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Desempenho financeiro 
de alta performance 
com propósito 

O PROGRAMA

As finanças sustentáveis são uma das 
tendências mais fortes nos mercados 
de capitais - abrangem aproximadamente 
metade do assets under management 
(AUM) a nível global. O programa oferece 
uma visão geral do mercado global das 
finanças sustentáveis e das suas 
diferentes variações, além de explorar 
como os agentes financeiros (investidores 
institucionais, gestores de ativos, gestores 
de património) podem gerir capital e gerar 
valor por meio de dados e políticas 
ambientais, sociais e de governance (ESG).

O DESAFIO

Apesar do crescimento repentino das 
finanças sustentáveis nos últimos anos, 
vários estudos mostram que os gestores 
financeiros operam com uma “lacuna de 
conhecimento” quando se trata de ESG 
(dados ambientais, sociais e de governance). 
O desafio é, por isso, claro: como podem os 
detentores e gestores de ativos atingir um 
elevado desempenho financeiro através 
da adoção de políticas, práticas e dados 
relacionados ao capitalismo sustentável?



Desenvolver uma compreensão holística 
do que são as finanças sustentáveis, as 
suas bases de construção e a evolução 
dos mercados de capitais nesta área

Compreender os elementos únicos das 
finanças ESG e como se relacionam com 
as finanças tradicionais

O que
esperar:

Executivos seniores do setor bancário

Gestores de ativos

Investidores institucionais

Gestores de património

Compreender os riscos e oportunidades 
relativos às finanças sustentáveis

Apreender como dados ESG podem ser 
integrados a private equity, gestão de 
ativos e gestão de património

Identificar produtos ESG de alta qualidade 
em todas as classes de ativos

Aceder e gerir dados ESG

Desenvolver uma política de finanças 
sustentáveis 

Identificar o potencial financeiro de 
investimentos sustentáveis

Fazer um balanço da componente jurídica 
das finanças sustentáveis

PARA SI
PARA A SUA 
ORGANIZAÇÃO

PERFIL DE PARTICIPANTES



O programa conjuga as componentes teórica e prática, permitindo 
que os participantes apliquem imediatamente, nos diferentes módulos, 
conceitos e modelos ESG em práticas financeiras.

Programa

Evidência e Tendências sobre ESG

Como Investir numa Ótica ESG?

O que são as Finanças Sustentáveis?

Dados ESG

Comunicação e Report

Finanças Sustentáveis na Prática

CASO PRÁTICO

CASO PRÁTICO

CASO PRÁTICO

CASO PRÁTICO
ESTRUTURAÇÃO DE UM GREEN BOND



Programa 18 horas

O que são 
as Finanças Sustentáveis?

História

Finanças sustentáveis vs. finanças 
tradicionais

Tamanho e tendências do mercado ESG 

Desafios e preconceitos contra 
finanças sustentáveis

Ecossistema das finanças sustentáveis: 
líderes do setor

Comunicação e Report 

Comunicação externa de políticas e 
práticas ESG

Comunicação interna e educação sobre 
finanças sustentáveis

Desenvolvimento de uma política 
de finanças sustentáveis numa 
organização financeira

Finanças Sustentáveis 
na Prática

Para gestores de património

Para gestores de ativos

Para executivos no setor bancário

Para investidores institucionais

Evidência e Tendências 
sobre ESG

As finanças sustentáveis são relevantes? 
A teoria

As finanças sustentáveis são relevantes? 
As evidências

CASO PRÁTICO

Como Investir numa 
Ótica ESG?

Definições e métodos de investimento

Produtos ESG (em todas as classes 
de ativos)

A componente jurídica/compliance de ESG: 
princípios e regulação

CASO PRÁTICO

Dados ESG

Dados humanos vs. inteligência artificial

Que dados ESG mais afetam a 
performance financeira?

Fornecedores de dados ESG e de 
impacto

Integração de dados ESG em modelos 
financeiros básicos

CASO PRÁTICO

CASO PRÁTICO



Coordenação Científica
Rodrigo Tavares

Coordenação Científica
Miguel Ferreira

Corpo Docente

SAIBA MAIS SAIBA MAIS

Professor Associado Convidado na Nova SBE, 
onde ministra a cadeira de mestrado em 
Finanças Sustentáveis. É Fundador e Presidente 
do Granito Group, um grupo financeiro que 
promove a economia sustentável por meio de 
consultoria de gestão, assessoria financeira e 
policy & investigação. Tem mais de 15 anos de 
experiência em organizações governamentais 
e internacionais onde trabalhou em assuntos 
internacionais e cooperação económica. De 
2011 a 2014, atuou como Chefe da Assessoria 
Especial para Assuntos Internacionais do 
Governo do Estado de São Paulo. Trabalhou 
como investigador sénior na Universidade de 
Harvard, Universidade de Columbia (bolsa 
de pós-doutoramento) e Universidade da 
Califórnia, Berkeley. Foi nomeado Young Global 
Leader pelo Fórum Económico Mundial (2017) 
e Embaixador da StartUp Portugal (2018). 
É colunista na TSF e na Folha de São Paulo.

Doutorado em Finanças pela Universidade 
de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos. 
Detém a cátedra BPI | Fundação “la Caixa” 
em Responsible Finance. É research associate 
do European Corporate Governance 
Institute (ECGI) e do Centre for Economic 
Policy Research (CEPR). O seu trabalho já 
foi publicado em revistas académicas de 
referência, tais como o Journal of Finance, 
Journal of Financial Economics, Journal of 
Financial and Quantitative Analysis e Review 
of Financial Studies. Foi distinguido pelo 
European Research Council (ERC) com uma 
bolsa de investigação. Leciona nas áreas de 
Finanças da Empresa. A sua investigação 
centra-se em investimentos internacionais, 
investidores institucionais e corporate 
governance.

https://novafinance.pt/mferreira


Corpo Docente

Ana Luís de Sousa
Partner @ Vieira de Almeida - Energy & Natural Resources
Como Investir numa Ótica ESG?
Caso Prático (estruturação de um green bond)

Hugo Moredo Santos
Partner @ Vieira de Almeida - B&F Capital Markets
Como Investir numa Ótica ESG?
Caso Prático (estruturação de um green bond)

Miguel Ferreira
BPI | Fundação “la Caixa” Chair em Responsible Finance 
Evidência e Tendências sobre ESG
Dados ESG

Rodrigo Tavares
Professor Auxiliar Convidado @ Nova SBE
O que são as Finanças Sustentáveis?
Como Investir numa Ótica ESG?
Dados ESG
Comunicação e Report
Finanças Sustentáveis na Prática

SAIBA MAIS SOBRE O CORPO DOCENTE



Uma escola que sempre olhou 
para o futuro como forma de 
perpetuar o seu legado.

 

Nova School 
of Business 
& Economics

Desde o início que o papel da Nova SBE esteve 
sempre muito bem definido. E assim se manteve 
nos últimos 40 anos: participando ativamente para 
transformar o mundo de forma positiva.

Acreditamos em ter um compromisso para com 
todas as pessoas que se atrevem a questionar, 
a descobrir, a criar. As que continuam a tentar 
superar-se e a melhorar os meios através dos 
quais podem ser melhor e fazer melhor enquanto 
pessoas, profissionais, líderes. Enquanto cidadãos.

Amanhã, tal como hoje, seremos uma escola que 
receberá quem continua a acreditar na nossa 
capacidade em superarmo-nos, demonstrando as 
mentes curiosas e determinadas que somos.

Seremos o espaço onde é possível ter as 
ferramentas necessárias para perceber onde quer ir 
e começar a traçar o caminho para chegar lá.

Ver história a ser feita e fazer parte dela é um 
privilégio raro. 

As instalações da Nova 
SBE têm o selo de 
confiança COVID OUT, 
atríbuido pelo ISQ.

SAIBA MAIS

    
   

 

https://campaigns.novasbe-execed-portfolio.com/re-start-pack


Entre os melhores 
da Europa

Líder em 
Portugal

MESTRADO EM GESTÃO

FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL

MESTRADO EM FINANÇAS

UNIVERSAL BUSINESS SCHOOL

23ª MELHOR

14º MELHOR

5 PALMAS

DA EUROPA

DO MUNDO

DO MUNDO

DO MUNDO

DA EUROPA

44ª MELHOR

16º MELHOR

#1 EM PORTUGAL

26ª MELHOR

Reconhecido pelo ranking do Financial Times

Esta informação foi atualizada a dezembro 2020.

Reconhecido pelo ranking da Eduniversal



Cada dia começa 
com uma questão:
o que podemos
fazer po si?

A Vieira de Almeida (VdA) é uma firma de referência 
internacional com mais de 40 anos, destacando-se 
por um track-record ímpar na assessoria jurídica 
empresarial e pelo seu caráter inovador. Através dos 
serviços jurídicos altamente especializados em 
diversas indústrias e práticas e da excelência na 
prestação dos mesmos, a VdA ultrapassa os desafios 
cada vez mais complexos, com os que os clientes se 
defrontam.

A VdA oferece soluções robustas, pautadas por 
padrões de excelência, ética e profissionalismo 
consistentes. O reconhecimento da excelência do 
nosso trabalho é partilhado por toda a equipa, com 

clientes e stakeholders, e evidenciado pelas mais 
relevantes organizações profissionais, publicações 
jurídicas e entidades académicas. A VdA tem sido 
reconhecida consistentemente pela excelência e 
caráter inovador dos seus serviços, tendo recebido as 
mais prestigiadas distinções e prémios internacionais 
da indústria da advocacia empresarial.

Através da VdA Legal Partners, os clientes têm acesso 
a 12 jurisdições, com uma vasta cobertura sectorial 
em todos os países africanos da Comunidade de 
Países de Língua Oficial Portuguesa, e em diversos 
países francófonos, bem como em Timor-Leste.
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Rua da Holanda, 1

Program Advisor
Gonçalo Matos e Silva
goncalo.m.silva@novasbe.pt
(+351) 961 252 918

exed.novasbe.p
Nova School of Business & Economics

Ming C. Hsu Executive Hall

2775-405 Carcavelos, 
Portugal

Nova SBE Executive Education
Expanda os seus horizontes

ACREDITADO POR: MEMBRO DE: RECONHECIDO POR:

CANDIDATE-SE AQUI

IDIOMA 
Português 

DURAÇÃO
3 dias

FORMATO 
Das 9h às 17h

2ª EDIÇÃO
20 a 22 de outubro de 2021

INVESTIMENTO
1.650€

SIGA-NOS:

http://exed.novasbe.pt
https://www.facebook.com/exed.novasbe/
https://www.linkedin.com/showcase/nova-sbe-executive-education
https://www.youtube.com/c/NovaSBEExecutiveEducationLisboa
https://www.instagram.com/novasbe_exed/
https://lms.novaforum.pt/?pt=application&op=show_form&type=all&lecture=all&version=1493



