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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 de Portugal, em Lisboa, 
magna cum laude MBA em 
Empreendedorismo pela Jones International 
University, Englewood, Colorado, Estados 
Unidos da América [EUA], e Graduado em 
Organização e Gestão de Empresas, com 
especialização em Marketing e Negócios 
Internacionais, pela ISCTE Business School | 
Instituto Universitário de Lisboa. Também é 
pesquisador, com Empreendedorismo (em 
especial Empreendedorismo social), Inovação, 
Migrações, Qualidade de vida e felicidade, 
Redução da pobreza, e Capital social, como 
principais interesses de pesquisa. 

 
Conta com vários resumos e artigos selecionados, e 

trabalho realizado como peer reviewer para as 
principais conferências sobre 
empreendedorismo e empreendedorismo 
social dos cinco continentes, que têm ocorrido 
em África do Sul, Argentina, Canadá (Halifax, 
Toronto, Vancouver, Victoria, Windsor), 
Emirados Árabes Unidos, Índia, EUA (Nova 
Iorque, Nova Jersey, Boston, Honolulu), 
Namíbia, Nova Zelândia, México, Portugal, 
República da Irlanda, e Suíça, incluindo várias 
edições da Conferência Mundial do Conselho 
Internacional de Pequenas Empresas (ICSB) e 
do Conselho Canadense para Pequenas 
Empresas e Empreendedorismo (CCSBE).  

 
Paulo apresentou o seu trabalho, entre outras 

prestigiadas conferências e workshops, na 8th 
Annual Academy of Innovation and 
Entrepreneurship Conference, organizada 
pelas Ryerson University, Tsinghua 
University, e University of Oxford, na 8th 
International Conference on Environmental, 
Cultural, Economic and Social Sustainability, 
UBC – University of British Columbia, e na 
NYU – New York University Stern School of 
Business Eight Annual Conference on Social 
Entrepreneurship, considerada a maior 
conferência académica no seu género em 
termos de submissão de artigos. 

  O serviço académico de Paulo tem 
incluído a arbitragem para 
algumas revistas académicas de 
renome sobre sustentabilidade 
e desenvolvimento. 

 
Como praticante, Paulo Bento vem 

atuando como empreendedor, 
desenvolvedor de negócios, 
consultor, e palestrante. Ele já 
ajudou mais de 3.000 
participantes de mais de 200 
grandes ou pequenas e médias 
empresas, dos setores 
industrial, comercial, e de 
serviços, a alcançarem 
desempenhos mais altos, e 
trabalhou em mais de 100 
estudos de campo e relatórios. 

 
Paulo tem sido selecionado por 

várias publicações como Who's 
Who in the World (Edição dos 
EUA, e Edição Europeia), tem 
recebido vários prémios, e tem 
sido nomeado por várias 
publicações mundiais de 
renome. 

 
Nos tempos livres, gosta de ler, 

ouvir música, passar tempo na 
praia, divertir-se, desenhar, 
pintar, navegar na Internet, 
bem como arte, arquitetura e 
fotografia. 

 

 
 

Digitalize contatos para o seu telemóvel 

 
 

+351 9602-40890 | pbento@mail.com | Fonte: página na Internet, disponível em www.paulobento.com 


