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A Academia APEE preparou o curso de especialização em Sustentabilidade, ciente da relevância que assume para 

as empresas e organizações em geral compreenderem as vantagens em aderir e adotar práticas mais sustentáveis 

e em aplicar o reporting de sustentabilidade às suas atividades e negócios. No seu primeiro módulo de formação, 

este curso aborda os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, definidos na Agenda 2030 das Nações 

Unidas, promovendo o conhecimento e a capacidade de identificação e de implementação de práticas 

organizacionais alinhadas com os ODS.  

 

Em 2017, através do Decreto-Lei nº89/2017 de 28 de julho, foram transpostas para o ordenamento jurídico 

nacional as diretrizes da União Europeia para a elaboração do relatório de informação não financeira; neste 

momento, está em preparação uma nova proposta de Diretiva CSDR - Corporate Sustainability Reporting 

Directive, que prevê a obrigatoriedade de todas as empresas/organizações reportarem a sua informação não 

financeira de forma mais direcionada, fiável e acessível, de modo a alavancar a transição para um sistema 

económico e financeiro sustentável e inclusivo, em linha com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu e 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.  

 

Com reflexo nos relatórios de grandes empresas portuguesas já a partir do ano fiscal de 2023, esta nova Diretiva 

aumenta substancialmente o nível de ambição para todas as partes interessadas, alargando o âmbito de aplicação 

de cerca de algumas dezenas para mais de 1000 empresas e introduz, à semelhança do que já é realidade em 

alguns países europeus, a obrigatoriedade de proceder à verificação independente dos relatórios de 

sustentabilidade. Neste contexto, as grandes empresas serão também responsáveis, a partir de 2023, pela avaliação 

das suas cadeias de fornecimento, devendo passar a escrutinar o desempenho das pequenas e médias empresas com 

que se relacionam, que passam a estar diretamente abrangidas por estes requisitos a partir de 1 de janeiro de 2026. 

 

Ser sustentável é olhar a natureza do negócio ou do serviço prestado pela sua empresa/organização de forma 

socialmente responsável, conhecendo e atuando sobre o impacto dos produtos e resíduos no meio envolvente e 

sobre o consumo de recursos, na busca de um modelo de atuação que permita reparar os recursos ambientais, 

satisfazendo as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das atuais e futuras gerações suprirem 

as suas próprias necessidades.                          Contacto: 

                                                                 Maria Isabel Mendes 

                                                             isabelmendes@apee.pt 

                                                                            218531721 

 

                                                 

 

 



Edições no semestre: 

 

1.ª edição    27-28 de fevereiro  14h30 / 17h00  ONLINE - ZOOM 

2.ª edição    9-10 de maio 14h30 / 17h00  ONLINE - ZOOM 

  
 

Duração: 5 horas 
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Participantes 

 Administradores(as) e Gestores(as); 

 Diretores(as), Responsáveis e Técnicos(as) envolvidos (as) na área; 

 Auditores(as), Consultores(as), Formadores(as) e outros(as) Especialistas 

desta área. 
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1 Conceitos de Sustentabilidade: 
 Conceito clássico 

 Conceito holístico 

 

2 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável – 

ODS 
 Apresentação dos 17 ODS agrupados nos 5 P’s 

 Impacte direto nos trabalhadores 

 Impacte direto nas práticas de negócio 

 Impacte sectorial e direto na economia nacional 

 Integração Triple Bottom Line e 17 ODS 

 

3 Sustentabilidade no mundo: 
 Histórico do tema no mundo a partir das 

conferências realizadas pela ONU 

 Destaques: 

 ECO92 – Triple Bottom Line 

 RIO +20 – 17 ODS (Agenda 2030) 

 2015 – Acordo de Paris 

 COP 26 e Agenda 2030 Portugal  
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4 Tornar os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável 

acessíveis à organização: 
 Sustentabilidade dá lucro? 

 O ambiente e as organizações 

 A relação de dependência das organizações e o 

ambiente 

 A relação entre as pessoas e as organizações 

 A economia e as organizações 

 

5 PDCA – Plan, Do, Check, Act 
 Aplicação da ferramenta de gestão mais utilizada 

pelas organizações 

 Casos a serem apresentados pelos participantes 

 Discussão e aplicação dos conceitos de gestão, a 

partir dos casos apresentados pelos participantes 

 

 

 

  

 

 



Investimento 

165 € +IVA         inscrição individual 

157 € + IVA        até 5 inscrições por Empresa/Organização 

140 € + IVA        6 ou + inscrições por Empresa/Organização 

 

(Inclui Certificado de Participação) 
 

Associados APEE beneficiam de um desconto de 20%. 

Ao abrigo de protocolo com o IAPMEI, as empresas PME Líder e PME Excelência usufruem de um desconto de 10%. 
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Especialista 
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PAULA FELICIANO VIEGAS 

 

Licenciada em Comunicação e Design pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 

Mestre em Gestão e Estratégia de Internacionalização pelo Instituto Superior de Gestão (ISG) e 

Doutoranda em Gestão no ISCTE. 

Consultora de Sustentabilidade e Marca.  

Diretora de Marca, Comunicação e Sustentabilidade e Chief Sustainability Officer (CSO) da Caixa 

Geral de Depósitos até janeiro de 2020. Representou a CGD e a Banca Portuguesa junto da ONU, 

bem como na Associação Portuguesa de Bancos (APB), Federação Europeia de Bancos (EBF), em 

grupos de trabalho nacionais e internacionais e da Comissão Europeia, no âmbito da 

sustentabilidade e finanças sustentáveis. Atualmente, Diretora de Sustentabilidade no Banco 

Montepio. 

Membro da Direção da Associação Portuguesa de Ética Empresarial (APEE), da Humanity of 

Things (ONG) e da Câmara de Comércio Portugal-Moçambique (CCPM). 

Convenor dos UN.Women’s Empowerment Principles (WEP) Chapter Portugal, até 2023. 

Membro da EuroDefense Portugal. 

Embaixadora da Aliança para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Portugal - ODS #17 

Parcerias. 

 

 
 

 

 

 

 
 


