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André Verissimo

Redator principal do jornal digital ECO

João Wengorovius Meneses

Secretário Geral da BCSD Portugal
( Business Council for Sustainable Development )

Jornalista de economia há 20 anos, é atualmente redator

principal do jornal digital ECO. Antes foi diretor do Jornal de

Negócios, publicação onde exerceu várias funções de chefia ao

longo de 15 anos. Foi ainda editor do Semanário Económico e

jornalistada revista Focus.

Licenciado em Gestão, já exerceu diversos cargos de gestão e liderança

nos sectores público e privado, bem como no terceiro setor.

Entre outras funções, foi presidente da ONGD TESE, coordenador do

GABIP Mouraria na Câmara Municipal de Lisboa e diretor do Centro de

Inovação da Mouraria, uma incubadora para indústrias criativas

Foi Secretário de Estado da Juventude e do Desporto no XXI Governo

Constitucional de Portugal.

Mais recentemente, foi general manager de um fundo de investimento

para business angels e de uma aceleradora da Porto Business School

(Universidade do Porto).

Foi, também, professor convidado em duas universidades portuguesas

durante cerca de dez anos e articulista num jornal económico.

Frequentou diversas formações para executivos no domínio da

sustentabilidade, em diversas universidades internacionais, tais como:

Harvard, Kellogg, Stanford, INSEAD, Cambridge e IMD.

Rogério Carapuça

Presidente da APDC

Iniciou o seu terceiro mandato como Presidente da APDC a 4 de abril de

2019, sendo Presidente da Associação desde janeiro de 2013. O seu

percurso profissional esteve desde sempre ligado às Tecnologias de

Informação e Comunicação. Foi assistente e professor do IST entre 1981 e

1994. Na Novabase, foi administrador desde 1994, Presidente do

Conselho de Administração entre 1998 e 2015, tendo entre 1998 e 2009

acumulado funções de Presidente do CA e CEO. Com Licenciatura em

Engenharia Eletrotécnica, Mestrado e Doutoramento em Engenharia

Eletrotécnica e Computadores pelo IST, desenvolveu ainda a atividade de

investigador do INESC (1984/94), onde foi responsável pelo Grupo de

Sistemas de Informação. Atualmente é ainda Membro do "Management

Committee" do Programa CMU/ Portugal, Membro da Ordem dos

Engenheiros, da Academia de Engenharia e do Instituto Português de

Corporate Governance. Foi condecorado pelo Presidente da República,

Jorge Sampaio, como Grande Oficial da Ordem do Mérito Agrícola,

Comercial e Industrial, na classe de mérito Industrial, em fevereiro de

2006.


