CON H ECI M E NTO E VISÃO DE FUTU RO

Os temas da gestão sustentável, da responsabilidade social e o associado
enquadramento regulatório, alteram as expectativas sobre o papel das
instituições financeiras no financiamento de investimentos tendo por
base considerações ambientais, sociais e de governação, introduzindo
alterações nos modelos de negócio bancário e nas relações entre o sector
financeiro e os diferentes stakeholders.

CONVERSA MATINAL, SOBRE...

INVESTIMENTO
SUSTENTÁVEL


MORNING TALKS

DESTINATÁRIOS
Diretores, Chefias intermédias e Quadros técnicos
DURAÇÃO: 2 horas
HORÁRIO: das 11h00 às 13H00
LOCAL: Hotel D. Pedro, Lisboa
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CONVERSA MATINAL, SOBRE...

INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL
ORADORES

Teresa Pereira Esteves, Professora Coordenadora, ISGB
(Instituto Superior de Gestão Bancária)

DESTINATÁRIOS
Diretores, Chefias intermédias e Quadros técnicos

João Amaral Tomaz, Diretor-Adjunto, Centro de Assessoria
Económico-Financeira, APB

LOCAL: Hotel D. Pedro, Lisboa

Carlos Almeida, Diretor de Investimentos do Banco Best

DURAÇÃO: 2 horas

DATA: 19 jun de 2018

HORÁRIO: 11h00 às 13H00

AGENDA
• Gestão sustentável e responsabilidade social:
Impacto na estratégia, nos processos, nas atividades e nos resultados das
organizações financeiras.
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• Financiamento do Investimento Sustentável:
A estratégia europeia para um sistema financeiro mais sustentável:
reorientação dos fluxos de capital, gestão dos riscos financeiros decorrentes
das alterações climáticas, do esgotamento de recursos, da degradação
ambiental e de questões sociais e promoção da transparência e de uma
visão de mais longo prazo. Desafios e oportunidades para o sector financeiro.

• Case Study – Banco BEST
O processo de investimento de acordo com os critérios de responsabilidade
social e os 3 pilares de Environmental, Social e Governance (ESG).
A recetividade dos investidores ao investimento socialmente responsável.
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PEDIDOS DE CANCELAMENTO: Só poderão dar origem ao reembolso total do valor pago, quando recebidos até 5 dias úteis
antes da data de início do curso. A partir deste prazo, a inscrição será paga na totalidade, podendo, no entanto, o participante ser
substituído por outro; Deverão ser efetuados por e-mail e rececionados pelo IFB dentro do prazo acima estabelecido.
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