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‘Advisory Board’
da sustentabilidade
já foi escolhido

António Mexia, membro
do ‘advisory board’,
entregou um dos
prémios na última edição
dos Prémios de
Sustentabilidade.

Sete membros do mundo académico e empresarial
formam o júri que analisará os 150 candidatos ao prémio.

O ‘advisory board’ da 5ª edição
do Prémio de Desenvolvimento
Sustentável já está escolhido e é
composto por sete elementos,
cinco deles repetentes e dois nomes novos. Nos que repetem estão os académicos Alberto Castro, professor da Faculdade de
Economia e Gestão da Católica
do Porto, e Vítor Gonçalves, professor do ISEG e pró-reitor da
Universidade Técnica, e os CEO
António Mexia, da EDP, Zeinal
Bava, da Portugal Telecom, e
Vasco de Mello, da Brisa. Os dois
novos elementos são Paulo Bento, que assumiu, no final do ano
passado, a presidência do INDEG/ISCTE, e Fernanda Pargana, secretária-geral do BCSD
(Conselho Empresarial para o
Desenvolvimento Sustentável),
desde o ano passado.

Caberá a este ‘advisory board’
a análise qualitativa das práticas
de sustentabilidade das 150 empresas participantes, que decorrerá entre 24 de Junho e 19 de Julho. A maioria vem do sector privado e o mais representado é o da
Construção, Gestão de Infra-Estruturas, Transporte e Logística
(17%). A seguir, vêm autarquias,
serviços públicos, institutos públicos e associações (15%), depois
os serviços profissionais (14%),
Indústria e Energia (13%), Grande
Consumo e Retalho (13%), Hotelaria, Imobiliário, Turismo e Lazer
(8%), serviços financeiros (6%),
ensino (5%), serviços de saúde
(4%), Indústria (1%) e TMT (1%).
A metodologia utilizada nesta
edição de 2012/2013 do prémio da
Heidrick & Struggles e do Diário
Económico será a mesma e seguiCALENDÁRIO DOS PRÉMIOS

27 de Maio a 21 de Junho
Processamento dos resultados;

24 de Junho a 19 de Julho
Auditoria às empresas/análise
do Advisory Board;

Setembro
Divulgação dos resultados.

rá a filosofia de gestão do ‘triple
bottom line’, através da qual as
práticas de sustentabilidade são
avaliadas ao nível das dimensões
económica, ambiental e social.
De forma a possibilitar uma análise comparativa, a Heidrick &
Struggles adaptou à realidade
empresarial portuguesa o questionário usado na avaliação das
empresas do Dow Jones Sustainability Index (índice em que são
admitidas as entidades que demonstram as melhores práticas
de sustentabilidade a nível internacional). A cada um dos critérios
previstos no questionário será
atribuída uma valorização quantitativa, o que permitirá posicionar cada entidade participante
num ‘ranking’ específico.
Depois de apurados os resultados, será realizada uma auditoria
presencial às empresas finalistas.
A informação recolhida será depois objecto de uma análise qualitativa pelo ‘advisory board’, que
terá impacto na ponderação dos
resultados finais.
Os membros do ‘advisory
board’ serão acompanhados por
Pedro Rocha Matos, ‘partner’ da
Heidrick & Struggles, e Bruno
Proença, director executivo do
Diário Económico. ■ C.C.

OS SEIS MEMBROS DO ‘ADVISORY BOARD’
ALBERTO CASTRO

PAULO BENTO

VÍTOR GONÇALVES

ANTÓNIO MEXIA

ZEINAL BAVA

VASCO DE MELLO

FERNANDA PARGANA

● Professor da
Faculdade de Gestão
da Universidade
Católica do Porto.

● Presidente
do INDEG/ISCTE
desde 2012.

● Professor
Catedrático
do ISEG e pró-reitor
da Universidade
Técnica.

● Presidente
do Conselho
de Administração
Executivo da EDP.

● Presidente
executivo
da Portugal Telecom.

● Presidente
do conselho
de administração
da Brisa.

● Secretária-geral
do BCSD (Conselho
Empresarial para
o Desenvolvimento
Sustentável).

● Foi o primeiro
director da Faculdade
de Economia
e Gestão e dirige
o Centro de Estudos
de Gestão e
Economia Aplicada.

● É doutorado
pela University
of Manchester
e subdirector
do Departamento de
Marketing, Estratégia
e Gestão Geral
da IBS.

● É professor em
várias universidades
portuguesas e dirigiu
vários programas
de formação para
executivos no ISEG.

● Desde 2006
na EDP, já foi ministro
das Obras Públicas
e CEO da Galp
e Transgás.

● Foi eleito presidente
executivo da Portugal
Telecom em 2008,
após a OPA da
Sonaecom, e mantémse até hoje no cargo.

● Presidente
do conselho
de administração
e da comissão
executiva
do Grupo José
de Mello.

● Ex-jornalista
na Reuters, Diário
de Notícias,
Diário Económico
e Semanário
Económico.

