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oBJECTIVoS

promover a reflexão sobre as temáticas do desen-

volvimento sustentável.

explorar o contributo da sustentabilidade e da respon-

sabilidade social para a competitividade empresarial.

promover a discussão sobre a responsabilidade so-

cial e ambiental das empresas como uma oportuni-

dade de crescimento em tempo de crise.

9:00 recepção dos participantes
9:30 abertura

9:45/11:15 1º Painel - Sustentabilidade Corporativa
       
  Definição e conceitos de sustentabilida-

de corporativa   

 envolvimento dos stakeholders

 Comunicação da sustentabilidade 

oradora dra. Helena Gonçalves 

 (Católica Business school)

11:15 pausa para café

11:30/12:45 2º Painel – Responsabilidade social 
 – que ganhos?

  Conceitos e aspectos da responsabilidade 
social e relação com a sustentabilidade

  a esfera de influência das organizações - a 
responsabilidade social na cadeia de valor
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  impacte da responsabilidade social nas 
organizações e na economia local

oradora eng.ª Cristina rocha 

 (Laboratório Nacional engenharia Geotécnica)

12:45 debate     
 Moderador: dr. Valdemar Cabral 

 (director de recursos Humanos da apdL)

13:00/14:30 almoço

14:30/15:30  3º Painel –  Oportunidades da  
 economia verde

  Mercado de carbono, oportunidades no 
presente e perspectivas futuras 

orador  eng.divaldo rezende

 (secretário do governo de tocantins - Brasil)

  importância da avaliação das emissões 
de CO2 nas organizações

orador eng. Luís Macedo

 (Consultor do instituto empresarial do Minho)

15:30/16:30  4º Painel – Boas práticas portuárias

15:30 Porto de aveiro
 actuação ambientalmente responsável 
oradora eng.ª Maria Manuel Cruz 

 (responsável do ambiente do porto de aveiro)

16:00 Porto de leixões
 actuação socialmente responsável 
 – relação porto/cidade
orador Cmt. rui Cunha 

 (director-adjunto de operações portuárias da apdL)

16:30 Debate e encerramento   
Moderador dr. Vieira dos santos 

 (presidente da Comunidade portuária de Leixões)

LoCAL E InSCRIÇÕES 
a participação é livre sujeita a inscrição até ao dia 24 de 

Junho, para os seguintes contactos:

aPDl - administração dos Portos do Douro e leixões, Sa

Centro de Formação

avenida da liberdade, leça da Palmeira

Tel. 229 990 700

Mail: formacao@apdl.pt
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Cristina Sousa Rocha
Licenciada em engenharia do ambiente e Mestre em engenharia 
sanitária pela Universidade Nova de Lisboa, é investigadora da 
Unidade de produção-Consumo sustentável do LNeG (Laboratório 
Nacional de energia e Geologia), onde vem desenvolvendo 
actividades e projectos a nível nacional e internacional nas áreas 
do desenvolvimento sustentável do produto, gestão ambiental e 
responsabilidade social das organizações. docente convidada de 
diversas instituições de ensino superior na temática da Gestão 
ambiental e da responsabilidade social.

Divaldo da Costa Rezende
Formado em agronomia pela Universidade Federal de Lavras 
(Brasil), Mestre em recursos rurais e política ambiental pelo 
imperial College da Universidade de Londres, phd em Biologia 
pela Universidade de aveiro (portugal). tem uma larga experiência 
e formação na área ambiental. É membro do Grupo técnico 
de emissão e registos de projectos de MdL (Mecanismo de 
desenvolvimento Limpo) das Nações Unidas. exerceu até 
dezembro de 2012 o cargo de director executivo da empresa 
CantorCo2. actualmente é secretario do governo de tocantins 
onde chefia a secretaria de desenvolvimento sustentável e 
recursos Hídricos do estado de tocantins.

Helena Gonçalves
doutoranda em Ciências empresariais, na Faculdade de economia 
da Up; Master responsabilidad social Corporativa, Contabilidad 
Y auditoría social na Universidade de Barcelona; Licenciada 
em economia pela Faculdade de economia da Up. É docente, 
investigadora e consultora em Ética e sustentabilidade empresarial. 
assistente convidada da Católica porto – Faculdade de economia 
e Gestão e Católica porto Business school – nas temáticas de Ética 
empresarial e responsabilidade social Corporativa. Co-autora de 
diversas publicações sobre Gestão Ética.

luís Macedo
engenheiro Zootécnico da Universidade de trás-os-Montes e 
alto douro com pós-graduação em Ciências do ambiente na 
Universidade do Minho. ex dirigente do instituto da Conservação 
da Natureza e da Biodiversidade, foi pioneiro em portugal em 
projectos de sumidouro de Carbono florestal. Colaborou com 
projectos de alterações climáticas com o instituto ecológica do 
Brasil. Consultor do instituto empresarial do Minho para projectos 
de mercados de carbono. desenvolve ainda actividades na área 
das energias renováveis. 

Maria Manuel Cruz
Licenciada em engenharia do ambiente pela Universidade 
de aveiro, pós-graduação em gestão da segurança, higiene 
e saúde no trabalho. trabalha na área ambiental desde 1987, 
designadamente, no Gabinete da ria de aveiro. É assessora da 
apa – administração do porto de aveiro, s.a., onde ingressou 
em 1992, e tem-se dedicado à gestão ambiental portuária, 
nomeadamente, através da implementação de um sistema de 
Gestão ambiental. 

Rui Cunha
Comandante da Marinha Mercante – escola Náutica infante d. 
Henrique. 15 anos desempenhando funções de oficial náutico 
em navios mercantes longo curso, 10 anos desempenhando 
funções como piloto da Barra e portos, actualmente e desde há 
11 anos director-adjunto da direcção de operações portuárias e 
segurança  da apdL.

nOTaS BiOGRáFiCaS DOS ORaDOReS


