Princípios de Atuação da BSD
Missão, Visão e Valores
A BSD é uma empresa de consultoria que contribui para o desenvolvimento sustentável através da
aplicação de práticas inovadoras e promovendo a ética, transparência e responsabilidade social nas
actividades dos nossos clientes.
A nossa Visão consiste em ser um grupo internacional de consultoria, atuando de forma exemplar
através dos seus escritórios locais de modo a promover práticas de negócios, responsáveis, éticas e
sustentáveis.
Desejamos que a BSD seja uma empresa onde os seus colaboradores e consultores sintam orgulho
em trabalhar e que seja motivo de admiração para outros.
Aplicamos os mais elevados standards de comportamento ético e integridade nas relações com
todos os nossos stakeholders e optamos por trabalhar com aqueles que se regem pelos mesmos
princípios.
Valores Chave da BSD
Desenvolvimento Sustentável, Responsabilidade Social e Ética
Entendemos que o sucesso económico, o objetivo primordial das empresas, pode ser alcançado com
um comprometimento total com o desenvolvimento sustentável, responsabilidade social empresarial
e ética. As nossas práticas refletem esse comprometimento e esperamos o mesmo dos nossos
stakeholders, especialmente dos parceiros, fornecedores e clientes.
Qualidade e Valor Acrescentado
Esforçamo-nos por gerar vantagens competitiva para os nossos clientes, agregando valor através da
prestação de serviços de consultoria alinhados com o estado-da-arte, inovadores e em constante
processo de melhoria.
Integridade
A BSD salvaguarda a sua integridade afirmando de forma clara a sua imparcialidade relativamente a
todos os stakeholders. Não prometemos o que não pudemos cumprir e aspiramos que os nossos
clientes, acionistas, parceiros e colaboradores confiam no nosso compromisso.
Transparência
de corrupção, mas também para evitar qualquer envolvimento em procedimentos e ações
impróprias.
Valorizamos as Pessoas
A BSD reconhece os seus colaboradores como fatores de sucesso e promove ativamente a sua
dignidade e valor.
A BSD aplica um Código de Conduta de modo a implementar os seus valores e visão. O Código de
Conduta é um guia sobre os princípios gerais aplicáveis nas relações com todos os nossos
stakeholders e, sobretudo, entre todos aqueles que compõem a BSD.
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