O MOVIMENTO B CORP
em Portugal
Acreditamos no poder das
empresas para melhorar o mundo!
B Corp é um movimento global, de quase 4,800 empresas, em 79 países e 153 sectores, que promove a
criação de um sistema económico inclusivo, regenerativo e equitativo para todas as pessoas e para o planeta.
Tem como propósito que um dia, todas as empresas se comprometam a ser as melhores para o mundo e,
como resultado, a sociedade caminhe para estágios de bem-estar partilhados por todos de nível superior e
durável. Algumas das B Corps internacionais mais mediáticas são a Ben&Jerry's, a Patagónia e a WeTransfer,
entre outras.

B Corp em Portugal
O movimento B Corp teve o seu início em Portugal em 2015
apadrinhado pelo IES.
A comunidade B Corp, em Portugal, envolve já mais de 40 entidades
que interagem e se reúnem regularmente com vista a trocar
experiências e aprender, em conjunto, como podemos contribuir de
forma significativa para um mundo melhor (por exemplo temos um
projecto conjunto em que queremos aprender como ser Net Zero até
2030). As maiores B Corps portuguesas são a Hovione, a Symington
Family Estates e a Abreu Advogados, mas há outras não menos
interessantes ou relevantes. Ver todas aqui.

Porquê?
Medir e melhorar o impacte da
empresa
Certificação internacional que
valida o impacte positivo da
empresa
Diferenciar-se da concorrência
sendo mais atractivas para os
consumidores
Ser parte de um movimento
global de líderes
Liderar uma comunidade que
acredita que as empresas
podem resolver os problemas
sociais e ambientais
Atrair talento e investidores
Estabelecer parcerias com
parceiros com a mesma visão e
posicionamento
Gerar comunicação positiva

Como?
Através da disponibilização de ferramentas, de livre utilização, que
permitem medir e logo gerir o impacte criado pelas empresas.
A ferramenta fundamental é o B Impact Assessment - questionário
online que aborda áreas como Governance, Colaboradores,
Comunidade, Ambiente e Clientes, pontuando cada uma das áreas
com base em diferentes questões. Esta ferramenta fomenta a
reflexão e ajuda a estruturar a empresa em algumas áreas que, por
vezes, são mais descuradas, mas de grande impacte e permite fazer
o benchmarking com empresas semelhantes. No caso de a
pontuação obtida ser superior a 80 pontos, num total máximo de
200, a validação da informação inserida pode conduzir à certificação
B Corp. O processo de atribuição da certificação passa pela
realização de um questionário online seguido sessões telefónicas em
que serão clarificados pontos referentes a alguma documentação
enviada previamente como evidência das respostas inseridas no
questionário.
O questionário permite também iniciar a avaliação e gestão das
entidades, tendo como referência os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, uma vez que algumas destas questões
constituem 40% da informação das respostas ao questionário do
SDG Action Manager, que é a ferramenta que permite a identificação
e monitorização dos ODSs mais relevantes para a empresa.

Visite a nossa página ou redes sociais para saber mais.
LINKS RÁPIDOS
Pode também contactar-nos pelo seguinte email portugal@bcorporation.eu
O que é um B Corp? (30s)
Certificação & custos
Requerimentos legais

