Convite

Nota Biográfica

Sessões de
DIFUSÃO DE CONHECIMENTO
OUT 2019

Nuno Sampayo Ribeiro
É Advogado, especialista em Direito Fiscal (O.A.),
e Professor Convidado do IFB – Instituto de
Formação Bancária. Aconselha organizações
na gestão do risco legal e reputacional, em
particular o inerente às novas realidades
desencadeadas pela transformação digital
e pelos fluxos financeiros sustentáveis.
Dedica-se à advocacia proativa com enfoque
de risk intelligence nos serviços financeiros
nas vertentes tributária, transparência,
integridade, estabilidade, segurança nacional,
cibersegurança/cibercrime, dinheiro digital,
proteção de dados e green finance.
Da experiência profissional anterior salienta-se:
IBFD – Research Associate, Americas Department
(Amesterdão), Delegado Nacional, OCDE, Forum
on Harmful Tax Competition (Paris), Membro
da Comissão de Estudo da Tributação das
Instituições e Produtos Financeiros (Conselho
Superior de Finanças), Membro da equipa que
instalou a UTAO – Unidade Técnica de Apoio
Orçamental na Assembleia da República.
É autor de várias publicações em revistas
técnicas e na imprensa. Colabora regularmente
com a Caixa Agrícola de Bombarral desde 2015.

A sessão é de entrada livre e decorre
no dia 18.10. 2019, às 10h30, no
Auditório da Caixa Agrícola de Bombarral.
Rua do Comércio, 58
2540-076 Bombarral
T. 262 604 222
F. 262 604 232

A Caixa Agrícola de Bombarral, tem
muito prazer em convidar os nossos
Associados, Clientes e toda a Comunidade
do Bombarral a participar na Sessão
de Difusão de Conhecimento que será
conduzida pelo nosso Consultor e
Advogado Nuno Sampayo Ribeiro e que irá
ser dedicada ao impacto da Green Finance
no nosso quotidiano.

INOVAÇÃO, SEGURANÇA, AMBIENTE

A expressão Green Finance entrou no
quotidiano e designa o processo que visa
alinhar os fluxos financeiros com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável, em especial
a promoção de uma economia mais verde, de
baixo carbono e mais eficiente em termos de
utilização dos recursos.
Na origem deste processo está uma forte mobilização da
comunidade internacional em reconhecimento da necessidade
urgente de agir no sentido de solucionar os perigos originados
pelas alterações climáticas. Estes perigos manifestam-se por
todo o planeta, por exemplo através do aumento da poluição
do ar, nos oceanos, do aquecimento global, de catástrofes
relacionadas com o clima, no esgotamento dos recursos, etc.
Em reação surgiu uma cooperação internacional, europeia e
nacional com a finalidade de criar uma transição para uma
economia mais verde, baseada na articulação das partes
interessadas, em especial através da pareceria entre setores
público e privado.
Uma vertente central desta cooperação é a que respeita ao
investimento e aos mercados financeiros através dos quais se
efetua a alocação de capitais aos diferentes setores, incluindo
o agrícola. Isto é porque, e tal como salientou a O.N.U., o
capital hoje alocado modela os ecossistemas e os padrões
de produção e consumo de amanhã. Neste contexto a Green

Finance visa a reorientação dos capitais para investimentos
e instrumentos financeiros mais sustentáveis, como por
exemplo o financiamento de energias renováveis, de
conservação da terra, florestas e água, ou da agricultura
e agroindústria sustentáveis. Visa igualmente reforçar a
estabilidade do setor financeiro através da ponderação
do impacto dos riscos sociais e ambientais na tomada de
decisões sobre o financiamento ou de avaliação de modelos
de negócio.
A Green Finance é por tudo o que se mencionou uma
componente essencial do Financiamento Sustentável. Na
síntese feliz da Comissão Europeia, o mesmo consiste na
ligação entre o financiamento e as necessidades específicas
da economia europeia e mundial, em benefício do planeta
e da nossa sociedade. Neste sentido procura-se fomentar
a integração das considerações ambientais e sociais na
tomada de decisões de financiamento, em prol de um maior
investimento em atividades sustentáveis e de longo prazo.
A Caixa Agrícola de Bombarral saúda a mobilização das
sociedades em torno da Green Finance que é um objetivo
com o qual se identifica e para o qual tem comprovada
vocação: o de financiar o crescimento sustentável como
via para uma economia mais verde, sustentável e inclusiva.

Historicamente as considerações sociais, ambientais e
a visão de longo prazo têm expressão real na evolução
do modelo de negócio da Caixa Agrícola de Bombarral,
posto que o financiamento da sustentabilidade ambiental,
económica e social foi e é, predominante e prioritário ao
longo das décadas. Isto foi e é, antes de mais a expressão
de uma cultura institucional norteada pela criação de
valor a longo prazo, e centrada no crescimento sustentável
da comunidade em que nos integramos. Outra vertente
prioritária de governação da Caixa Agrícola de Bombarral
foi e é, a da inclusão financeira, entendida no sentido
de facultar o acesso a serviços financeiros a custos
comportáveis, de modo justo e transparente e de mobilizar a
comunidade para uma cidadania financeira responsável.
Neste âmbito a Caixa Agrícola de Bombarral vem
promovendo a iniciativa que designa por Sessões de Difusão
de Conhecimento, que têm como finalidade mobilizar a
comunidade para temas de especial relevância e atualidade.
Nesta oportunidade pretendemos dar o nosso contributo
para aumentar o conhecimento sobre as novas realidades,
tendências e desafios colocados pela Green Finance
que consideramos serem primordiais para o bem-estar
socioeconómico da nossa comunidade, em especial para a
evolução e modernização da sua estrutura produtiva.
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