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O BCSD Portugal – Conselho Empresarial para 
o Desenvolvimento Sustentável é uma asso-
ciação sem fins lucrativos, de utilidade pública, 
que agrega e representa empresas que se 
comprometem ativamente com a sustentabi-
lidade. Através da conceção de projetos inter- 
empresas que estimulam o desenvolvimento 
sustentável, o BCSD é um ator influente e ins-
pirador de novos modelos de negócio, compe-
titivos, inovadores, responsáveis, sustentáveis 
e inclusivos.

O BCSD tem a seguinte visão: 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. 

Para alcançar esta visão o BCSD ambiciona:

Ser embaixador do desenvolvimento sustentável: 
agregar e representar todas as empresas que se 
comprometem ativamente, pela palavra e pela 
ação, com um desenvolvimento sustentável.

Ser uma alavanca da economia verde: interpretar 
e fomentar a transição para uma economia de 
baixo carbono, que valorize os ecossistemas e 
geradora de bem-estar na sociedade.

Ser pioneiro: inspirar e moldar novos modelos 
de negócio, competitivos, inovadores, responsá-
veis, sustentáveis e inclusivos.

Neste contexto, um dos pilares estratégicos de 
atuação do BCSD é a educação para o desenvol-
vimento sustentável.

A Porto Business School é a escola de negó-
cios da Universidade do Porto. Tem como mis-
são a melhoria da qualidade da gestão através 
de programas avançados de pós-graduação, 
programas desenvolvidos à medida para as 
empresas, parcerias corporativas, investigação 
aplicada e consultoria.

O seu modelo de governo diferenciador, assente 
numa verdadeira parceria ativa entre a Uni-
versidade do Porto e 36 grandes empresas, 
tanto nacionais como internacionais, garan-
tem à Porto Business School um alinhamento 
com as necessidades presentes e futuras das 
empresas, promovendo o aumento da sua 
competitividade no mercado global.

A Escola encontra-se entre as melhores es-
colas de negócio europeias, de acordo com 
o Financial Times European Business Scho-
ols Ranking 2015, destacando-se na área de 
Formação para Executivos, onde se pocisiona 
como a 31ª melhor da Europa, no segmento 
de formação aberta.

A excelência e qualidade dos seus programas de 
MBA são acreditados a nível internacional pela 
Association of MBAs (AMBA) e pela Europe-
an Foundation for Management Development 
(EPAS/EFMD).

SOBRE A PORTO BUSINESS SCHOOL SOBRE O BCSD
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COORDENAÇÃO
Sofia Santos 

BCSD Portugal

É, desde janeiro 2016, secretária-geral do BCSD Portugal. 
Licenciada em Economia pelo ISEG – Instituto Superior de 
Economia e Gestão, mestre em Economia pela Universidade 
de Londres e Doutorada em Gestão pela Middlesex University 
de Londres. O seu percurso profissional teve início no Merrill 
Lynch de Londres como research assistant da equipa de global 
strategy e, de regresso a Portugal, passou pela Bloomberg, INE 
– Instituto Nacional de Estatística e CELPA – Associação da 
Indústria Papeleira. Criou a Sustentare, empresa de consulta-
doria especializada nos temas da sustentabilidade corporativa 
e responsabilidade social das empresas. Da Sustentare 
passou para a área de business intelligence do think tank 
português, INTELI. Mais tarde integra a agência de co-
municação GCI como sustainability advisor e depois cria 
a SystemicSphere, empresa de consultoria e investigação, 
prestadora de serviços integrados de economia e ambiente. 
Em 2013 criou também a ONG The K-Evolution que tem como 
objetivo promover a sustentabilidade e a ética na educação.
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APRESENTAÇÃO

OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

Num contexto global de incerteza, onde os temas 
ambientais, sociais e éticos são reconhecidos como 
fatores de risco e também fatores de competitivi-
dade, é essencial que as empresas tenham acesso 
a informação que lhes permita identificar cenários 
futuros, que sirvam de base à definição de estraté-
gias e planos de ação. 

Definir estratégias em períodos de transição consti-
tui um exercício complexo onde a inovação e a cria-
tividade são essenciais para se conseguir imaginar 
o funcionamento de uma sociedade em anos deter-
minantes como 2030 e 2050. As pequenas e gran-
des empresas, as cidades e os países terão de apre-
sentar soluções e políticas que induzam a criação 

O programa vai permitir aos participantes:

• Compreender como as megatendências da 
sustentabilidade podem impactar os negócios, em 
geral, e o seu negócio em particular;

• Redefinir a estratégia da sua empresa à luz 
do Acordo de Paris e da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável;

• Identificar potenciais novos modelos de negócio;
• Antecipar as inovações tecnológicas necessárias 

no futuro;
• Melhorar a gestão do risco e da incerteza;
• Compreender a selecionar as incertezas que mais 

influenciam o seu negócio, o seu setor e o país;
• Compreender a informação que existe no presente 

para assim preparar a tomada de decisões com 
impacto no futuro.

Diretores e técnicos de inovação, estratégia, sus-
tentabilidade, ambiente e qualidade de empresas 
de qualquer dimensão. Quadros com responsabili-
dade no desenho e execução da estratégia da em-
presa.

de um novo modelo económico capaz de gerar em-
prego e bem-estar; capaz de promover a equidade e 
elevados padrões éticos; capaz de promover a ino-
vação que induza, em simultâneo, uma diminuição 
das emissões de CO2 e da perda de biodiversidade.

O programa “Gestão Sustentável: A Leadership 
Expedition to the Future”, conjuga, de forma inova-
dora, os temas ambientais, sociais e éticos com a 
gestão de risco e com as oportunidades de negócio 
que as próximas décadas trarão às empresas, cidades 
e países. Vivemos tempos de mudança. Faz sentido 
ser parte dessa mudança.
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GESTÃO SUSTENTÁVEL: A LEADERSHIP EXPEDITION TO THE FUTURE, UMA 
CONTRIBUIÇÃO PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Este programa é uma das várias atividades que a 
Porto Business School e o BCSD Portugal estão a 
realizar de forma a promover a educação para o de-
senvolvimento sustentável.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são 
17 objetivos que constituem os fatores essenciais de 
qualquer civilização humana e que nos indicam as 
principais áreas de desenvolvimento da agenda in-
ternacional até 2030.

Acreditamos que o curso “Gestão Sustentável: A Le-
adership Expedition to the Future” tem uma forte 
contribuição para estes 17 objetivos proporcionan-
do aos alunos conhecimentos que lhes permitam 
também incorporar os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável nas suas organizações.



 / 7

PO
RT

O
 B

U
SI

N
ES

S 
SC

H
O

O
L.

 G
ES

TÃ
O

 S
U

ST
EN

TÁ
V

EL
  

ESTRUTURA DO PROGRAMA

Porto Business School
---
DIA 1 | 22.02.2018
SETTING THE SCENE 
O CONTEXTO E A AGENDA INTERNACIONAL

Agenda para a Sustentabilidade 
Sofia Santos | Secretária Geral do BCSD Portugal

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
Jonas Haertle | Head of the Principles for Responsible 
Management Education (PRME) secretariat of the 
United Nations Global Compact Office 

Almoço

O Acordo de Paris e as implicações 
para a Economia e Empresas 
Paulo Canaveira | Consultor Senior Internacional 
Alterações Climáticas, Florestas e Uso de Solo

Economia Circular e a Inovação Empresarial 
Inês Costa | Especialista nos temas da economia 
circular

Jantar

Dinner Guest Speaker

Porto Business School
---
DIA 2 | 23.02.2018
REACTION FROM COMPANIES
O PAPEL DAS EMPRESAS NA SOCIEDADE

Mindfulness moment
Gonçalo Pereira | Founder/director of Centro Upaya, 
mindfulness and emotional intelligence trainer

Ética nos negócios, Modelo do Stakeholder 
e a Gestão Humanista 
Petra Molthan-Hill | Senior Lecturer in Business 
Sustainability at Nottingham Business School/
Nottingham Trend University 

Greenhouse Gas Management 
Petra Molthan-Hill | Senior Lecturer in Business 
Sustainability at Nottingham Business School/
Nottingham Trend University 

Almoço

Da Responsabilidade Social, dos índices de 
sustentabilidade às Estratégias Empresariais 
assentes nos ODS
Cláudia Coelho | Diretora e Responsável na PwC da 
área de Sustentabilidade

Novos modelos de negócio: As B Corp e as empresas 
sociais
Marcello Pallazi | Empreendedor de sucesso, 
filantropo por vocação, economista, estratega de 
negócios e profissional de liderança e relações 
internacionais.

MÓDULO 1
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Lisboa (Local a indicar)
---
DIA 4 | 16.03.2018
SCENARIO PLANNING - PENSAR O FUTURO NUM 
CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Mindfulness moment
Gonçalo Pereira | Founder/director of Centro 
Upaya,mindfulness and emotional intelligence 
trainer 

Scenario Planning - Pensar o futuro num contexto de 
desenvolvimento sustentável
António Alvarenga | Especialista em planeamento 
decenários, prospeção, estratégia e inovação 

O Planeamento por Cenários: a Escola Lógico-intuitiva, 
Porter e a Escola Francesa.
 

Almoço

Cenários e Horizon Scanning: projetos e iniciativas
 
Notas sobre Liderança e Implementação de processos 
de Prospetiva Estratégica e Cenarização

Lisboa (Local a indicar)
---
DIA 3 | 15.03.2018
SCENARIO PLANNING - PENSAR O FUTURO NUM 
CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Scenario Planning- Pensar o futuro num contexto 
dedesenvolvimento sustentável
António Alvarenga | Especialista em planeamento de 
cenários, prospeção, estratégia e inovação 

Introdução - Conceitos e métodos para pensar o 
futuro

Conceitos de base (Cenários e Horizon Scanning) 
[início da simulação]: Fontes de scanning; Forças de 
mudança; Tendências; Megatendências / Tendências 
pesadas – as forças que vão moldar o futuro; Sinais 
fracos; Wildcards;  Incertezas e incertezas cruciais;

Almoço

O Planeamento por Cenários: a Escola Lógico-intuitiva, 
Porter e a Escola Francesa.

Simulação de Futuros Possíveis: um processo de 
Scanning e Planeamento por Cenários [continuação 
da simulação]

Jantar

Dinner Guest Speaker

MÓDULO 2
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Lisboa (Local a indicar)
---
DIA 5 | 05.04.2018
PRATICES FROM BUSINESS
AS PRÁTICAS IMPLEMENTADAS

  A ENERGIA E A INDÚSTRIA

A Importância da Biodiversidade e os Direitos 
Humanos
EDP

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a 
Estratégia Empresarial
Galp Energia

A Relevância da Sustentabilidade no setor Automóvel
Gestamp

Trabalho em Grupo

Almoço

  A FILEIRA FLORESTAL

Inovação, Empreendedorismo e Cortiça
Amorim Cork Ventures

Desenvolvimento Sustentável na Atividade da Pasta 
e Papel
The Navigator Company

Trabalho em Grupo

Dinner Guest Speaker

Lisboa (Local a indicar)
---
DIA 6 | 06.04.2018
ENDURANCE AND INNOVATION 
A RESILIÊNCIA DAS CIDADES E DAS PESSOAS

Os desafios das cidades: resiliência, gestão de riscos 
e a adaptação às alterações climáticas
Testemunhos de Câmaras Municipais

Almoço

Guest Speaker
Brisa

Mindfulness moment
Gonçalo Pereira | Founder/director of Centro Upaya, 
mindfulness and emotional intelligence trainer

Redefining succcess in our lives... how do we want to 
be seen by others when we are 60 years old...
Isabel Paiva de Sousa | Consultora em Gestão de 
Pessoas, Professora e Investigadora na área da 
Felicidade no Trabalho

Brain and Decision
José Soares | Doutorado em Fisiologia do Exercício 
pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto

MÓDULO 3
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Porto Business School
---
DIA 7 | 19.04.2018
LEADING THE WAY
A LIDERANÇA E A SUA IMPLEMENTAÇÃO

Capitalismo tradicional e os Valores Morais 
Michael Hopkins | CEO da MHC Internacional

Liderança para o Futuro
Luís Sítima | Senior Partner da Korn Ferry e Professor 
de Estratégia e Liderança

Almoço

Project Learning Groups
Sofia Santos | Secretária Geral do BCSD Portugal

Project Learning Groups
Sofia Santos | Secretária Geral do BCSD Portugal

Jantar

Pitch “Show-and-Tell How To” - Apresentação 
dos trabalhos ao Júri

Porto Business School
---
DIA 8 | 20.04.2018
WHAT IT TAKES 
VISÃO E COMPETÊNCIAS PARA O FUTURO

Mindfulness moment
Gonçalo Pereira | Founder/director of Centro Upaya, 
mindfulness and emotional intelligence trainer

Visão, Liderança e Coragem
Manuel Escudero | Partner of NEARCO, a Spanish 
consulting firm and Special Adviser to the United 
Nations

Competências para o Futuro
Sofia Santos | Secretária Geral do BCSD Portugal

Almoço

Guest Speaker: “The Neuroscience of Learning”
Susana Oliveira | Coordenadora do Serviço de 
Neuropsicologia no Instituto de Psicologia e 
Neuropsicologia do Porto (IPNP). Neuropsicóloga.

Inspirar a Mudança
Margarida Pedrosa | Master Certified Coach pela ICF

What are the major takeaways?
Sofia Santos | Secretária Geral do BCSD Portugal

Encerramento

MÓDULO 4 (NÃO CONSTITUI OPÇÃO MODULAR)
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DOCENTES

antónio alvarenga 
Licenciado em Economia, pós-graduado 
em Estratégia, mestre em Estudos 
Económicos Europeus e doutorado 
em Ciências da Gestão.Trabalha há 
16 anos nas áreas da Análise de 
Cenários / Prospetiva, Economia 
Portuguesa, Sustentabilidade e Es-
tratégia, tendo em 2015 fundado a 
Alva Research & Consulting, onde 
desenvolve trabalho nos temas rela-
cionados com o futuro, como: scenario 
planning, foresight, strategy, innova-
tion entre outros.

cláudia coelho 
Diretora e Responsável da área de 
Sustentabilidade na PwC. Licenciada 
em Engenharia do Ambiente pelo 
Instituto Superior Técnico, da Uni-
versidade Técnica de Lisboa. Como 
consultora, tem desenvolvido a sua 
actividade nas seguintes áreas de 
competência: desenvolvimento da es-
tratégia de sustentabilidade, reporting 
e assurance de sustentabilidade, 
ambiente e alterações climáticas.

gonçalo pereira
Gonçalo Pereira é um dos maiores 
especialistas em mindfulness em 
Portugal.  Nos últimos 14 anos tem 
trabalhado com empresas de vários 
sectores. É Diretor e Fundador do Ins-
tituto Mindfulness, uma organização 
dedicada à investigação e formação 
baseadas no Mindfulness para orga-
nizações, para a educação e para a 
saúde e bem-estar. Encontra-se atu-
almente a desenvolver programas de 
mindfulness e inteligência emocio-
nal para escolas em Portugal.

inês costa
Engenheira do ambiente desde 2002, 
o seu percurso foi marcado pelo 
trabalho em sustentabilidade em-
presarial, ligado ao seu mestrado 
em gestão e tecnologia e pelo dou-
toramento em ecologia industrial 
- tendo-se focado em Simbioses In-
dustriais, a primeira tese de douto-
ramento feita sobre esta matéria a 
nível nacional. Foi investigadora do 
IN+ Centro de Estudos em Inovação, 
Tecnologia e Políticas de Desen-
volvimento, um dos primeiros cen-
tros de investigação em portugal 
a trabalhar no campo da ecologia 
industrial e economia circular. Foi 
nesse contexto que realizou traba-
lho de investigação ligado à gestão 
sustentável de recursos, nomeada-
mente no âmbito das políticas pú-
blicas e ferramentas de gestão de 
abrangência nacional.

isabel paiva de sousa
Doutoranda em Gestão (FEP). Mestre 
em Engenharia (UMinho) e licenciada 
em Psicologia (UPorto). Consultora 
em Gestão de Pessoas, Professora e 
Investigadora na área da Felicidade 
no Trabalho. Exerceu funções de Dire-
ção de Recursos Humanos e Direção 
Executiva. Docente convidada da 
Porto Business School. Vasta experi-
ência como formadora na área com-
portamental, com especial destaque 
na negociação e liderança, em diversos 
setores de atividade.

jonas haertle
Jonas Haertle é responsável por imple-
mentar a missão das Nações Unidas 
associada à iniciativa dos Principles for 
Responsible Management Education 
(PRME). Trabalhando para o Pacto Glo-
bal das Nações Unidas, Jonas desen-

volve iniciativas que pretendem inspi-
rar e promover a educação responsável 
da gestão, investigação e liderança. 
Uma das competências de Jonas con-
siste na capacidade de reunir vários 
stakeholders que, em conjunto, de-
senvolvem soluções para os desafios 
da sustentabilidade quer a nível global 
quer a nível local. 

josé soares
Professor Catedrático de Fisiologia 
na Universidade do Porto (UP). Do-
cente na Faculdade de Desportome 
na Faculdade de Medicina. Especia-
lista com larga experiência na me-
lhoria da performance em pessoas e 
equipas seja em contexto do desporto 
de alto rendimento, seja em am-
biente corporativo. É responsável 
por desenvolver projetos baseados 
na aplicação de conhecimentos da 
fisiologia, em geral, e das neurociên-
cias, em particular. Docente convidado 
da Porto Business School.

luís sítima
Licenciado em Gestão e Administra-
ção de Empresas pela Universidade 
Católica de Lisboa e Mestre em Estra-
tégia e Desenvolvimento Empresarial 
pelo ISCTE. Worldwide partner Hay 
Group, Diretor do Hay Group em 
Portugal e membro do Comité In-
ternacional de Bulding Effective 
Organizations. É Professor na Porto 
Business School. É autor de vários 
livros de Gestão Estratégica e orador 
frequente em congressos nacionais 
e internacionais.

manuel escudero
Manuel Escudero é sócio da NEARCO, 
uma empresa de consultoria espanho-
la que trabalha com administrações 
de empresas. É também Conselheiro 
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Especial das Nações Unidas, na ini-
ciativa Principles for Responsible 
Management Education (PRME). 
Manuel foi fundador desta iniciativa 
que reúne mais de 600 escolas de 
negócios de todo o mundo. Foi o 
Chefe de Secretaria do PRME até 
junho 2010. Trabalhou como Diretor 
Geral da Deusto Business School 
(2010-2014), foi Diretor Executivo 
do Centro de Investigação do Ins-
tituto Levin da Universidade Es-
tadual de Nova York (2008-2010) 
e Chefe de Redes do Pacto Global 
das Nações Unidas em Nova York 
(2005-2008). Manuel foi professor 
na IE Business School em Madrid,  
Research Dean e Faculty Dean, Asso-
ciate General Director e fundador 
do IE Executive College. Possui uma 
licenciatura em Ciências Empresa-
riais (Deusto, Espanha), Master em 
Ciências e Ph.D. pela London School 
of Economics.

marcello palazzi
Empreendedor de sucesso, empreen-
dedor-filantropo por vocação, eco-
nomista, estratega de negócios, e 
profissional de liderança e relações 
internacionais. Criou a Fundação 
Progressio a partir do Roterdão, que 
implementou cerca de 300 projetos 
em 30 países, com o objetivo de 
contribuir para a construção de uma 
“economia cívica”. Atualmente lidera 
o movimento B Corp na Europa a 
partir de Amesterdão. Desenvolve 
trabalho com a SIX (Worldwide Social 
Innovation Exchange), o UK Cabinet 
Mission-Led Business Review, o Clube 
de Roma, a Fundação Alterra entre 
outros. 

margarida pedrosa
Licenciada em Psicologia pela FPCEUP. 
Pós-Graduação em Psicologia do Tra-
balho naquela Faculdade. MBA pelo 
ISEE em 1990 (agora Porto Business 
School), onde exerceu funções do-
centes (até 2000). Docente da Porto 
Business School desde 2000. É Di-
retora Geral da MBA – Consultores, 
empresa de consultoria de Gestão 
em Recursos Humanos, nas áreas de: 
Recrutamento e Selecção de Pessoal; 
Apoio a Projectos de Mudança; For-
mação e Treino de Competências – 
Comunicação, Liderança, Trabalho em 
Equipa; Gestão de Carreira e Sistemas 
de Remuneração e Incentivos.

michael hopkins
CEO da MHC Internacional, uma em-
presa de consultoria e investigação 
sobre desenvolvimento sustentável, 
emprego e desenvolvimento econó-
mico-social, sediada em Londres. 
Trabalhou no setor privado (IBM, BAT 
barato, ITT / STC, Addax, UEFA, BP), 
nas Nações Unidas (OIT, PNUD, PAM, 
UNIDO, UNITAR), no Banco Mundial 
e na Academia (IDS Sussex, QEH 
Oxford, Middlesex, Universidade de 
Genebra). Economista doutorado 
com particular interesse nos temas 
de emprego e educação executiva, 
especialmente em economias de 
mercado emergentes. É conselheiro 
para o USA Chamber of Commerce’s 
Corporate Citizenship Programme. 
Em 2011, foi incluído no top líderes 
de pensamento na Europa e no Médio 
Oriente capazes de influenciar o 
pensamento sobre sustentabilidade 
das empresas. Em 2014, recebeu o 
prémio Lifetime Achievement para 
CSR da Universidade de Delhi.

paulo canaveira
Consultor Sénior internacional das áreas 
de alterações Climáticas, Florestas e 
Uso de Solo. Licenciado em Engenha-
ria Florestal (Ramo de Conservação 
dos Recursos Naturais), possui vasta 
experiência nos temas das alterações 
climáticas. Participou como espe-
cialista nacional em Uso de Solo e 
Florestas nas negociações da Con-
venção de Alterações Climáticas, do 
Protocolo de Quioto e do Acordo de 
Paris. Atualmente é consultor Sénior 
na Agência Portuguesa do Ambiente 
e na Terraprima.

petra molthan-hill
Petra Molthan-Hill lidera a Green Aca-
demy da Universidade de Nottingham 
Trent, desenvolvendo programas curri-
culares e atividades extra-curriculares 
relacionadas com a educação para o 
Desenvolvimento Sustentável. Petra é 
Academic Lead para a iniciativa PRME 
na Nottingham Business School e co-
ordenadora dos temas da Sustenta-
bilidade. As suas principais áreas de 
investigação pretendem compreender 
“como” e “porquê” que os gestores in-
teragem com a sustentabilidade de 
formas diferentes, tendo sempre em 
consideração uma perspectiva inter-
nacional. É também Co-Presidente do 
grupo de trabalho da iniciativa PRME 
sobre as alterações climáticas e o 
ambiente. Ganhou o prémio profissio-
nal de sustentabilidade pelo trabalho 
realizado no UK-Ireland Green Gown 
Awards em 2016, bem como o Guar-
dian University Award em 2015 rela-
cionado com o seu Projeto de Gestão 
de Gases de Efeito Estufa. Em 2014 
Petra Molthan-Hill Co-desenhou o 
Sustainability in Practice Certificate 
(disponível para todos os 28.000 estu-
dantes na Nottingham Trent University) 
e que foi selecionado para o Green 
Gown Awards.
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sofia santos 
É, desde janeiro 2016, secretária-
-geral do BCSD Portugal. Licenciada 
em Economia pelo ISEG – Instituto 
Superior de Economia e Gestão, 
mestre em Economia pela Univer-
sidade de Londres e Doutorada em 
Gestão pela Middlesex University de 
Londres. O seu percurso profissio-
nal teve início no Merrill Lynch de 
Londres como research assistant 
da equipa de global strategy e, de 
regresso a Portugal, passou pela 
Bloomberg, INE – Instituto Nacional 
de Estatística e CELPA – Associação 
da Indústria Papeleira. Criou a Sus-
tentare, empresa de consultadoria 
especializada nos temas da sus-
tentabilidade corporativa e respon-
sabilidade social das empresas. Da 
Sustentare passou para a área de 
business intelligence do think tank 
português, INTELI. Mais tarde integra 
a agência de comunicação GCI como 
sustainability advisor e depois cria a 
SystemicSphere, empresa de con-
sultoria e investigação, prestadora 
de serviços integrados de economia 
e ambiente. Em 2013 criou também 
a ONG The K-Evolution que tem 
como objetivo promover a susten-
tabilidade e a ética na educação.

susana oliveira
Licenciada em Psicologia Clínica, Mestre 
em Neuropsicologia Clínica. Coorde-
nadora do Serviço de Neuropsicologia 
no Instituto de Psicologia e Neuropsi-
cologia do Porto (IPNP). Neuropsicólo-
ga. Professora Auxiliar convidada do 
Mestrado de Neuropsicologia Clínica 
do Instituto Superior de Ciências da 
Saúde-Norte entre 2011 e 2013. Assis-
tente na revisão e tradução de testes 
neuropsicológicos para a Transperfect 
Translations (USA). Docente convidada 
da Porto Business School.
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INFORMAÇÕES GERAIS

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

Empresas 
Associadas*

1000€

1200€

1000€

CANDIDATURAS ATÉ 22 DE JANEIRO DE 2018

Preço
PROGRAMA COMPLETO

O programa completo tem o custo de:
 / 3500€ [empresas associadas*];
 / 3800€ [público geral].

OPÇÃO MODULAR

Os valores apresentados incluem coffee-breaks 
jantares no 1º dia das sessões e almoços nos dias 
completos de formação.
O Módulo 4 não constitui opção modular.
*Associados do BCSD e da Porto Business School

Datas e local
22 e 23 de fevereiro | Porto Business School
15 e 16 de março | Lisboa (local a definir)
5 e 6 de abril | Lisboa (local a definir)
19 e 20 de abril | Porto Business School

Informações e candidaturas:
Anabela Barroso
T: 220 425 084 | E: gs@pbs.up.pt

Diploma
Certificado de aproveitamento para quem frequenta o 
programa na íntegra.
A opção modular não confere certificado.

Avaliação
80% avaliação de grupo
20% participação individual

Público 
Geral

1300€

1500€

1300€
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PORTO BUSINESS SCHOOL
Avenida Fabril do Norte, 425
4460-314 Matosinhos

T +351 226 153 270 
geral@pbs.up.pt

www.pbs.up.pt


