Numa economia neutra
em carbono, como vai
Portugal conseguir criar
emprego e crescer?

Energia, clima e crescimento económico
- oportunidades de negócio em Portugal
No âmbito da política internacional e europeia que exige uma diminuição das emissões
de CO2 das economias, é necessário que as empresas pensem estrategicamente
este tema, de modo a poderem posicionar-se de forma competitiva no mercado a
médio e longo prazo. Ou seja, é necessário que as empresas consigam identificar
de que forma este enquadramento irá afetar o seu negócio, e que processos de
inovação poderão ser desenvolvidos para que a empresa consiga manter e aumentar
a sua competitividade no futuro.
O Meet 2030 contribui para a
implementação do Acordo de Paris,
que pretende alcançar uma economia
neutra em carbono (net zero) na
segunda metade do século.
O mais recente projeto do BCSD
Portugal – Conselho Empresarial para
o Desenvolvimento Sustentável vai
desenvolver cenários para 2030
e identificar potenciais oportunidades
e inovações que possam criar
vantagens competitivas para as
empresas, de forma a promover um
crescimento sustentável da economia.

Objetivos
do Meet 2030:
> Criar cenários para Portugal em
2030, no contexto de uma quarta
revolução industrial tendo em conta
os compromissos nacional, Europeu e
global para alcançar a neutralidade
carbónica, os desafios dos vários setores
económicos e a investigação que tem sido
liderada pelos associados do BCSD;
> Identificar potenciais novos setores
de atividade económica, inovação em
produtos e processos e as vantagens
competitivas necessárias para que
as empresas possam manter um
crescimento sustentável a longo prazo;
> Identificar as soluções com maior
valor acrescentado e contribuir para
uma policy action, que permita definir
prioridades estratégicas a nível nacional
e internacional.

Meet 2030:
Aceite o desafio e venha
imaginar o futuro.
O BCSD vai desafiar os associados
a imaginar o futuro - o projeto vai
transportar as empresas para o
desconhecido, vai levá-las a desbravar
caminhos disruptivos e propor
oportunidades de crescimento para
as empresas portuguesas no horizonte
de 2030.
Workshop 1
Visão do Meet 2030 para
a economia portuguesa
> Como foi a evolução económica e
energética de Portugal nos últimos
50 anos?
> Qual o papel da eficiência energética
na evolução do crescimento económico?
> Como contribuíram as diferentes
tecnologias no passado para a evolução
da eficiência energética?

Workshop 2
Estratégias empresariais e
oportunidades de crescimento
> Quais as incertezas chave para a
definição das estratégias empresariais?
> Como pode a tecnologia dar origem a
novos modelos de negócio?
Workshop 3
Cenários e projeções 2016-2030
> Quais as tecnologias que podem
melhorar a eficiência energética em 2030
tendo por base as projeções quantitativas
para 2016-2030, as informações
fornecidas pelas empresas e a
investigação efetuada ao longo do projeto?
> Quais os cenários macro que as
empresas podem vir a utilizar para
avaliar as suas estratégias?
Workshop 4
Apresentação do relatório intermédio
Meet 2030 e debate
Dez 2017 – Publicação do relatório final
e conferência de apresentação

O Meet 2030 é desenvolvido pelo BCSD em parceria com o Instituto Superior Técnico e com
as empresas associadas do BCSD, e conta com a participação de vários outros stakeholders,
entre os quais entidades públicas e outras organizações nacionais e internacionais.
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O BCSD Portugal – Conselho Empresarial
para o Desenvolvimento Sustentável
é uma associação sem fins lucrativos, de
utilidade pública, que agrega e representa
empresas que se comprometem ativamente
com a sustentabilidade. Através da conceção
de projetos interempresas que estimulam
o desenvolvimento sustentável, o BCSD
é um ator influente e inspirador de novos
modelos de negócio, competitivos, inovadores,
responsáveis, sustentáveis e inclusivos.
Visão do BCSD
Em 2030 Portugal é um país europeu de
referência nas soluções empresariais que
promovem uma economia de baixo carbono,
que valorizem os serviços dos ecossistemas e
que contribuam para o bem-estar das pessoas.
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