
 

   

 
IDENTIFICAÇÃO 

Nome: AmBioDiv - Valor Natural, Ambiente, Natureza e Sustentabilidade, 
Lda. 

Morada: 
Rua Filipe Da Mata n.º 10 - 1ºFte.  
1600-071 Lisboa 
PORTUGAL 

Website: www.ambiodiv.com  
Telefone: +351 217 975 132 
Telefax: +351 217 959 141 
E-mail: ambiodiv@ambiodiv.com 
 
DESCRIÇÃO 
A AmBioDiv – Valor Natural, empresa 
fundada em 2004 e com sede em Lisboa, é 
uma empresa de consultadoria especializada 
em Gestão de Biodiversidade, Avaliação de 
Ecossistemas e Conservação da Natureza. 
No âmbito da Filosofia de Gestão ‘Business & 
Biodiversity’, pretendemos integrar as 
questões ligadas ao ambiente e Conservação 
da Natureza como parte dos processos de 
negócio em áreas como a agricultura, 
floresta, turismo, ordenamento do território e 
desenvolvimento regional, gestão de áreas 
naturais, energias renováveis, Marketing e 
Comunicação, entre outras.  
A AmBioDiv foi a 1ª Empresa Portuguesa a 
implementar ‘Planos de Acção de 
Conservação’ dedicados à gestão municipal 
e privada de áreas naturais, rurais e urbanas 
com o objectivo de avaliar e atribuir valor 
ecológico, económico e social ao território 
com base em análise de investimento actual 
e futuro para o desenvolvimento sustentável, 
geração de riqueza, fomento de 
oportunidades de empreendedorismo ‘verde’ 
e gestão da Biodiversidade no combate à pobreza; a 1ª Empresa Portuguesa a conceber, 
implementar e monitorizar ‘Estratégias de Business & Biodiversity’, com o objectivo de analisar 
quais as oportunidades e riscos económicos da gestão de Biodiversidade ao nível de 
empresas de topo nacionais, como são o caso do Grupo Portucel Soporcel (Floresta e Papel), 
Delta Cafés (Café e Agroindústria), Esporão SA (Vinhos Premium, Azeite, Turismo e Floresta), 
Chamartín Imobiliária (Centros Comerciais e de Escritórios) e Corticeira Amorim (Cortiça para 
rolhas e construção sustentável), entre outros.  
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PRODUTOS E VENDAS 

  

Serviços: 

Business & Biodiversity 
Bio-Governança 
Investimento em Biodiversidade 
Biodiversidade e Gestão de 
Ecossistemas 

  

Espécies: Papel 
Principais 
mercados: Portugal  
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