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Paulo Bento é Ph.D. em Sustentabilidade Social e 

Desenvolvimento, com Tese Inovação e Capital Social 
em Empreendedorismo Social para a Redução da 
Pobreza pela Universidade Aberta, Lisboa, magna 
cum laude MBA em Empreendedorismo pela Jones 
International University, Englewood, Colorado, e 
Graduado em Organização e Gestão de Empresas com 
especialização em Marketing e Negócios Internacionais 
pela ISCTE Business School | Instituto Universitário 
de Lisboa, Lisboa. Também é pesquisador com 
interesses principais em empreendedorismo, inovação, 
migrações e redução da pobreza (classificados por 
ordem alfabética). 

 
Conta com vários trabalhos selecionados e trabalho feito 

como peer reviewer para as principais conferências de 
Empreendedorismo e Empreendedorismo Social dos 
cinco continentes, que têm acontecido nos Estados 
Unidos (Nova Iorque, Boston, Honolulu), Canadá 
(Halifax, Toronto, Vancouver, Victoria, Windsor), 
Nova Zelândia, África do Sul, Suíça e Emirados Árabes 
Unidos. 

  

PH.D. EM SUSTENTABILIDADE 
SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 

MBA EM EMPREENDEDORISMO 
 
Trabalhou em mais de 100 estudos de campo e relatórios para 

várias organizações. 
  

HONRAS E PRÉMIOS 
 
Prémio de Honra, Melhor Estudante, ELS, Holy Names 

University, Oakland, Califórnia; Magna Cum Laude, 
MBA, Jones International University, Englewood, 
Colorado. 

  
Selecionado por várias publicações, como Who's Who in the 

World (Edição dos EUA), Who's Who in the World 
(Edição Europeia). 

  

  Como praticante, Paulo 
Bento vem 
desenvolvendo a sua 
atividade como 
empreendedor, 
desenvolvedor de 
negócios, consultor e 
palestrante, ajudando 
mais de 3.000 
participantes de mais 
de 200 grandes 
empresas ou pequenas 
e médias empresas 
(PMEs) dos setores 
industrial, comercial 
ou de serviços a 
atingirem melhores 
desempenhos. 

   
Também tem trabalhado 

em mais de 100 
estudos e relatórios 
para várias 
organizações. 

     
Paulo recebeu vários 

prémios e foi nomeado 
por algumas 
publicações de renome 
mundial. 

   
Nos tempos livres, gosta de 

passar tempo na praia, 
ler, ouvir música, se 
divertir, desenhar, 
pintar, passar tempo 
na Internet, belas 
artes, arquitetura, e 
fotografia. 

 

 

 
+351 960-240-890 | pbento@mail.com | Fonte: www.PauloBento.com 


