dways

 Aplanet (em substituição da Welever)

 Autoglass

 Avenue NRE

 Banco Carregosa

 BSD Consulting

 Finerge

 Mendes Gonçalves

 Resíduos do Nordeste 

 S317 Consulting

 Sacentro (Sacoor Brothers)

 SOFID

 Sogrape

 Tabaqueira 

 Tintex 

 Zagope 

Em 2019, saíram os seguintes associados:

 Celoplás

 Ferpinta

 Kornferry

 Projar

 Welever (substituída pela Aplanet)

Os Associados do BCSD Portugal 

Evolução de número de membros

87

102
109

125
131 132

110

95
85 83 81

91 89
99

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

6. OS ASSOCIADOS DO BCSD PORTUGAL
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O contributo das empresas associadas para o 
desenvolvimento sustentável 

De acordo com a análise dos relatórios de sustentabilidade* 
dos seus associados, que o BCSD Portugal realiza 
anualmente, foi possível constatar que:

 Mais de metade das empresas associadas do BCSD 
Portugal elaboram relatórios de sustentabilidade 
- 62% em 2017 e 55% em 2018 -, verificando-se 
uma tendência crescente no reporte sobre o seu 
contributo para os Objetivos de Desenvolvimentos 
Sustentável (ODS) estabelecidos pelas Nações 
Unidas no âmbito da sua Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável. Mais de metade das 
empresas associadas reportou também sobre 
diversidade e inclusão (57% em 2017 e 52% em 2018);

 Os ODS mais referenciados pelas empresas 
associadas foram o ODS 8 – Trabalho Digno e 
Crescimento Económico e o ODS 12 – Produção e 
Consumo Sustentáveis, evidenciando a relação mais 

direta com a atividade empresarial. O ODS 13 – Ação 
Climática foi o terceiro mais reportado;

 A maioria dos relatórios segue as linhas orientadores 
da Global Reporting Initiative (65% em 2017 e 73% 
em 2018) e foram sujeitos a verificação externa por 
uma entidade independente (48% em 2017 e 61% em 
2018);

 De uma forma geral, as empresas associadas que 
reportam sobre sustentabilidade são as empresas de 
maior dimensão, com mais colaboradores e volume 
de negócios mais elevado, assim como dos setores 
de atividade da indústria e dos serviços energéticos;

 A maioria dos relatórios são designados de 
sustentabilidade - não integrados ou compilados no 
relatório anual e contas - (65% em 2017 e 70% em 
2018), sendo compostos em média por 91 páginas. 

 
 
* dados retirados dos relatórios sustentabilidade, ou outros, relativos a 2017 
e 2018, disponíveis nos sites das empresas associadas do BCSD Portugal. 
Foram consideradas 89 em 2017 e 93 empresas associadas em 2018. 

6.1
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Os ODS 8 “Trabalho digno e crescimento económico”, ODS 12 “Consumo e produção responsável” e ODS 13 “Ação climática” 
foram os mais os mais referenciados pelas empresas associadas nos seus relatórios de sustentabilidade.

Ainda não é possível apresentar os dados relativamente a 2019, uma vez que à data apenas 18% das empresas publicaram o 
reporte sobre sustentabilidade.

5. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE
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O BCSD Portugal interage com um conjunto de stakeholders 
no decorrer da sua atividade. Algumas dessas interações 
consistem em participar em eventos e reuniões, sendo 
outras mais profundas e com um maior envolvimento por 
parte da equipa. De seguida apresentam-se os principais 
stakeholders e um sumário das atividades desenvolvidas.

Business for Nature 

Na sequência da Lisbon Declaration, o BCSD Portugal 
integra a Business for Nature, uma coligação global que 
junta organizações internacionais influentes e empresas 
forward-thinking. Tem como objetivo dar visibilidade às 
ações das empresas e amplificar a sua voz, encorajando 
os governos a tomar medidas concretas para travar a 
perda de biodiversidade.

Desta coligação fazem parte organizações empresariais, 
mas também centros de investigação e ONG que têm 
experiência no trabalho com as empresas. No final de 
2019 agregava 40 parceiros.

Esta coligação tem também um Strategic Advisory 
Group que garante que o trabalho feito é relevante para 
as empresas de diferentes geografias e de diferentes 
setores. Aqui estavam representadas a Walmart, a COFCO, 
a Yara Internacional, o Rabobank, a Natura, a Keering, a 
Unilever, a Sky, a Danone, entre outras. 

O contributo do BCSD Portugal e dos outros membros da 
Rede Global do WBCSD será o de, por um lado, recolher, 
junto dos seus associados, contributos sobre soluções, 
políticas a desenvolver e outras recomendações que, após 
agregadas pela Business for Nature, poderão: influenciar 
o acordo que se prevê que venha a ser o resultado da 
COP 15 on Biodiversity, e dar escala a compromissos 
(nacionais) de preservação da biodiversidade, que a rede 
Business for Nature deverá promover e amplificar. 

Outros Stakeholders 

7.1

7.
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https://www.businessfornature.org/
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CLG Europe (Corporate Leaders Group)

O CLG é uma plataforma europeia, criada em 2019, da 
qual o BCSD Portugal faz parte, que tem como objetivo 
a partilha de experiências entre os seus membros e 
entidades públicas (policymakers), com vista a:

 Ajudar a que a Europa seja neutra em emissões de 
carbono o mais tardar em 2050;

 Assegurar que as emissões globais totais de carbono 
não ultrapassam um bilião de toneladas;

 Limitar o aumento da temperatura média global  
em 1,5ºC;

 Contribuir para uma economia e um modelo de 
desenvolvimento que apoiem os ODS da Agenda 
2030 da ONU.

7. OUTROS STAKEHOLDERS

7.2

http://www.corporateleadersgroup.com/
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Em 2019, a equipa do BCSD Portugal foi reforçada com a 
entrada de dois elementos (Joana Spencer e Joana Vieira) 
e um voluntário (Rui Sebastian) no projeto LIFE Volunteer 
Escapes, e registou a saída de um elemento (Daniela 
Pinheiro, Project Manager H2020 – ESI Europe).

A 31 de dezembro de 2019, a equipa do BCSD Portugal era 
constituída pelos seguintes elementos: 

 João Meneses, Secretary General

 Neusa Meneses, Administrative

 Mafalda Evangelista, Head of Sustainability 
Knowledge

 Rita Gíria, Head of Communication

 Tânia Oliveira, Head of Member Relations

 Inês Amorim, Learning and Innovation Manager

 Inês Martins, Project Manager (H2020 – SINCERE e 
LIFE Volunteer Escapes)

 Joana Spencer, Communication & Innovation Trainee

 Joana Vieira, Project Management Assistant

 Rui Sebastian, Voluntário no projeto LIFE Volunteer 
Escapes

Recursos Humanos 8.
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8. RECURSOS HUMANOS

SECRETARY GENERAL
João Meneses

HEAD OF SUSTAINABLE 
KNOWLEDGE 

Mafalda Evangelista

PEOJECT MANAGER 
(SINCERE e LIFE Volunteer Escapes)

Inês Martins

COMMUNICATION AND INNOVATION 
TRAINEE

Joana Spencer

PROJECT MANAGER 
ASSISTANT
Joana Vieira

VOLUNTÁRIO 
(LIFE Volunteer Scapes)

Rui Sebastian

HEAD OF COMMUNICATION
Rita Gíria

ADMINISTRATIVE
Neusa Meneses

HEAD OF MEMBER RELATIONS 
Tânia Oliveira

LEARNING AND 
INNOVATION MANAGER 

Inês Amorim
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9.
RESULTADOS DE 2019 NO 
CONTEXTO DA EVOLUÇÃO 
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Resultados de 2019 no contexto da 
evolução histórica do BCSD Portugal  

2009

23 488€

55 179€

-45 523€

11 693€

-611€

23 138€

-59 339€

63 861€

5 855€

-26 907€
-31 302€

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolução do resultado líquido

9.
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Ao longo dos últimos 10 anos, ou seja, entre 2009 e 2018, 
o valor médio do Resultado Líquido do BCSD Portugal foi de 
4.644 euros e o número médio de membros à data de 31 
de dezembro de 102. Em 2019, o Resultado Líquido foi de 
-26.907 euros e o BCSD Portugal chegou ao final do ano 
com 99 membros. 

Nos últimos dez anos, o BCSD Portugal registou três 
valores de Resultados Líquido piores do que o de 2019: em 
2011 (-45.523 euros), 2013 (-31.302 euros) e 2016 (-59.339 
euros), já o ano com um Resultado Líquido superior foi 
2017, com o valor de 63.861 euros. Desde 2009, tem se 
verificado uma enorme variância no valor do Resultado 
Líquido, sobretudo em percentagem do valor dos Fundos 
Patrimoniais, que é relativamente baixo (no final de 2018 
era de 409.991 euros). 

Ainda assim, o Resultado Líquido negativo de 2019 não 
põem em causa a solvabilidade do BCSD Portugal, nem 
ameaça a sua viabilidade económico-financeira em geral 
ou sua liquidez de tesouraria. A 31 de dezembro de 2019, 
o BCSD Portugal tinha em depósitos bancários 578.346 

euros e o valor do seu Ativo e dos seus Fundos Patrimoniais 
é suficiente para amortecer o valor do Resultado Líquido 
negativo obtido:

 RL/Ativo = -26.907€/647.732€ = -4,15%  
(RL/Ativo 2018 = 5.885€/683.888€ = 0,86%)

 RL/Fundos Patrimoniais = -26.907€/415.845€ = -6,47% 
(RL/Fundos Pat. 2018 = -5.885€/409.991€ = 1,44%)

9. RESULTADOS DE 2019 NO CONTEXTO DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO BCSD PORTUGAL 
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2009

602 652 € 602 954 € 600 457 €

488 674 €

385 969 €
366 908 €

310 987 €

602 163 €

435 576 €

495 901 €

338 578 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Fazendo uma análise ligeiramente mais aprofundada, os 
Rendimentos de 2019 registaram um desempenho positivo 
face a 2018 (495.901 euros em 2019, face a 435.576 euros 
em 2018), mas negativo face a 2017 (495.901 euros em 
2019, face a 602.163 euros em 2017). Um dos motivos 
pelos quais em 2019 o BCSD Portugal teve rendimentos 
superiores a 2018 deve-se ao facto deste não ter sido 
um ano típico, dado que, a meio do ano, saíram três 
elementos sénior da equipa do BCSD Portugal (incluindo 
a sua Secretária-Geral), o que afetou bastante o volume 
de atividade – por exemplo, não se realizou a Conferência 
Anual, tendo como impacto a não angariação de patrocínios. 

O montante de rendimento anual médio entre 2009 e 2018 
foi de 473.492 euros, ou seja, o valor dos rendimentos 
em 2019 (495.901 euros) foi superior à média dos 
últimos 10 anos. Ainda assim, estava previsto atingir-se 
um valor superior ao alcançado, algo que não aconteceu 
por três motivos: não se atingiu uma variação líquida do 
número de membros tão grande quanto o esperado, não 
se conseguiram vender tantos serviços de formação e 
consultoria como se estimava, e não fomos bem-sucedidos 
em diversas candidaturas a financiamentos públicos. 

Por outro lado, alguns gastos registaram uma evolução em 
alta, nomeadamente, gastos com pessoal e fornecimentos 
e serviços externos. No caso dos gastos com pessoal, a 
comparação com 2018 sai prejudicada dado que nesse 
ano os gastos com pessoal foram inferiores devido à saída 
de três membros da equipa. Também no que diz respeito 
aos fornecimentos e serviços externos, o facto de se ter 
registado um aumento no volume de atividade em 2019, 
com a realização da Conferência Anual e não só, levou à 
necessidade de contratar mais serviços.

Por último, será interessante verificar que o volume global 
de contribuições dos membros do BCSD Portugal, sobretudo 
o patrocínio de iniciativas, diminuiu 45% de 2017 para 2019 
(de 218.754 euros, em 2017, para 119.206 euros, em 2019). 
Tanto em 2017, como em 2019, a EDP foi a empresa membro 
que mais contribuiu para as atividades do BCSD Portugal 
(37.877 euros em 2017 e 19.224 euros em 2019).

9.  RESULTADOS DE 2019 NO CONTEXTO DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO BCSD PORTUGAL 
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10.
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11.
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LEGAL DE CONTAS
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