as empresas
afectam ecossistemas
e
dependem
dos ecossistemas

Serviços dos ecossistemas
O “Millennium Ecosystem Assessment”
classificou os serviços
prestados pelos
ecossistemas em 4
categorias:
aprovisionamento
regulação
cultural
suporte

6

problemas

(afectam a integridade dos
ecossistemas e a sua
capacidade de funcionamento)

Exploração excessiva dos oceanos
Sobrecarga dos nutrientes

Escassez de água
Alterações climáticas
Alterações no habitat

Escassez de água

Perda de biodiversidade
Perda de biodiversidade

Alterações no habitat

Alterações climáticas

Exploração excessiva
dos oceanos
Sobrecarga dos
nutrientes

Quando o sistema não consegue prestar os seus serviços de
aprovisionamento, de regulação, cultural e de suporte
é
afectada a produção de bens e serviços empresariais.

Na esfera empresarial o ganho inicia-se quando se reconhece a
dependência do negócio com o ecossistema, com a biodiversidade

a alteração dos ecossistemas

riscos e oportunidades

Iniciativa
Business & Biodiversity
A Iniciativa B&B é uma iniciativa da União Europeia
e tem como objectivo o incremento do relacionamento entre as empresas e a
biodiversidade

A Iniciativa B&B é uma iniciativa voluntária e complementar a outros
esforços, acções e iniciativas de protecção da biodiversidade

acordos voluntários
compromissos públicos

integração da biodiversidade nos sistemas de
gestão empresariais

já aderiram

56

empresas e organizações

28

17
7

4
2007

2008

2009

2010

ADRAT- Associação de desenvolvimento da Região Alto Tâmega desenvolvimento regional ALTRI
SGPS, S.A. gestão florestal e produção de pasta de papel AMBIODIV - Ambiente, Natureza e
Sustentabilidade, LdaconsultadoriaANA - Aeroportos de Portugal gestão aeroportuária APDL Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. gestão portuária/porto comercial APILEGRE Associação dos Apicultores do Nordeste AlentejanoapiculturaBCSD - Portugal - Conselho
Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável associação sem fins lucrativosBES – Banco Espírito
SantofinanceiroBIO3 - Estudos e projectos em biologia e valorização de recursos
ambientais,consultadoriaBRISA - Auto-estradas de Portugal, SA construção e exploração de
autoestradas CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal organização sócio profissional agrícola
CENTRAL DE CERVEJAS e Bebidas, S.A produção/comercialização de malte, cervejas e refrigerantes
CHAMARTÍN Imobiliária SGPS, S.A.imobiliáriaCME - Construção e Manutenção Electromecânica,
S.A.engenhariaCOMPANHIA DAS LEZÍRIAS , S.A.agropecuáriaCORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.
indústria da cortiçaCTT - Correios de Portugal, S.A. sector postal Desafio das Letras comunicação
Divitek actividades subaquáticas EDIA, S.A. água, turismo, agricultura, IT, energia, ambiente EDIFER
construçãoEDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A. recuperação de áreas mineiras EDP –
Energias de Portugal, SA produção e distribuição de energia EPAL – Empresa Portuguesa das Águas
Livres, SA produção e transporte/distribuição de água FINAGRA S.A. Herdade do EsporãovinhosGALP
Energia, SGPS, S.A. exploração/produção; refinação/produção; gás natural e power (cogeração) Grupo
FERPINTA – Herdade do Vale da Morena aço, alfaias agrícolas e turismo Grupo PORTUCEL SOPORCEL
produção de papel HERDADE DO PINHEIROagricultura HERDADE DOS FARTOSagricultura Herdade
Freixo do Meio agriculturaLAGOSPORTanimação turisticaMATÉRIA VERDE - Viveiros de plantas,
LdaviveirosNOVADELTA, Comércio e Indústria de Cafés, S.A. torrefação e comercialização de
cafésQUINTA DAS LÁGRIMAS Hoteleiras SAturismoQUINTA DO VALLE DO RIACHO - Sociedade
Agroturística, Lda.agricultura Rede Ferroviária Nacional, REFER EP transportesREN – Rede Eléctrica
Nacional, SA transporte de electricidade/gás natural SAIR DA CASCA, Consultoria em Desenvolvimento
SustentávelconsultadoriaSATIVA, Desenvolvimento Rural, Lda controlo e certificação da produção
agrícola e alimentar, florestal e produtos turísticos SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento, SA
produção/comercialização de cimento SIC – Sociedade Independente de Comunicação
S.A.comunicaçãoSILVATECsilviculturaSOMINCOR, S.A. indústria extractiva(minérios plimetálicos)SONAE
Turismo, S.G.P.S., S.A.turismoVODAFONEtelecomunicaçõesAgência Cascais Natura; Agência E-Nova

As empresas aderentes são de diferentes:

dimensões
sectores de actividade
áreas de negócio
Sector
Primário
16%

Sector
Terciário
59%

Sector
Secundário
25%

desenvolvimento regional
industria de produção
consultadoria
gestão (portuária;
aeroportuária)
financeira
imobiliária
engenharia
agropecuária
indústria transformação
comunicações
turismo
vinhos
animação turística
transportes

As empresas/organizações aderentes são de diferentes dimensões,
diferentes sectores de actividade e diferentes áreas de negócio
Também diferente e variável é o tipo de compromisso que é
assumido:
- programas de incremento da biodiversidade,
- minimização do impacte da actividade na biodiversidade
- acções de divulgação em matéria de biodiversidade
- programas de investigação no domínio da biodiversidade
Algumas das acções são dirigidas a espécies da flora ou da
fauna:
- aves
- lobo
- peixes migradores
charcos temporários mediterrânicos

O protocolo de adesão à Iniciativa B&B
é agregador de diversas acções
e projectos
podendo ser uma oportunidade
para a

biodiversidade

Desenvolver o “Plano para a Conservação das Ribeiras e Zonas
Húmidas da bacia drenante adjacente à Albufeira de Castelo do
Bode”
Disseminar e comunicar a importância da Biodiversidade para o
Desenvolvimento Sustentável
“Plano de melhoria do estado de conservação dos peixes migradores e dos
seus habitats -rio Cávado - conservação da lampreia-marinha Petromyzon
marinus”
Projecto de recuperação de uma salina no estuário do Sado

Área de negócio – gestão florestal/indústria
Adesão - 3 de Outubro de 2007

Base do compromisso - gestão de espaços com menor valor
produtivo em prol da biodiversidade
Acções já concretizadas
Recuperação linhas de água, com plantação de salgueiros, loendros e sobreiros
Criada uma zona de protecção ao habitat prioritário 4020*
Plantação de 35 bosquetes de carvalho-negral (2 mil árvores)
Eliminadas plantações antigas de eucalipto e elementos de espécies invasoras
em áreas de conservação
Plantados 8 mil freixos nas zonas de maior humidade e 3 mil carvalhos (cerquinho
e negral) nas encostas que acompanham duas linhas de água.

Área de negócio – metalomecânica; turismo
Adesão – 20 de Outubro de 2007

Base do compromisso - potenciar a biodiversidade na sua propriedade
Preservação do Abutre do Egipto Aegypius monachus

Acções já concretizadas
Melhoramento do habitat do coelho bravo - Resultados: Aumento do efectivo populacional de
coelho bravo
Compatibilização da actividade cinegética
Adequação das culturas instaladas às necessidades alimentares da fauna local: 50 ha de
manchas não conínuas de trigo e aveia de sequeiro cerca e pequenas manchas de hortícolas
de regadio. Foram distribuídas pela propriedade
40 ton de melancia para suprir as
necessidades alimentares da fauna nos meses de Julho, Agosto e Setembro 2010 e distribuída,
já aberta, pela propriedade. Durante a observação de um locais de descargas da melancia e
onde era notória a presença de coelhos bravos foi possível observar em pleno voo dois abutres
do Egipto.
Construção do campo de alimentação de abutres - suspensa devido condições climatéricas

Área de negócio – telecomunicações
Adesão – 20 de Novembro de 2008

Base do compromisso – promoção e conservação da biodiversidade
Projecto de Conservação da gralha – de – bico - vermelho Pyrrhocorax pyrrhocorax
Acções já concretizadas:
Melhoria dos habitats de alimentação: observação de um casal num algar (após um
ano de ausência desta espécie na área do projecto); observação de 5 indivíduos
(talvez 1casal e 3 crias)havendo a possibilidade de ter existido nidificação
Apoio ao pastoreio de passagem, através de colaboração ou contratação de pastores
locais – rebanho com 150 caprinos; 2 pastores
Instalação de estábulo colectivo e de sala de ordenha, tendo por base o
aproveitamento de pedreira recuperada pelo PNSAC
Parcerias locais que garantam a continuidade do projecto Gralha-de-bico-Vermelho
após 2012 – Associação Terra Chã“
Vigilância e monitorização da espécie

Área de negócio – indústria da cortiça
Adesão -10 de Outubro de 2007

Base do compromisso – a biodiversidade na cadeia de abastecimento;
valorização da matéria prima tendo em conta o seu valor de biodiversidade
Acções já concretizadas
Atribuído o prémio para o melhor trabalho de investigação em matéria de
valorização e sustentabilidade do sobreiro e da biodiversidade associada vencedor Centro de Ecologia Aplicada Baeta Neves do Instituto Superior de
Agronomia (ISA), responsável pelo trabalho “Exclusão de pastoreio e
biodiversidade dos montados: fundamentos para utilização do pastoreio rotacional”
Disponibilizado serviço de aconselhamento técnico, gratuito, a produtores florestais
-25 herdades e cerca de 8 mil hectares de área florestal de sobreiro. (2º edição do
serviço já iniciada)
Atribuído prémio melhores práticas na gestão sustentável de áreas de sobreiro,
vencedor a Herdade Machouqueira do Grou.
Estudo de avaliação dos serviços ambientais (pela AmBioDiv à escala da
propriedadeHerdade da Machoqueira do Grou e WWF/CEABN incidindo sobre 500
000 ha nas Bacias de Tejo e Sado)

O ICNB
Promove encontros e
sessões temáticas
Gere informação
Discute e analisa propostas
Promove o trabalho em rede
Participa em comissões de acompanhamento,
grupos de discussão e em júris de prémios

biodiversidade

A
,
enquanto valor público, requer
o envolvimento dos Estados Membros e da Comissão Europeia
como promotores desta iniciativa,
dando reconhecimento público às empresas aderentes.

As ONGA e outras entidades
da sociedade civil também
deverão estar envolvidas neste processo

http://portal.icnb.pt

