
Companhia das Lezírias adere ao act4nature Portugal do BCSD 

  

A Companhia das Lezírias, empresa do Grupo PARPÚBLICA, é uma das 12 empresas que aderiu 
recentemente ao act4nature Portugal, do Business Council for Sustainable Development 
(BSCD) Portugal. Trata-se de uma iniciativa que  continua a mobilizar as empresas para 
atuarem em prol da natureza, através da concretização de ações de proteção, promoção 
e restauro da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas que contribuam para parar 
e reverter a sua perda até 2030. As 12 novas empresas agora aderentes, de diferentes 
dimensões e setores de atividade, são, além da Companhia das Lezírias,  a Accenture 
Portugal, Altice Portugal, Altri, Ascendi, Ecosativa, Eurest, Inspira Hotels, KPMG, Saint -
Gobain Portugal, Sonae e Sovena. 

Estas empresas juntam-se às 15 pioneiras que em 2020 se tornaram signatárias do 
act4nature Portugal: ANA Aeroportos de Portugal, Corticeira Amorim, Grupo Crédito 
Agrícola, CTT, ECOINSIDE, EDIA, EDP, Herdade dos Grous, Jerónimo Martins, LIPOR, NBI 
– Natural Business Intelligence, REN, The Navigator Company, Trivalor e VdA. 

Na COP 15 - Convenção da Diversidade Biológica (CBD), que decorreu até 15 de outubro 
(e terá um segundo momento em abril/maio de 2022), foi  aprovado um novo Quadro 
Global para a Biodiversidade com metas até 2030 e uma visão para 2050, estas empresas 
portuguesas assumiram a sua ambição e responsabilidade para este compromisso 
global.  Estudos científicos recentes alertam que o planeta está a perder biodiversidade 
a um ritmo sem precedentes, aproximando-se rapidamente de um ponto sem retorno. 
De acordo com estimativas do World Economic Forum, em 2020, mais de metade do valor 
económico mundial gerado - 44 triliões de dólares - é moderada ou altamente 

dependente da natureza, estando assim exposto à perda da natureza, o que se traduz em 
enormes riscos para as empresas e para as suas cadeias de valor. 

“Com a adesão ao act4nature Portugal, as empresas realizam uma avaliação sobre o seu 
impacte na natureza e identificam prioridades de ação concreta no âmbito da sua 
atividade e cadeias de valor. Para algumas é um esforço significativo numa jornada ainda 
desconhecida, mas essencial para a sua resiliência, no que constitui um dos principais 
desafios da década para a Humanidade”, afirma João Meneses, Secretário-Geral do BCSD 
Portugal. 

Qualquer empresa, independentemente do setor de atividade que integra e da sua 
dimensão, pode aderir ao act4nature Portugal. A participação de cada empresa assenta 
na subscrição de 10 compromissos comuns e de um conjunto de compromissos 

individuais que reforçam o seu empenho na preservação e na promoção da 
biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas. 

 

https://bcsdportugal.org/act4nature/

