
16H15 Receção dos participantes  

 

16H30 Boas vindas  

  Mafalda Evangelista, Coordenadora de Projetos do BCSD  

 

16H35 A Liderança, o Amor e o Lucro  

  

  Liderança a pensar no futuro: gerir com alma 

  Francisco Sánchez, Administrador Não Executivo da  
  Sonae Capital e ex Presidente do BCSD 

 

Gerir com sentido de pertença 

João Roquette, CEO do Esporão 

 

Gerir com valores  

João Pedro Tavares, Presidente da ACEGE—Associação 
Cristã de Empresários e Gestores  

 

  Perguntas e Respostas 

 

17H45 Da Consciência às B Corp 

 

  Marcello Pallazi, Co-fundador da B Lab e B Corp Europe   

  

  Miguel Alves Martins, Presidente da Direção do IES 

  

  Pedro Pais de Almeida, Sócio da Abreu Advogados 

  

  Perguntas e Respostas  

 

19H00  Encerramento e entrega de diplomas aos Future Leaders 
  2015 

  Rui Teixeira, Administrador da EDP 

 

19H30  Networking acompanhado de vinhos Defesa do Esporão 

 

20H00 Fim do evento 

 

 

“Capitalismo com consciência. O movimento B Corp.  

Repensar o sucesso das empresas” 

7 Junho 2016 | Inspira Santa Marta Hotel | Rua de Santa Marta 48, Lisboa  

ENTRADA LIVRE | Lugares limitados à capacidade da sala | Inscrições até 3 Junho para: neusa.meneses@bcsdportugal.org   

Com o apoio: 

https://www.linkedin.com/title/co-founder%2C-b-lab-%2F-b-corp-europe?trk=pprofile_title


CAPITALISMO COM CONSCIÊNCIA 

O capitalismo com consciência é um movi-

mento que advoga uma forma de conduzir 

negócios mais humanizada, onde o objeti-

vo último dos negócios não é fazer lucro, 

mas, sim, prestar um serviço à humanida-

de. Quatro princípios definem o capitalis-

mo consciente: um propósito maior, orien-

tação para os stakeholders, liderança com 

consciência e cultura com consciência.  

O movimento do capitalismo com consci-

ência (conscious capitalism no original) 

emergiu da teoria da responsabilidade so-

cial corporativa e defende uma economia 

baseada em valores e com preocupações 

aos níveis social e ambiental. Está relacio-

nado com um modelo de negócio que de-

fende que o objetivo da empresa é mais 

do que fazer lucro, com o consumo consci-

ente e com o investimento socialmente 

responsável. 

B CORP 

As B Corporations (B Corp) são empresas 

certificadas quanto ao cumprimento de 

indicadores rigorosos de desempenho soci-

al e ambiental, responsabilização e trans-

parência.  

A comunidade B Corp tem vindo a crescer 

expressivamente ao longo dos últimos 

anos. São já mais de 1600 empresas certi-

ficadas em 42 países e em mais de 120 

indústrias. O objetivo é redefinir o signifi-

cado de sucesso para os negócios.  

 B LAB EUROPE 

A B Lab Europe é uma organização sem 

fins lucrativos que serve a área geográfica 

da Europa dentro do movimento de pesso-

as que usam os negócios como uma força 

para o bem. A sua visão é a de que um dia 

as empresas vão competir para serem as 

melhores para o mundo e como resultado 

a sociedade vai gozar de uma prosperida-

de partilhada e durável.  

IES—Social Business School 

O IES-Social Business School é a primeira 

escola de negócios focada na Inovação e 

Empreendedorismo Social. É o ponto de 

partida para um caminho dedicado à ino-

vação social na criação de soluções de ne-

gócio sustentáveis, oferecendo um porte-

fólio de formação, investigação e consulto-

ria que dá resposta a empreendedores so-

ciais, organizações sociais, setor público, 

empresas, fundações e universidades, con-

tinuando a apostar na excelência e numa 

forte rede de parceiros para inspirar, for-

mar, apoiar e ligar organizações e pesso-

as, de todos os setores de uma economia 

convergente. 

Uma das iniciativas promovidas pelo IES é 

o Laboratório de Negócios Sociais (LNS) 

que tem o objetivo de alavancar o poder 

que todos os negócios têm na resolução de 

problemas sociais e ambientais. Através do 

LNS, o IES representa o B Lab Portugal & 

África Lusófona, trabalhando com vários 

parceiros de forma a garantir que cada vez 

mais empresas promovem padrões ambici-

osos de desempenho social e ambiental, 

de responsabilidade e transparência. 



ABREU ADVOGADOS 

A Abreu Advogados é uma sociedade de 

advogados que tem o seu sistema de ges-

tão certificado pela ISO 9001. Constituída 

em 1993, a Abreu Advogados está atual-

mente entre as três maiores sociedades de 

Advogados em Portugal, tendo crescido de 

seis para 190 advogados, num total de 

280 profissionais, com escritórios em Lis-

boa, Porto e Madeira e presença nos qua-

tro continentes, através de sete escritórios 

internacionais - Angola, Ásia, Brasil, Cabo 

Verde, França, Moçambique e Timor-Leste. 

A Abreu Advogados é a primeira sociedade 

de advogados portuguesa certificada como 

B Corp. A certificação atribuída à Abreu 

Advogados pelo B Lab reafirma o propósito 

desta sociedade de advogados em contri-

buir para a criação de uma prosperidade 

partilhada e duradoura que não se centra 

apenas nas suas margens de lucro.   

 

ESPORÃO 

O grupo Esporão, fundado em 1973, é 

uma empresa familiar dedicada à produ-

ção, comercialização e exportação de vi-

nhos e azeites. O modelo de negócio do 

grupo assenta por completo nos princípios 

da sustentabilidade, pelos quais já ganhou 

vários prémios: está desenhado para per-

mitir a aplicação de métodos e técnicas 

modernas e o controlo sobre o processo de 

produção da totalidade dos produtos, com 

intervenção integrada em todas as fases 

do processo produtivo, agrícola, industrial 

e comercial.  

O grupo tem em curso ações de valoriza-

ção ambiental, preservação da biodiversi-

dade, promoção da saúde pública, recupe-

ração do património histórico e melhoria 

das condições de ensino, entre outras. É a 

maior entidade empregadora de Reguen-

gos de Monsaraz, onde 100 das 260 pes-

soas que emprega são colaboradores agrí-

colas. Pensando em novos patamares de 

qualidade e no futuro, o Esporão tem vin-

do a produzir vinhos e azeites biológicos e 

de produção integrada, resultando em pro-

dutos com mais intensidade, sabor e lon-

gevidade.  

EDP 

A EDP é uma utility verticalmente integra-

da. É o maior produtor, distribuidor e co-

mercializador de eletricidade em Portugal. 

É um dos maiores operadores mundiais de 

energia eólica e produz também energia 

solar fotovoltaica. Presente em 14 países, 

conta com cerca de 9,7 milhões de clientes 

de energia elétrica, 1,3 milhões de clientes 

de gás e aproximadamente 12 mil colabo-

radores em todo o mundo. Em 31 de De-

zembro de 2014, a EDP detinha uma capa-

cidade instalada de cerca de 22,5 GW, ten-

do produzido durante 2014 mais de 60,2 

TWh, dos quais cerca de 71% com origem 

em energias renováveis.  

A EDP assume a Presidência da Direção do 

BCSD no triénio 2016-2018. 



BCSD PORTUGAL 

O BCSD Portugal — Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sus-

tentável, é uma associação sem fins lucrativos, de utilidade pública, que 

agrega e representa empresas que se comprometem ativamente com a 

sustentabilidade. Através da conceção de projetos entre empresas que 

estimulam o desenvolvimento sustentável, o BCSD é um ator influente e 

inspirador de novos modelos de negócio, competitivos, inovadores, res-

ponsáveis, sustentáveis e inclusivos. 

Com cerca de 80 membros, o BCSD tem ampla representação setorial e 

integra a maioria das empresas do índice bolsista PSI20.  As empresas 

do BCSD representam 38% do PIB nacional, valor que se traduz em 

mais de 65 mil milhões de euros de volume de negócios e mais de 

270.000 colaboradores. 

O BCSD integra a rede global do World Business Council for Sustainable 

Development, a maior organização empresarial internacional a trabalhar 

na área do desenvolvimento sustentável.  

FUTURE LEADERS 

O projeto Future Leaders é uma proposta do BCSD para a formação alargada 

dos colaboradores, que sensibiliza os formandos para a temática da sustentabi-

lidade e respetivas implicações no negócio, riscos e oportunidades, criando 

uma plataforma de aprendizagem e teste de competências técnicas e compor-

tamentais num contexto real e prático de negócios. A integração de uma pers-

petiva de sustentabilidade é fundamental para identificar oportunidades, gerir 

adequadamente as relações com todas as partes interessadas, produzir as mu-

danças necessárias e planear um futuro de sucesso.  

O BCSD Portugal desenvolve este programa de formação desde 2005 - anteri-

ormente designado Young Managers Team - e já conta com 170 participações 

de representantes de empresas associadas, tendo sido criadas diversas ferra-

mentas de gestão no âmbito da sustentabilidade empresarial.  

http://www.bcsdportugal.org/ferramentas/ymt

