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Produção e 
Consumo 
Responsável 
Porque importa?

• Espera-se que, em termos globais, durante as 
duas próximas décadas, se juntem mais pessoas 
à classe média.

• Esta tendência é boa para a prosperidade 
individual, mas aumentará o consumo de 
recursos naturais, que já são limitados. 

• Se não agirmos urgentemente para mudar os
padrões de consumo e de produção, 
causaremos danos irreversíveis ao planeta.
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Plástico nos Oceanos
Porque importa?
Há 80.000 toneladas de plástico no oceano 
Pacífico, equivalente a 3x a área de França! 

• 8 milhões de plástico / ano no Oceano; + 40% deste plástico é 
de utilização única;

• Os plásticos de utilização única são os que apresentam os 
maiores impactos (como pe. palhinhas, garrafas, copos, 
sacolas plásticas);

• Menos de 1/5 de todo o plástico mundial é reciclado;

• O plástico foi inventado no final do século XIX e sua produção 
começou apenas em 1950,

• Em 1950, foram produzidos 2,1 milhões de toneladas de 
plástico; em 1993, 147 milhões de toneladas e, em 2015, 407 
milhões de toneladas.

• Cerca de 700 espécies de animais marinhos já foram afectadas, outras estão visivelmente debilitadas: 
estranguladas por redes de pesca abandonadas ou pelos anéis de plástico dos contentores situados no exterior.

• Cientistas encontraram plásticos no estômago de criaturas que vivem nas fossas do Oceano Pacífico, com quase 
11 quilómetros de profundidade;

• Metade do plástico do planeta é fabricado na Ásia, 29% na China;

REDUZIR O PLÁSTICO É 

FUNDAMENTAL.
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Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)
ODS#12 – Produção e Consumo Sustentáveis

• Produção e consumo sustentáveis é um 17 Objetivos Globais que compõem a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Uma abordagem integrada 
é crucial para o progresso dos múltiplos objetivos.

• Atingir o crescimento económico e o desenvolvimento sustentável exige que 
reduzamos urgentemente a nossa pegada ecológica, alterando a forma como 
produzimos e consumimos bens e recursos. A agricultura é a maior usuária de 
água do mundo, e a irrigação hoje atinge cerca de 70% de toda a água doce 
apropriada para uso humano.

• A gestão eficiente dos nossos recursos naturais e a forma como os resíduos 
perigosos e poluentes são eliminados, são alvos importantes para atingir esse 
objetivo. Incentivar indústrias, empresas e consumidores a reciclar e reduzir o 
desperdício é igualmente importante, assim como apoiar os países em 
desenvolvimento a avançar para padrões de consumo mais sustentáveis até 
2030.

ODS #12 visa garantir o futuro dos planetas, mudando a forma como consumimos e 
produzimos os recursos e tornamos todo o processo sustentável.

• Mude os seus 
Hábitos

• Seja 
Responsável

• Reduza a sua 
Pegada 
Ecológica

• Partilhe e 
Reutilize

• Mantenha-se 
informado e 
participe
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Economia Circular

Fecho do Ciclo

5 R

• REFUSE 

• RETHINK/ REFORM

• REDUCE

• REUSE / REPAIR

• RECYCLE

Produção e Consumo Sustentável

Elementos Chave
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Modelo de Economia Circular

5 Dimensões a Desenvolver

Cadeia de Valor Circular
Desenho de produtos e com 
seleção de materiais de baixa 
pegada e utilização minimizada de 
recursos durante todo o ciclo de 
vida do produto. REPENSAR

Extensão da vida útil do produto
Estendendo a vida útil dos 
produtos através de um foco 
maior na manutenção, atualização 
e reparação, bem como na 
logística reversa, devolução de 
produtos e refabrico. REPARAR, 
REUTILIZAR, REVENDER

Recuperar e Reciclar
Recuperação e tratamento de 
resíduos e subprodutos para 
reutilização como 
entradas/matérias-primas, para 
outras utilizações.
REDUZIR E RECICLAR

Partilha e modelos de serviço
Oferecer produtos como um 
serviço através de modelos pagar-
por-utilização e desenvolver 
plataformas de aluguer para 
maximizar a utilização de 
produtos.
ECONOMIA DE PARTILHA

Plataformas Digitais
Desmaterializar, substituindo 
serviços físicos por equivalentes 
online. A utilização de plataformas 
digitais e da internet permite uma 
otimização dos recursos e ma de 
valor. EFICIÊNCIA E 
DESMATERIALIZAÇÃO

Desmaterialize by 
replacing physical 

services with 
online services

Digital Platforms
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Papel da Mulher no Processo de Mudança
“Influencer” nas famílias, nos locais de trabalho, na comunidade.

As mulheres são responsáveis por  85% das decisões de 
compra:

• 91% Habitação

• 66% Computadores Pessoais

• 92% Férias

• 80% Cuidados Saúde

• 65% Automóveis

• 89% Contas Bancárias

• 93% Alimentação

• 93% Farmácia e Cosmética

(Source: Yankelovich Monitor & Greenfield Online)
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Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS)
ODS#5 – Igualdade de Género

• Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas, em toda parte.

• Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e 
exploração sexual e de outros tipos.

• Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e envolvendo crianças, bem como as mutilações genitais 
femininas.

• Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, 
infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade partilhada dentro do lar e da família, conforme 
os contextos nacionais.

• Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de 
decisão na vida política, económica e pública.

• Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, em conformidade com o Programa de Ação da 
Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de 
suas conferências de revisão.

• Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos económicos, bem como o acesso à propriedade e controle sobre a 
terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais

• Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento 
das mulheres.

• Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de género e o empoderamento de todas as 
mulheres e meninas em todos os níveis.

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas
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2.
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Business as Nature
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1) A Business as Nature – Sustainable & Responsable Consumption and Circular Economy é uma associação sem

fins lucrativos, constituída com personalidade jurídica, regendo-se pelas leis aplicáveis, pelos seus estatutos e

regulamentos internos, tendo uma duração indeterminada e âmbito internacional.

2) A BasN tem a sua sede em Gouveia, no interior de Portugal, na região da Serra da Estrela, porque queremos

contribuir para a inversão da tendência de desertificação do interior, pretendendo dinamizar atividades que

beneficiem o desenvolvimento socioeconómico das regiões com maior dificuldade de fixação de investimento

e população, ou com maiores desafios sociais e/ou ambientais.

3) 3) É objetivo da BasN adquirir, a breve prazo, o estatuto de ONGA (Organização não Governamental de

Ambiente) e ONGD (Organização não Governamental de Desenvolvimento) e posteriormente Estatuto de

utilidade pública.

NATUREZA JURÍDICA



Missão
Somos uma associação de mulheres para a 
promoção da produção e consumo 
responsável e sustentável e para o 
desenvolvimento de uma economia circular e 
de baixo carbono, incentivando o 
empreendedorismo, o empoderamento 
feminino e a igualdade de género.
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Para quê?

• Para contribuir para a disrupção do modelo atual 
de desenvolvimento, na transição para uma 
economia circular e de baixo carbono, em prol de 
uma prosperidade económica e de uma sociedade 
mais justa, potenciadora de uma maior igualdade 
género, na abundância e diversidade do planeta, 
assente no respeito individual e coletivo por 
princípios de responsabilidade social e de gestão 
eficiente e sustentável dos recursos naturais e de 
minimização do desperdício, assumindo os 
negócios (business) não como sempre (as usual), 
mas procurando o equilíbrio da natureza (as 
nature);

14

Photo by sergio souza on Unsplash

https://unsplash.com/@serjosoza?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/collections/4498901/circular-economy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Com quem?
• Com o envolvimento de todas as partes interessadas, 

potenciando sinergias e o fortalecimento de networking
entre cidadãos, empresas, centros de conhecimento, 
entidades públicas e do terceiro sector, catalisando, em 
particular, a participação ativa das mulheres, valorizando 
o seu papel de influenciadoras neste novo modelo de 
desenvolvimento económico-social e promovendo o seu 
empoderamento.

• Temos uma equipa de gestão e de técnicos 
comprometida, colaborativa, experiente e profissional, 
assente numa rede de parceiros e representantes em 
diversos países, que ambiciona ser uma referência 
nacional e internacional.

15

Photo by Shane Rounce on Unsplash

https://unsplash.com/@shanerounce?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/team?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Como? 
• Através da dinamização de ações e soluções inovadoras e 

mobilizadoras de educação, sensibilização e formação, consultoria, 
desenvolvimento e disseminação de produtos e serviços 
sustentáveis, que contribuam efetivamente para a alteração de 
padrões de consumo e estilos de vida e para a implementação de 
modelos de negócio sustentáveis e promotores da igualdade de 
género, na assunção dos princípios Cradle to Cradle (do Berço ao 
Berço), direcionados para o design circular na conceção ou 
otimização de materiais, produtos e sistemas e da descarbonização 
da economia, e da potenciação do empreendedorismo e 
empoderamento feminino

• Queremos promover a reflexão e o debate criativo que, contribua 
para: a definição de políticas públicas que suportem este processo 
de mudança; a aceleração do desenvolvimento tecnológico; a 
produção e troca de conhecimento e informação; e a 
implementação de projetos concretos de negócios circulares e de 
baixo carbono e de educação e sensibilização para o consumo 
responsável e sustentável e para a igualdade de género.

Photo by Aaron Burden on Unsplash

https://unsplash.com/@aaronburden?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/innovation?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Photo by Karen Maes on Unsplash

Responsabilidade - vemos o respeito, rigor, profissionalismo e integridade nas 
ações, como base da continuidade do nosso relacionamento com os outros e com o 
meio envolvente e da internalização do compromisso com as gerações futuras.

Resiliência - acreditamos que a capacidade de adaptação e o otimismo são o 
caminho para o sucesso e procuramos adotar soluções e atitudes para enfrentar e 
superar adversidades.

Inovação - questionamos paradigmas, formas de pensar e de fazer, de forma 
criativa e positiva, numa procura continuada da melhoria, eficiência e eficácia.

Transparência - da nossa comunicação e ação como base da confiança com as 
partes interessadas e do desenvolvimento contínuo da nossa rede de influência.

Sustentabilidade - atuamos com foco na implementação de modelos de 
desenvolvimento sustentáveis, criando valor para a comunidade e honrando o 
compromisso intergeracional, assente na satisfação das necessidades atuais e 
futuras, respeitando os limites do planeta, em termos de capacidade de carga e de 
disponibilidade de recursos.

São 5 as nossas regras de ouro, que sustentam a nossa conduta e 
atuação diária. Chamamos-lhe RRITS!

VALORES

https://unsplash.com/@karen1974?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/hands?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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• A promoção da produção e consumo responsável e sustentável, com vista ao desenvolvimento da economia circular e de baixo

carbono, através da consciencialização dos cidadãos para a redução do desperdício de bens, a redução da produção de resíduos, o

incremento da reciclagem, a eficiência multimaterial e a gestão e uso eficiente dos recursos naturais;

• A defesa e a promoção do papel da mulher como agente fundamental na alteração dos padrões de consumo, com vista ao

incremento do consumo de produtos que contribuam para o aproveitamento racional dos recursos naturais e promovam a economia

circular, potenciando o empreendedorismo e empoderamento feminino e a igualdade de género;

• O apoio do empreendedorismo ambiental, bem como do desenvolvimento local e comunitário e das instituições da economia social,

na realização de projetos que promovam o consumo responsável e sustentável;

• A promoção da implementação de modelos de quantificação e a valorização dos serviços dos ecossistemas, promovendo a sua

recuperação, preservação e o aumento da sua resiliência, de acordo com o princípio da solidariedade intergeracional;

• A influência das políticas públicas a nível nacional, europeu e internacional, no sentido da promoção dos objetivos que constituem o

fim da Associação.

OBJETIVOS
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• Realizar e apoiar ações e projetos que contribuam para a consciencialização dos cidadãos para a importância do consumo sustentável e

responsável, em especial, através da alteração dos hábitos de consumo e para a implementação de modelos de economia circular e de

baixo carbono, da eficiência multimaterial e da gestão e uso eficiente dos recursos naturais nos diferentes agentes socioeconómicos;

• Realizar e apoiar ações e projetos que promovam a implementação de modelos de economia circular e de baixo carbono em contexto

urbano e regional, o desenvolvimento de cidades inteligentes e sustentáveis e que contribuam para a aplicação do princípio da

subsidiariedade inter-regional;

• Realizar e apoiar ações de formação, consultoria, projetos científicos e visitas de estudo, que promovam o conhecimento e a divulgação de

boas práticas ao nível da produção e consumo sustentáveis, bem como da economia circular e de baixo carbono;

• Realizar e apoiar iniciativas para a promoção da igualdade de género, a valorização do papel da mulher e o empreendedorismo feminino,

nomeadamente no âmbito da economia circular e de baixo carbono;

PRINCIPAIS ATIVIDADES



BasN – Apresentação, v5, 2020-02-10

BasN – Apresentação,, 2020-02-10 20
Act for our Future20

• Contribuir ativamente para o debate e apresentação de propostas de políticas públicas e de soluções inovadoras, assegurando que os

interesses das gerações futuras são devidamente integrados nos processos de decisão atuais, nomeadamente através da realização de

seminários, eventos e ações de networking;

• Disponibilizar plataformas informáticas que permitam o acesso de produtores a mercados globais, de forma a apoiar o comércio de

produtos que, pelas respetivas matérias-primas ou pelo seu processo produtivo, promovam a sustentabilidade e a economia circular e

de baixo carbono;

• Conceder bolsas de estudo ou outros apoios, bem como instituir prémios, destinados a promover a realização de estudos ou projetos

com idoneidade e capacidade para contribuir para o prosseguimento dos objetivos da Associação;

• Estabelecer parcerias e contactos com outras associações e organizações não governamentais, bem como com universidades, escolas,

empresas, instituições da economia social e organismos da Administração Pública, a nível nacional e internacional;

• Intervir na comunicação social.

PRINCIPAIS ATIVIDADES (Cont.)

A BasN presta serviços, a título gratuito ou oneroso, nomeadamente de consultoria e assessoria técnica e

formação profissional, individualmente ou através de parceria, associação ou qualquer outra forma legalmente

prevista.
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PROPOSTA DE VALOR

21

• Alterar padrões de consumo das famílias, protegendo o ambiente e promovendo 

o uso eficiente dos recursos e a economia circular e de baixo carbono ; 

• Promover o desenvolvimento de processos e produtos sustentáveis e 

responsáveis, a economia circula e de baixo carbonor e as simbioses industriais; 

• Desenvolver métodos de produção mais eficientes e sustentáveis;

• Dar acesso aos mercados globais a pequenos produtores de produtos no âmbito 

da economia circular;

• Permitir a localização de comercio sustentável e respetivos produtos / serviços

• Apoiar o empreendedorismo, o crescimento e a independência  económica das 

mulheres; 

• Promover a igualdade de género, o empoderamento e empreendedorismo 

feminino

Aumentar 
procura de 
produtos 
/serviços 

sustentáveis

Estimular a 
produção de 
produtos / 
serviços 

sustentáveis

Promover a 
distribuição e 

venda de 
produtos / 
serviços 

sustentáveis

Apoiar o 
desenvolvimento 

de negócios 
sustentáveis por 

mulheres 
empreendedoras
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ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO FISCAL

DIREÇÃO

22

EQUIPA
ÓRGÃOS SOCIAIS

CONSELHO ESTRATÉGICO

SENADO DE SUSTENTABILIDADE

EMBAIXADORAS
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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente : Dulce Pássaro

Vice-Presidente: Ivone Rocha

Secretária da Mesa: Teresa Goulão

CONSELHO FISCAL

Presidente: Manuela Silva Marques

Vice-Presidente: Marise Almeida

Vogal: Paula Garcia

DIREÇÃO

Presidente: Susana Viseu

Vice-presidente: Ana Pina Teixeira

Vice-Presidente: Claudia Columbano

EQUIPA - ÓRGÃOS SOCIAIS

SUSANA VISEU
Founder

Business Development  & Public Relations
Sustainability & Circular Economy

ANA PINA TEIXEIRA
Founder

Business Management & 
Partnerships

CLAUDIA COLUMBANO
Founder

Operational Management & 
Quality Control

DULCE PÁSSARO IVONE ROCHA TERESA GOULÃO

MANUELA SILVA MARQUES MARISE ALMEIDA PAULA GARCIA
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SENADO da SUSTENTABILIDADE EMBAIXADORAS
Integra pessoas com experiência relevantes nos domínios de atuação da
associação, nomeadamente pertencentes ao meio académico, empresas,
organizações nacionais e internacionais, entidades publicas.
Principais atribuições: participar na definição da estratégia da associação,
dar pareceres sobre projectos, sugerir realização de novos projectos,
assegurar uma permanente atualização do conhecimento nas áreas de
intervenção.

CONSELHO ESTRATÉGICO
Integra mulheres que representam a BasN em diferentes países

e em diferentes setores de atividade, bem como figuras
públicas e ligadas à comunicação social que promovem a
divulgação da associação e dos seus projetos e iniciativas.

Principais atribuições: Representar e divulgar a associação a
nível nacional e/ou em diferentes regiões.

ORGÃOS CONSULTIVOS

Integra pessoas que desempenharam funções de Ministros
do Ambiente e Economia a nível nacional e internacional.
Principais atribuições: participar na reflexão sobre politicas
públicas e definição de projetos desenvolvidos pela
associação;
Contribuir para a divulgação e credibilização das atividades da
associação, permitindo uma visão suprapartidária.

Jorge Moreira da Silva
Assunção Cristas

Dulce Pássaro
Francisco Nunes Correia

Nobre Guedes
Amílcar  Theias

Isaltino de Morais
Elisa Ferreira

Teresa Patricio Gouveia
Carlos Borrego
Carlos Pimenta

(a CONFIRMAR)

FIGURAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO SOCIAL:
Kelly Bailey; Filomena Cautela, Claúdia Vieira

Clara Ferreira Alves, Simone Oliveira, Helena Garrido
Cristina Ferreira 

EMBAIXADORAS INTERNACIONAIS
Yvette Ramos (Suiça); Cristina Lunghi (França)
Magerholm Fet (Vice reitor NTNU- Noruega)

Aline Panagopoulos (Grécia)
Lidia Zakowska (Polónia)

Ana Roncha (UK – London Fashion School)
Raquel Rebelo Mira (Amsterdão-Philips)

Gabriela Prata Dias (Dinamarca)
Nina Almeida Braga (Brasil – Instituto e)

Inês Azevedo (EUA- Standford)
Sheree Mitchell (USA – Miami)

Anouk Hatzakorzian (Singapura, Hong Kong)Annik
Alexandra Cousteau

Marie Claire  Daveu (Grupo Kering)

Filipe Duarte Santos
Graça Carvalho
Ângelo Correia
Paulo Lemos

Fernando Leite (Lipor)
Paulo Praça (Res. Nord)

Nuno Banza (ICNF)
Carlos Martins

Dava Newman (MIT, Nasa)
Chiara Manfletti (Ag. 

Espacial Europeia)
Manuela Veloso (JP 

Morgan)
Ana Paula Rafael (Dielmar)

Monica Ferro (UN)
Isabel Furtado (Cotec)

Paula Amorim
Claudia Azevedo

Filipa Queiroz Pereira

Paulo Ferrão (IST) - Coordenador
Graça Martinho(UNL)

Carmona Rodrigues(UNL
Fernando Santana (UNL)
António Cunha (UMinho)

Isabel Ferreira (P.Bragança)
Liliana Ferreira (P. Fraunhofen)

Fernando Frade (J.Martins)
Vitor Martins (Sonae)

Paula Guimarães (Navigator)
Luis Rochartre (WBCSD)

Nuno G. Oliveira (Esporão)
Mercês Ferreira (APA)

Conceição Caldeira
Manuel Pássaro
Carlos Moedas 

Helena Freitas (U Coimbra)
J:Mario Ferreira  Almeida 

(a confirmar)
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INICIATIVAS BasN

1. Women Empowerment and Gender Equality – Empoderamento Feminino e 
Igualdade de Género
• Coordenador – Marta Branquinho Garcia

2. BioEconomy - BioEconomia
• Coordenador – Nuno Gaspar Oliveira

3. Sustainable and Healthy Lifestyle – Sustentabilidade, Saúde e Estilos de Vida 
• Coordenadora - Susana Oliveira

4. Circular & Low Carbon Business and Solutions – Negócios e Soluções Circulares 
e de Baixo Carbono
• Coordenadora - Inês Diogo

5. Sustainable & Responsible Consumption  - Consumo Responsável e 
Sustentável

6. Digital Economy & Sustainabililty – Economia Digital e Sustentabilidade

7. Sustainable Finance – Finanças Sustentáveis
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• Pessoas individuais:
• Sócios Fundadores

• Sócios Efetivos – 50€/ano

• Sócios Juvenil (até 25 anos) – 15€/ano

• Sócios Sénior (+70 anos) – 35€/ano

• Pessoas Coletivas
• Empresas (categorização por nº de colaboradores)

• ≤ 10 trabalhadores – 60€/ano

• De  10 a 50 trabalhadores – 100€/ano

• De 50 a 100 trabalhadores – 250€/ano

• De 100 a 250 trabalhadores – 500€/ano

• ≥ 250 trabalhadores – 1.000€/ano

• Associações, ONG e outras entidades da Economia Social (Parceiros) - 100€/ano

• Universidades e outras instituições de ensino – 500€/ano

• Entidades da Administração Local – 200€/ano 
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ASSOCIADOS


