
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

“A transição para a economia circular exige uma mudança profunda no modo como valorizamos os nossos 
materiais, produtos e serviços” 

João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente 

Risco, portfólio, custo e fluxo de caixa, são algumas das questões sobre as quais depende a transformação do sistema 

financeiro. A evolução dos modelos tradicionais, assentes na linearidade e no risco, para sistemas circulares onde os ativos 

são preservados e mantidos na economia pelo maior período de tempo é, simultaneamente, um desafio e uma 

inevitabilidade: os recursos do planeta são finitos. 

Este workshop tem como objetivo caracterizar os desafios que se colocam a este setor e partilhar sucessos internacionais e 

nacionais já alcançados. Frido Kraanen e Jvan Gaffuri são os oradores internacionais confirmados para abordar o papel do 

sistema financeiro no apoio às empresas que já estão, ou que pretendem, fazer a transição para práticas circulares. 

Organização 

Oradores 

Frido Kraanen 

Responsável pelos princípios corporativos, programa de responsabilidade social corporativa e pela agenda 

social que a Cooperativa PGGM – instituição sem fins lucrativos de gestão de fundos de pensões - 

implementa junto dos seus 560.000 membros, com ativos avaliados em 200.2 mil milhões de euros. 

Preside ao grupo de trabalho internacional FinanCE da Fundação Ellen Macarthur, que está a definir o 

papel do sistema financeiro na transição para uma economia circular. Este grupo reúne várias 
organizações financeiras, como por exemplo, o BEI, Intesa Sanpaolo, ING, ABN AMRO, Circularity Capital. 

Jvan Gaffuri 

Integrou a RobecoSAM em 2006 como analista sénior de equity na equipa de research dedicada aos 

setores da tecnologia e do controlo de poluição. Trabalhou anteriormente na Swiss Life como Portfolio 
Manager/Analista Financeiro na gestão de vários fundos que investiam em ações de empresas nos 

mercados japonesas e da Ásia/Pacífico. 

Estudou economia na University of St. Gallen e tem o Certified European Financial Analyst (CEFA) da 
European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) 
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O portal eco.nomia é um espaço de partilha de conhecimento sobre economia circular  

do Ministério do Ambiente 

 

 

 

 

Inscrições 

Aceda a eco.nomia.pt/pt/eventos 
e faça a sua inscrição 

 

http://eco.nomia.pt/pt/recursos/noticias/ecofinancia
https://www.google.pt/maps/place/Loja+MEO+Lisboa+-+F%C3%B3rum+Picoas/@38.7309665,-9.1467472,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7fa18ab51785c01e!8m2!3d38.7309239!4d-9.1463502
http://eco.nomia.pt/pt/eventos
http://eco.nomia.pt/


PROGRAMA 
Nota: o painel da manhã (11:00-13:00), com oradores internacionais, será conduzido em língua inglesa 

Receção aos participantes (a partir das 10:00) 

10:30 
11:00 

Sessão de abertura 
Jorge Seguro Sanches Secretário de Estado da Energia Ministério da Economia 

João Pedro Matos Fernandes Ministro do Ambiente Ministério do Ambiente 

11:00 
12:00 

Economia circular: o desafio do 
financiamento  

Frido Kraanen Diretor cooperativo e de sustentabilidade corporativa  PGGM e FinanCE group da Fundação Ellen Macarthur 

Investir em ativos sustentáveis Jvan Gaffuri Diretor, gestor sénior de Sustentabilidade Corporativa RobecoSAM 

12:00 
13:00 

Painel de debate: 
Práticas internacionais de financiamento em 
economia circular 

Moderador: Vítor R. Oliveira Jornalista TSF 

Frido Kraanen  PGGM-finanCE group EMF 

Jvan Gaffuri  RobecoSAM 

Joaquim Pedroso Loan Officer – Lending operations em Portugal Banco Europeu de Investimento 

Francisco Pessoa Sustainable Finance, Marketing & Communications 
BNP Paribas Global Sustainable Finance and 
Investment 

Almoço livre 

14:30 
15:30 

Painel de debate:  
A experiência nacional no suporte financeiro à 
economia circular  

Moderador: Sofia Santos Secretária geral BCSD Portugal 

Jaime Andrez Presidente da comissão diretiva COMPETE 2020 

Helena Azevedo Presidente da comissão diretiva POSEUR 

Tiago Simões de Almeida Diretor departamento Project Finance BPI 

Licínio Pina Presidente do conselho de administração executivo Caixa Central de Crédito Agrícola 

Pausa – coffe break 

16:00 
17:30 

Financiar projetos de economia circular: 
experiência na primeira pessoa 

João Nunes Diretor BLC3 

Financiar projetos de economia circular: 
experiência na primeira pessoa 

Ricardo Rato 
Head of unit | Responsável de Área 
Sustainable Innovation Centre 

ISQ  

Painel de debate: 
A experiência regional no apoio à economia 
circular 

Moderador: Carlos Ferro Editor de Sociedade DN 

Ana Abrunhosa Presidente CCDR-Centro 

Jorge Pulido Valente Vice-Presidente CCDR-Alentejo 

João Nunes  BLC3 

Ricardo Rato  ISQ 

17:30 
18:00 

Sessão de encerramento Carlos Martins Secretário de Estado do Ambiente Secretaria de Estado do Ambiente 


