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Para empresas de todos os setores e dimensões 
A Carta foi elaborada com vista a fornecer um enquadramento prático que 
inclui ferramentas para empresas de todos os setores e geografias com o 
intuito de as ajudar a planear a sua estratégia com vista à concretização de 
negócios sustentáveis. Como tal também pretende ser útil para pequenas e 
médias empresas e para negócios com mercados emergentes, como ponto de 
partida comum e acessível a todos. 

Atualização para refletir novas realidades
Durante mais de duas décadas a versão original da Carta para o 
Desenvolvimento Sustentável foi reconhecida e aplicada em todo o mundo, 
como um conjunto orientador de princípios com base nos quais as empresas 
estabeleceram os seus sistemas de gestão ambiental e de gestão de recursos 
humanos. Foi agora atualizada e alargada de forma a refletir uma perspetiva 
mais ampla dos negócios e uma abordagem a novas realidades globais que 
ajudam as empresas na gestão das considerações económicas, sociais e 
ambientais no âmbito dos seus negócios. 

1   “Desenvolvimento Sustentável” na perspetiva dos formuladores de políticas  tem sido definido como “ir ao 
encontro das necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras fazerem face às suas 
próprias necessidades”, (Comissão Brundtland, 1987). 
 
Sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável num contexto empresarial é regularmente encarado como um 
processo no qual as empresas procuram gerir os seus riscos, obrigações e oportunidades financeiras, societárias 
(incluindo de governance) e ambientais. Isto é vulgarmente referido como uma abordagem com um triplo ponto de 
partida em que as empresas se ligam a sistemas económicos, sociais e ambientais saudáveis e equilibrados. Para tal as 
empresas deverão estar cientes dos princípios do desenvolvimento sustentável, como delineados na presente Carta, e 
considerar os seus impactos no ambiente em que operam. 
 
O termo ”sustentabilidade/desenvolvimento sustentável” pode ser encarado como um termo geral que inclui outros 
termos tais como “Responsabilidade Social das Empresas”, “Ambiental, Social, Governance” ou “triplo ponto de 
partida”. 
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Duas realidades a nível global estão a ser encaradas como um desafio às 
noções tradicionais de crescimento e desenvolvimento:

 O aumento da concorrência com impacto na base de recursos naturais 
finitos.

  O rápido crescimento da população mundial, com 9 biliões previstos até 
2015.

Esta Carta é baseada na convicção de que as nossas economias podem 
continuar a crescer de forma sustentável, apoiando o desenvolvimento social, 
apesar das grandes tendências e pressões ambientais associadas, se os 
princípios abaixo enunciados forem seguidos e implementados. O desafio 
de nos adaptarmos recai sobre todos nós – políticos, sociedade e empresas. 
De qualquer forma esta Carta aborda as ações a tomar pela comunidade 
empresarial. 

Princípios orientadores para integrar a sustentabilidade nos objetivos das 
empresas e dos sistemas de gestão 
Muitas empresas de todos os setores e dimensões já assumiram o desafio, 
individualmente ou em colaboração com outras, tendo criado boas práticas 
e exemplos de como as empresas podem prosseguir contínuas melhorias no 
sentido do desenvolvimento sustentável. 

Esta Carta enuncia um caminho que pode ser a base para o sucesso de um 
negócio sustentável através das seguintes ações:  

u  promover a sensibilização, partilhar conhecimentos e boas práticas e 
estimular o diálogo.

u  clarificar e enquadrar o conceito de desenvolvimento sustentável para as 
empresas.

u  demonstrar aquilo em que as empresas podem fazer melhor no sentido de 
contribuírem para o desenvolvimento sustentável.

Melhorar as práticas nacionais e internacionais, padrões e guias 
A Carta de 2015 foi construída com base nas suas versões anteriores de 1991 
e 2000 e no “Guia da ICC para uma Economia Verde”. Cada princípio pode 
ser ainda mais desenvolvido através da utilização de diversos documentos 
orientadores internacionalmente reconhecidos, padrões e ferramentas 
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desenvolvidos pela ICC e por outras organizações. Estes deverão ser 
combinados com novas formas de colaboração e inovação, no sentido de 
maximizar sinergias com outros para a criação de valor no longo prazo. 

As empresas deverão: 

u  adaptar estes princípios às suas circunstâncias concretas, riscos avaliados 
e oportunidades, selecionando os princípios e as ferramentas a eles 
associadas que melhor se adequarem à sua própria situação – nenhum 
modelo único se adequa a todas as situações.

u  considerar fortalecer o seu compromisso batravés da inclusão e 
implementação de princípios selecionados e ferramentas associadas como 
parte de uma estratégia de gestão integrada.

 
A aplicação dos princípios irá assim melhorar as operações e as estratégias 
das empresas, promovendo simultaneamente a inovação e a formulação de 
melhores políticas e melhores processos de tomada de decisões. 

Benefícios fundamentais
A implementação da Carta traz benefícios fundamentais:

u  clareza da informação e enquadramento das ferramentas e metodologias.

u  redução de  riscos e responsabilidades.

u  aumento da eficiência e eficácia dos produtos e serviços existentes.

u criação de novas oportunidades de negócio. 

u  redução de custos no longo prazo.

u  aumento do conhecimento, formação e sensibilização.

u  maior fidelidade dos trabalhadores.

u  melhor posicionamento na sociedade e melhor reputação.
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   Desenvolvimento sustentável como prioridade empresarial

  reconhecer que a contribuição da empresa para o desenvolvimento 
sustentável é uma prioridade fundamental e impulsionará o sucesso do 
negócio no longo prazo.

  promover a sensibilização e a compreensão necessárias entre os seus 
trabalhadores, acionistas, clientes e outros stakeholders.

  clarificar e integrar a sustentabilidade nas suas estratégias, princípios 
de liderança, operações, atividades e investimentos de acordo com o 
contexto comercial relevante para cada empresa.

  conduzir o seu negócio com integridade, desenvolver melhores práticas em 
qualquer área de trabalho relevante e promover condutas éticas, incluindo 
o combate à corrupção. 

Desenvolvimento e crescimento económico inclusivos

  promover práticas empresariais que contribuam para o crescimento 
económico orientado para o desenvolvimento sustentável.

  incentivar políticas e abordagens que promovam o espírito empresarial 
eficiente e eficaz a nível de custos e capacitar e habilitar a criação e 
arranque de empresas.

  em última análise, contribuir para o conceito de eliminação ou 
mitigação2, na atividade económica, de impactos ambientais 
adversos, incluindo a promoção de novas abordagens para incorporar 
externalidades3 em termos económicos.

Gestão e responsabilidade ambiental

  reconhecer e avaliar os impactos ambientais associados às atividades 
empresariais.

  implementar um sistema de gestão ambiental eficaz para minimizar os 
impactos ambientais adversos, reais e potenciais.

  maximizar a eficiência dos recursos de todos os recursos naturais, 
especialmente a água, a energia e o solo. 

Responsabilidade perante pessoas e sociedades

  reconhecer a importância das pessoas – trabalhadores e stakeholders 
externos - como fundamentais para o sucesso de qualquer negócio 

  fomentar o desenvolvimento das capacidades dos trabalhadores.
 respeitar e seguir as orientações em matéria de direitos humanos.
  entender e definir o impacto do negócio na sociedade e definir 
prioridades de acordo com as suas circunstâncias específicas.

2  No caso de qualquer dúvida ou contradição entre expressões contidas na versão em inglês e na versão em 
português desta Carta, a versão em inglês prevalecerá. 

3  Externalidades: ver o Guia da ICC para uma Economia Verde, http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Trade-
facilitation/Green-Economy-Roadmap/.

2.

3.

4.

1.
PRINCÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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Produtos e serviços

  desenvolver produtos ou serviços que ofereçam uma boa relação custo-
benefício para o cliente, que garantam uma utilização segura para o fim 
a que se destinam, que sejam conformes à legislação e regulamentação 
aplicáveis, e minimizem os impactos ambientais e/ou sociais adversos.

  envidar esforços para maximizar os benefícios económicos, sociais e 
ambientais dos produtos e serviços, tomando em consideração todo o ciclo 
de vida do produto4.

  inovar com e através de clientes e fornecedores para identificar 
oportunidades ocultas – desde a investigação e o desenvolvimento a 
produtos e serviços sustentáveis - e evitar consequências indesejadas.

Abordagem da cadeia de valor 

  promover e facilitar a consciência destes princípios de desenvolvimento 
sustentável ao longo da cadeia de valor, isto é, junto dos fornecedores, 
clientes, agentes, distribuidores, prestadores de serviços e outros parceiros 
relevantes.

  colaborar com todos os atores na cadeia de valor com vista a um 
comportamento responsável ao longo de todo o ciclo de vida do 
produto ou serviço.

  promover o reconhecimento mútuo de códigos de responsabilidade 
corporativa relevantes e de orientações para fornecedores.

Transparência, comunicações e relatórios

  definir objetivos e selecionar as métricas adequadas para avaliar a 
implementação dos objetivos das empresas e os riscos e oportunidades 
analisados.

  relatar e comunicar o progresso através dos canais mais adequados em 
função da dimensão, âmbito, setor e localização geográfica do negócio 
e de acordo com os recursos disponíveis, conforme adequado. 

Colaboração e parcerias para um aperfeiçoamento contínuo

  promover colaborações inovadoras para uma criação de valor partilhada, 
tais como compromissos e alianças com outras empresas, academia, 
governos ou consumidores, com vista a oferecer criar emprego e 
modelos de negócio e soluções inovadores.

  colaborar com trabalhadores, investidores e outros stakeholders através 
de diálogo e comunicação regulares por forma a criar confiança entre a 
empresa e os seus diversos stakeholders.

4     Ciclo de Vida: O ciclo de vida de um produto ou serviço começa na extração de matéria-prima, pesquisa sobre 
o design conceitual e desenvolvimento de produtos e serviços, produção, distribuição, utilização e fim de vida/
opções de tratamento de serviços, tais como reciclagem, recuperação e reutilização conceptual ou reprodução 
(Guia da ICC para uma Economia Verde, http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Trade-facilitation/Green-
Economy-Roadmap/). 

5.

6.

7.

8.
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CONTEXTO: EMPRESAS E SUSTENTABILIDADE

O crescimento económico oferece a base e os recursos necessários para o 
desenvolvimento e a prosperidade das sociedades, e para que as populações 
possam satisfazer as suas necessidades e prosseguir as suas aspirações. 
No coração do crescimento económico estão as empresas responsáveis, 
inovadoras e de sucesso, que operam no âmbito de estruturas políticas e 
de governance fortes e prospetivas. O crescimento económico sustentável 
permite a aquisição de poder económico e a erradicação da pobreza, faz 
progredir a gestão ambiental e contribui para enfrentar os desafios globais 
transfronteiriços refletidos nos objetivos da ONU para o Desenvolvimento 
Sustentável (UN Sustainable Development Goals).

Agora, mais do que nunca, o desenvolvimento sustentável depende de 
soluções, competências, contribuições e compromissos por parte das 
empresas.  A ICC acredita que isso envolve:  

  Inovação em todas as três dimensões do desenvolvimento sustentável, 
por forma a desenvolver estratégias, políticas e tomadas de decisão mais 
integradas. 

  Liderança e colaboração para alavancar os elementos transversais e de 
reforço mútuo de uma definição integrada de políticas.

  Estruturas de governance integradas com vista a promover uma maior 
coerência a nível de políticas entre os objetivos económicos, ambientais e de 
desenvolvimento.

  Esforços por parte de todos os atores no sentido de reconciliar pressões de 
curto prazo com estratégias de longo prazo para lidar com as oportunidades 
e os desafios ambientais, sociais e económicos multifacetados de forma 
integrada.

  Ações “bottom-up” e “top-down” executadas simultaneamente por governos 
e empresas para o crescimento verde; uma única abordagem para todos os 
casos não será eficaz, nem políticas que operem isoladas.

  Abordagens multilaterais e transversais a países e setores indispensáveis 
no mercado global em que as empresas estão organizadas por setores e 
cadeias de valor5, muitas dos quais globais.

5   A cadeia de valor representa todas as atividades em que uma empresa se envolve para a realização dos seus 
negócios (M. Porter, 1985). É parte de um sistema maior que inclui as cadeias de valor dos fornecedores a 
montante e dos canais e clientes em vários setores a jusante.
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ICC E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

A ICC tem sido um parceiro de longa data comprometido com o 
desenvolvimento sustentável e continua a liderar em ideias para soluções 
sustentáveis. A primeira edição da Carta da ICC para o Desenvolvimento 
Sustentável foi publicada cinco anos depois do relatório histórico de 1987, 
“O nosso Futuro Comum”, da Comissão Mundial para o Desenvolvimento e 
o Ambiente (Comissão Brundtland) que definiu pela primeira vez o termo 
desenvolvimento sustentável como “satisfazer as necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas 
próprias necessidades”. A ICC desenvolveu a primeira posição empresarial 
global sobre o desenvolvimento sustentável e articulou a esta posição o 
papel da comunidade empresarial, dando origem à Carta Empresarial da 
ICC – Princípios para a Gestão Ambiental (1991), atualizada em 2000. Os 
seus dezasseis princípios para a gestão ambiental deram um enquadramento 
às empresas – independentemente do setor, dimensão ou geografia – para 
melhorar a sua performance ambiental na defesa do desenvolvimento 
sustentável.

A Carta de 2015 foi desenvolvida para refletir de forma mais abrangente as 
dimensões económica, social e ambiental do desenvolvimento sustentável das 
realidades globais do presente. A Carta agora atualizada e mais abrangente 
pretende:

  expressar a natureza equilibrada e mutuamente fortalecedora de todas as 
dimensões do desenvolvimento sustentável.

  continuar o trabalho desenvolvido no Guia da ICC para uma Economia 
Verde, um guia para empresas, decisores políticos e para a sociedade 
orientado para uma “economia verde”6.

  trabalhar em harmonia com as práticas existentes, as diretrizes nacionais e 
internacionais e as normas sobre todos os aspetos da sustentabilidade.

  refletir o texto que resultou da conferência Rio+20, “O Futuro que 
Queremos”7, que reconhece que o desenvolvimento sustentável depende da 
participação ativa dos setores público e privado.

  refletir o papel indispensável das empresas para avançar com a agenda para 
o Desenvolvimento Sustentável da ONU pós-2015 e para os Objetivos da 
ONU para o Desenvolvimento Sustentável.

6   Guia da ICC para uma Economia Verde, http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Trade-facilitation/Green-
Economy-Roadmap/.

7   Documento final adotado na conferência Rio+20 – “O Futuro que Queremos”, http://www.un.org/en/
sustainablefuture.
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APOIO À CARTA

A ICC está a encetar um apelo para ação alargado, no sentido de encorajar 
as empresas Associadas e outras a expressar o seu apoio e a implementar a 
presente Carta.

A primeira edição da Carta Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 
foi adotada pelo Conselho Executivo da ICC em 1990 e publicada pela primeira 
vez em 1991. Foi revista pelo Grupo de Trabalho da ICC para o Desenvolvimento 
Sustentável em 2000. Foi depois atualizada e ampliada, sob a liderança da Task 
Force para a Economia Verde, sob os auspícios da Comissão de Ambiente e 
Energia, em 2014, e será lançada em 2015.

Co-presidentes:
Martina Bianchini, Presidente, ICC Task Force para a Economia Verde, Vice-
Presidente, Comissão de Ambiente e Energia
Kersten Karl Barth, Presidente, Comissão de Ambiente e Energia da ICC

A ICC agradece às inúmeras empresas e organizações empresariais o seu 
contributo para a preparação e revisão da Carta. 

Para mais informações contacte Andrea Bacher (andrea.bacher@iccwbo.org) na 
sede da ICC, Paris.
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A CÂMARA DE COMÉRCIO 
INTERNACIONAL 
A ICC é a maior organização mundial de empresas, 
com uma rede global que engloba mais de 6 milhões 
de membros em mais de 130 países. Trabalhamos para 
promover o comércio internacional, a conduta empresarial 
responsável e uma abordagem reguladora global através 
de atividades de defesa e definição de padrões - em 
conjunto com serviços de resolução de litígios líderes. Os 
nossos membros incluem várias das maiores empresas 
do mundo, PME, associações empresariais e câmaras de 
comércio locais. 
 
Somos a organização mundial das empresas.

33-43 avenue du Président Wilson, 75116 Paris, França
T +33 (0)1 49 53 28 28  F +33 (0)1 49 53 28 59
E icc@iccwbo.org  www.iccwbo.org


