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Compromissos
10 COMPROMISSOS COMUNS

Ao aderirem ao act4nature Portugal as empresas
subscrevem os 10 Compromissos Comuns
act4nature e um conjunto de compromissos
individuais SMART*, que definem em alinhamento
com a atividade que desenvolvem e com uma
abordagem orientada para o progresso.
10 Compromissos comuns act4nature
+
Compromissos individuais específicos SMART
[Assinados pelo CEO]

*Specific/Específicos, Measurable/Mensuráveis, Additional/Adicionais,
Realistic/Realistas e Time-bound/Delimitados no tempo
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Quem pode comprometer-se?
Qualquer empresa, associada ou
não associada do BCSD Portugal
▪

A iniciativa Act4nature pode ser uma ferramenta para
implementar uma política da biodiversidade na
empresa…

▪

…ou para redefinir uma política já desenvolvida.

▪

Cada compromisso individual é obrigatório apenas para a
empresa que o definiu.
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▪

A adesão à iniciativa Act4nature é sempre bem-vinda,
independentemente da dimensão da empresa.

▪

Apesar da iniciativa não ser dirigida a entidades públicas,
associações ou ONG, a sua articulação com empresas na
formulação e implementação dos compromissos será
bem-vinda.

▪

Se é uma entidade pública, uma associação ou uma ONG,
não lhe será possível comprometer-se com o act4nature.

▪

Não existe nenhum custo associado à inscrição.

Como pode comprometer-se?
1. Familiarize-se com os compromissos já existentes
através da brochura do act4nature internacional
(http://www.act4nature.com/en/).

6. A equipa do act4nature Portugal irá rever os seus
compromissos, recorrendo, se necessário, ao apoio do
Advisory Board. Para mais informações contacte a
equipa do act4nature Portugal através do email:
act4natureportugal@bcsdportugal.org.

2. Identifique os impactos, diretos e indiretos, e as
dependências das atividades da sua empresa e prepare
um plano de ação para a biodiversidade.

7. Os compromissos serão publicados no dia 25 de
setembro, no website do BCSD Portugal:

3. Estabeleça os compromissos individuais SMART para a
sua empresa, os quais têm de ser concretos e
específicos da atividade.

www.bcsdportugal.org/act4natureportugal

4. Garanta que os 10 compromissos comuns são assinados
pelo seu CEO.
5. Preencha o template disponibilizado com os
compromissos individuais, incluindo uma descrição que
não deve exceder os 2500 caracteres, incluindo espaços
(o texto pode incluir links URL), e envie-os para
act4natureportugal@bcsdportugal.org até ao dia 1 de
setembro de 2020.
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O que são compromissos SMART?
▪

Specific/Específicos: leque de ações que estão direta e
indiretamente ligadas à biodiversidade e que tenham
benefícios concretos, diretos ou indiretos, sobre esta.

▪

Measurable/Mensuráveis: possibilidade de monitorizar
a implementação dos compromissos através de
indicadores de impactos, riscos e progressos diretos e
indiretos, e de identificar, monitorizar e avaliar os
efeitos no estado da biodiversidade e na evolução dos
comportamentos dos stakeholders.

▪

▪

Realistic/Realistas: consistentes com as atividades da
empresa como um todo, seja em termos de evitar e
reduzir impactos negativos, seja implementando
medidas benéficas para a biodiversidade para além do
legalmente exigido. Os objetivos são definidos de forma
proporcional à ambição, dimensão, meios e atividades
da empresa;

▪

Time-bound/Com um prazo definido: os objetivos e
ações planeadas evoluem e são incorporados numa
ambição que aumenta regularmente, de forma a
melhorar o desempenho ecológico da empresa. É um
programa concreto e consistente com uma duração e
datas de implementação específicas.

Additional/Adicionais: que vão além da mera
conformidade legal ou regulatória e de ações passadas
e presentes da empresa, e resultam em impactos
líquidos positivos, significativos, tangíveis, diretos ou
indiretos na biodiversidade.
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Sobre o BCSD Portugal
O Conselho Empresarial para o Desenvolvimento
Sustentável (BCSD Portugal) é uma associação sem fins
lucrativos que agrega e representa cerca de 100 empresas
de referência em Portugal, que se comprometem
ativamente com a transição para a sustentabilidade.
Ajudamos as empresas associadas na jornada para a
sustentabilidade, promovendo o impacto positivo para
stakeholders, a sociedade e o ambiente.

O BCSD Portugal integra a rede mundial do World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD) a maior
organização internacional a trabalhar a área do
desenvolvimento sustentável, com mais de 200 empresas
associadas em diferentes países e 68 organizações
independentes nos cinco continentes, que em conjunto
representam mais de 20 mil empresas e uma rede
internacional de parcerias.

O volume de vendas dos associados representa 38% do PIB
nacional, 65 milhões de euros em volume de negócios e
este grupo de empresas dá emprego a mais de 270 mil
colaboradores.
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Contacto:
act4natureportugal@bcsdportugal.org
www.bcsdportugal.org/act4natureportugal
#act4natureportugal

www.bcsdportugal.org/act4natureportugal

Empresas pela biodiversidade

