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As empresas do futuro devem ser capazes de garantir a gestão dos seus pilares 
económico, ambiental e social de forma equilibrada e com respeito para com 
todos os seus stakeholders. Por outro lado, a responsabilidade da empresa
é cada vez mais estendida à sua cadeia de valor, pelo que a gestão dos aspetos 
ambientais e sociais deve ser integrada ao longo da mesma. 

As empresas que demonstram esse desempenho, através da presença em índices 
de sustentabilidade ou através da publicação de relatórios de sustentabilidade, 
captam mais interesse por parte dos vários stakeholders, como potenciais 
investidores, clientes, fornecedores, etc, potenciando, consequentemente,
as suas oportunidades de negócio e reforçando a sua marca.

Sustentabilidade
Workshops

Sustentabilidade



Programas detalhados

1. Novas tendências no relato 
da sustentabilidade

2. Eventos sustentáveis

1. Cidades sustentáveis e objetivos
de desenvolvimento sustentável

1. Estratégia de sustentabilidade
e objetivos de desenvolvimento 
sustentável

Equipa de coordenação da formação 
em Sustentabilidade
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Programa

Objetivo:

1. Novas tendências no relato 
da sustentabilidade - Reporte Integrado 
e Decreto-Lei n.º 89/2017
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Mais do que nunca, os stakeholders pretendem ter 
informações sobre o desempenho de uma organização 
em matéria de sustentabilidade e sobre as suas atividades 
de apoio à comunidade, de gestão do seu capital humano, 
de combate às alterações climáticas, de proteção dos 
recursos ambientais, etc.

O relato de sustentabilidade tem vindo a evoluir 
continuamente, quer por via das guidelines da Global 
Reporting Initiative (GRI) para elaboração de relatórios 
de sustentabilidade, quer por via de novas tendências
de reporting, como a integração da informação
de sustentabilidade com a informação financeira,
através da publicação de um Relatório Integrado (RI). 

Destinatários:
Responsáveis e colaboradores das áreas
de Sustentabilidade e/ou Responsabilidade Social 
das organizações.

Esta formação, composta por dois módulos 
independentes, deverá contribuir para
o acompanhamento das principais tendências
e requisitos legais de reporte de sustentabilidade 
(Decreto-Lei n.º 89/2017), bem como a aquisição 
de conhecimentos sobre como elaborar  um reporte 
integrado.

Módulo 1
1. Conceitos gerais de sustentabilidade

• O objetivo de criação de valor
• As normas e diretrizes de referência
• A situação do relato em Portugal 
• A importância do conceito de materialidade

2. Relato de sustentabilidade
• Requisitos do DL 89/2017 em detalhe
• A política de diversidade e a Lei n.º 62/2017
• Os objetivos de desenvolvimento sustentável 

das Nações Unidas
• As recomendações TCFD sobre relato 

relacionado com alterações climáticas
• Boas práticas já implementadas pelas empresas

Sustentabilidade

Módulo 2
1. Relatório integrado

• Acerca do reporte integrado 
• Guidelines IIRC
• Valor estratégico e benefícios
• Estrutura do relato integrado 
• Roadmap de implementação do RI
• Fatores críticos no reporte integrado

2. Reporte integrado na prática
• Reporte integrado em detalhe 
• Ferramentas disponíveis

Por outro lado, o Decreto-Lei n.º 89/2017 relativo
à divulgação de informações não financeiras e de 
informações sobre a diversidade por parte de certas 
grandes empresas e grupos, veio tornar mandatório
o reporte desta informação.

Sendo este um tema em evolução, é importante conhecer 
os requisitos de reporte e as melhores práticas adotadas, 
de forma a definir novos modelos de reporte ajustados
a cada empresa.

Duração: 1 módulo - 8 horas
2 módulos - 16 horas

Formato: Presencial



A integração de boas práticas de sustentabilidade
em eventos é uma tendência cada vez mais relevante, 
quer com vista à gestão dos impactos ambientais,
sociais e económicos associados aos mesmos, quer devido
ao elevado potencial de sensibilização da sociedade
que representam. 

Assim, a norma ISO 20121:2012 – sistemas de gestão 
para a sustentabilidade de eventos tem como objetivo
de apoiar os organizadores de eventos de todos os tipos –
desportivo, empresarial, cultural, político – na integração 
da sustentabilidade nas suas atividades.

A  estrutura da ISO 20121:2012 permite identificar, 
reduzir e eliminar os impactos potencialmente negativos 
de eventos, nas esferas ambiental, social e económica, 
tais como geração de grandes volumes de resíduos, 
desperdício de materiais, consumo excessivo de recursos 
(água e energia) e problemas para as comunidades 
envolventes, bem como para maximizar 

Programa
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1. Principais conceitos sobre eventos 
sustentáveis

• Conceito de desenvolvimento sustentável
• Norma ISO 20121:2012  
• Benefícios de implementação e certificação 
• Impactos ambientais, sociais e económicos

dos eventos
• Boas práticas de sustentabilidade em eventos
• Importância do relacionamento com as partes 

interessadas
• Criação de valor através dos eventos 

sustentáveis

2. A norma ISO 20121:2012 em detalhe
• Contexto da organização
• Liderança
• Planeamento
• Suporte
• Operação
• Avaliação do desempenho
• Melhoria

3. Partilha de boas práticas
• Partilha de boas práticas/testemunho

sobre implementação de boas práticas
de sustentabilidade em eventos e adoção
da norma ISO 20121 – eventos sustentáveis

2. Eventos sustentáveis
Como implementar a Norma ISO 20121:2012 - Gestão de Eventos 
Sustentáveis e partilha de boas práticas 

Sustentabilidade

Duração: 8 horas

Formato: Presencial

Esta sessão de formação deverá contribuir para uma 
melhor compreensão dos benefícios das boas 
práticas de sustentabilidade e da implementação
de um sistema de gestão de eventos sustentáveis 
através do conhecimento dos requisitos da Norma 
ISO 20121:2012 e da partilha de boas práticas.

Objetivo:
os seus impactos positivos, tais como a geração
de uma ampla gama de benefícios públicos, comunitários
e económicos, através de um melhor planeamento
e de processos melhorados.

Existem já diversos exemplos de melhores práticas
e guias de orientação com vista à definição
e implementação de práticas de sustentabilidade
em eventos, em todo o seu ciclo de vida, que demonstram 
a mais valia desta abordagem. 



Estima-se que mais de metade da população mundial 
vive em cidades, prevendo-se um aumento da população 
urbana para cerca de 6,5 biliões de pessoas até 2050.

Esta previsão levanta um conjunto de desafios
de transformação na gestão de cidades, impactando
os serviços e infraestruturas urbanas. Por outro lado as 
cidades têm um papel fundamental no desenvolvimento 
humano e na redução de desigualdades sociais, através 
de prestação de serviços básicos e infraestruturas.

Dada a importância e urgência deste tema, a agenda dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas definiu um objetivo dedicado especificamente
às cidades, nomeadamente o ODS 11 “tornar as cidades 
inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis” até 2030.

Programa
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1. Conceitos gerais de sustentabilidade 
urbana
• Conceito de cidades sustentáveis e smart cities
• Riscos urbanos, vulnerabilidades e resiliência 

urbana
• As diretrizes de referência, ao nível internacional

2. Desafios de sustentabilidade
para as cidades
• Redução das desigualdades socioculturais
• Transportes e mobilidade sustentável
• Energia e água (utilities)
• Conetividade (TIC)
• Agricultura urbana
• Alterações climáticas: adaptação e mitigação
• Gestão de resíduos
• Recursos naturais e património natural
• Exemplos de boas práticas

3. Os objetivos de desenvolvimento 
sustentável das Nações Unidas 
e a sustentabilidade urbana
• Compreensão dos ODS, metas e indicadores 

associados
• Medição e monitorização dos ODS pelos 

Municípios
• Exemplos de boas práticas

4. Mecanismos facilitadores
do desenvolvimento sustentável 
nas cidades
• Participação pública e envolvimento 

de stakeholders
• Reporte de sustentabilidade
• Financiamento do desenvolvimento sustentável 

urbano

3. Cidades e objetivos de desenvolvimento 
sustentável

Sustentabilidade

Duração: 8 horas

Formato: Presencial

Esta sessão de formação deverá contribuir para
uma melhor compreensão dos desafios de natureza 
económica, ambiental e social que se colocam às áreas 
urbanas, bem como para conhecer diretrizes
de referência de avaliação e monitorização
da sustentabilidade nas cidades. 

Adicionalmente, deverá contribuir também
para compreender de que forma podem as cidades 
contribuir e comunicar o seu alinhamento
com os ODS. 

Objetivo:
Com esta formação, pretende-se partilhar com
os participantes algumas iniciativas e ferramentas
de referência, nacional e internacional, de como as cidades 
podem ser geridas de forma mais sustentável e como 
contribuir para os ODS. 



À medida que a sustentabilidade ganha destaque
e se afirma como boa prática de gestão, é cada vez mais 
incluída no planeamento estratégico das organizações.  

Assim, a determinação dos vetores estratégicos
de atuação, tendo por base a análise das principais 
tendências, a compreensão dos riscos e oportunidades 
para a empresa e a auscultação das expectativas
e opiniões dos vários stakeholders, é a base para
a definição da Estratégia de Sustentabilidade. 

Uma das principais tendências, impulsionada pela ONU, 
relaciona-se com a implementação dos Objetivos Globais 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), um conjunto
de metas globais com os quais os Governos se 
comprometeram e que deverão por isso ser observados 
de perto pelas empresas. 

4. Estratégia de sustentabilidade e objetivos 
de desenvolvimento sustentável
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Esta sessão de formação deverá contribuir
para uma melhor compreensão do conceito 
de materialidade e como identificar os temas
de sustentabilidade relevantes, bem como saber
de que forma estes terão impacto na definição
da estratégia. 

Adicionalmente, deverá permitir conhecer
qual a importância dos ODS e como as empresas
e os governos estão a responder.

1. Conceitos gerais de sustentabilidade
• O objetivo de criação de valor
• Principais tendências
• Importância do envolvimento de stakeholders
• GRI e o conceito da materialidade
• Estratégia de Sustentabilidade 
• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

2. Priorização dos temas 
de sustentabilidade
• Identificação dos principais impactos económicos, 

ambientais e sociais por setor
• A importância do envolvimento das partes 

interessadas (stakeholders)
• Determinação da relevância dos aspetos 

de sustentabilidade para a organização
• Como construir uma matriz de materialidade

3. Definição da estratégia 
de sustentabilidade
• Definição da estratégia de sustentabilidade/ 

negócio
• Definição de iniciativas e ações concretas
• Definição de objetivos e KPI's
• Partilha de boas práticas

4. Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável
• Importância dos ODS
• Como estão a responder as empresas e os governos
• Apresentação da ferramenta da PwC – SDG Selector
• Partilha de boas práticas de integração dos ODS 

pelas empresas

Programa

Sustentabilidade

Duração: 8 horas

Formato: Presencial

Objetivo:



Equipa de coordenação 
da formação
em Sustentabilidade
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Formadores
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Cláudia Coelho
Director da PwC

Diretora da linha de serviços Assurance – Sustainable Business Services. 

Licenciada em licenciada em Engenharia do Ambiente pelo IST, com uma pós graduação
em Sistemas de Gestão Ambiental e Programa de Direção de Empresas pela AESE. Formadora 
qualificada com o Curso de Formação Pedagógica de Formadores. 
Possui dezoito anos de experiência profissional como consultora em sustentabilidade,
com especialização nas áreas estratégicas e de reporting. Coordenou o estudo nacional sobre
a integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas empresas portuguesas.

Carlos de Llera Ramos
Manager da PwC

Manager da linha de serviços Assurance – Sustainable Business Services. 

Licenciado em  Engenharia do Ambiente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova de Lisboa. Formador qualificado com o Curso de Formação Pedagógica 
de Formadores. 
Possui oito anos de experiência profissional como consultor em sustentabilidade,
com especialização nas áreas da estratégia, do reporting e das alterações climáticas. 

Sustentabilidade

Marta Antas
Manager da PwC

Manager da linha de serviços Assurance – Sustainable Business Services. 

Licenciada em Engenharia do Ambiente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa. Formadora qualificada com o Curso de Formação Pedagógica de Formadores. 
Possui 14 anos de experiência profissional como consultora em sustentabilidade,
com especialização na estratégia de sustentabilidade, no reporting de sustentabilidade
e em sistemas de gestão (incluindo eventos sustentáveis).
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PwC’s Academy
Escolha o caminho certo 
para a sua formação.
Contacte-nos.

Sustentabilidade



© 2018 PricewaterhouseCoopers /AG - Assessoria de Gestão, Lda. Todos os direitos reservados. PwC refere-se à PwC Portugal, constituída por várias entidades legais, 
ou à rede PwC. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para mais informações consulte www.pwc.com/structure.

Informações
PwC’s Academy
Tel:   213 599 287
Fax:  213 599 986
pwcs.academy@pt.pwc.com

Lisboa
Palácio Sottomayor
Rua Sousa Martins, 1 - 2º 
1069-316 Lisboa

Porto
o’Porto Bessa Leite Complex
Rua António Bessa Leite, 1430 - 5º
4150-074 Porto

Visite a PwC Portugal 
nas redes sociais
#PwC

Todas as notícias da PwC’s Academy 
estão agora em formato digital.
Conheça os artigos de análise, as entrevistas e o calendário de formação 
da nossa equipa especializada em formação a executivos.

Se a deseja subscrever, visite o website www.pwc.pt/hits ou contacte-nos.

hits.

Visite a PwC Portugal 
nas redes sociais
#PwC

Contactos
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