
04. SUSTAINABILITY FOR BEACONS

Conhecer a SBTi Science-Based Target 
Iniciative, compreender o que são SBT e 
como definir

Conhecer métodos de definição 
de SBT, casos de estudo de 
empresas de referência e saber 
como aplicar a metodologia

OBJETIVOS

04.4 Science-Based Targets 

Conhecer a relação entre SBTi e 
ações e iniciativas para a 
transição rumo à neutralidade 
carbónica (ex.: RE100, EP100, 
etc.)



# O que são Science-Based Targets (SBT)?

# Porquê estabelecer SBT

# Ações e iniciativas para a transição rumo 
à neutralidade carbónica (ex.: RE100, 
EP100, etc

# Definição de SBT

# Processo de reconhecimento de um SBT

# Métodos de definição de SBT

# Etapas a seguir no processo de definição 
do SBT

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

As metodologias formativas a 
utilizar resultarão de uma 
combinação diversificada de 
métodos e recursos (incluindo 
casos de estudo e boas práticas 
internacionais de referência).

CUSTOS DE INSCRIÇÃO

▪ 400 Euros + IVA em vigor, 
para associados do BCSD 
Portugal;

▪ 500 Euros + IVA em vigor, 
para outros participantes.

DURAÇÃO/HORÁRIO

1 dia 

Manhã: 9h00-13h00

Tarde: 14h00-17h30

DATA

22 outubro 2020

LOCAL

Lisboa

PROGRAMA

04. SUSTAINABILITY FOR BEACONS
04.4 Science-Based Targets 

Formação ministrada em parceria com a PwC Portugal. 

https://www.pwc.pt/


SOBRE A EQUIPA

Cláudia Coelho
PwC – Director

▪ Diretora do departamento de Assurance, da PwC, na especialidade de Sustainable Business Solutions .
▪ Licenciada em licenciada em Engenharia do Ambiente pelo IST, com uma pós graduação em Sistemas de Gestão Ambiental e Programa de 

Direção de Empresas pela AESE. Formadora qualificada com o Curso de Formação Pedagógica de Formadores.
▪ Possui 18 anos de experiência profissional como consultora em sustentabilidade, com especialização nas áreas estratégicas e de reporting, 

incluindo as guidelines da GRI (Global Reporting Initiative).

▪ Manager do departamento de Assurance , da PwC , na especialidade de Sustainable Business Solutions . Licenciado em Engenharia do 
Ambiente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Formador qualificado com o Curso de Formação

▪ Pedagógica de Formadores. Possui 10 anos de experiência profissional como consultora em sustentabilidade e tem desenvolvido e
realizado formação para clientes (GRI Standards e sustentabilidade).

▪ Manager do departamento de Assurance, da PwC, na especialidade de Sustainable Business Solutions.
▪ Licenciada em Engenharia do Ambiente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Formadora qualifica da 

com o Curso de Formação Pedagógica de Formadores.
▪ Possui larga experiência profissional como consultora em sustentabilidade e tem desenvolvido e realizado formação para clientes (GRI4 e 

sustentabilidade).

Carlos de Llera
PwC – Manager

Marta Antas
PwC – Manager


