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A Sonae é uma multinacional que gere um portefólio diversificado de negócios nas áreas de 
retalho, serviços financeiros, tecnologia, centros comerciais e telecomunicações. Está presente 
em cerca de 70 países, tendo atingido, no final de 2018, um volume de negócios de 5,9 mil 
milhões de euros.  
 
Saiba mais em www.sonae,pt  
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ISABEL BARROS DISTINGUIDA PELO WBCSD  

COM PRÉMIO DE EXCELÊNCIA NA LIDERANÇA  

A Presidente do Grupo Consultivo de Sustentabilidade das empresas Sonae foi a única 
portuguesa eleita pelos 2019 WBCSD Leading Women Awards. Isabel Barros foi 

premiada na categoria de Excelência, pela sua liderança em prol da Sustentabilidade.    

 

Os Leading Women Awards, que decorreram em Lisboa, são uma iniciativa do WBCSD (World 

Business Council for Sustainable Development) que visa reconhecer as lideranças femininas que mais 

contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável entre as 200 empresas suas 

associadas. Em 2019, Isabel Barros foi uma das dez líderes premiadas no total de três categorias, 

nomeadamente na categoria de Excelência, que reconhece o trabalho desenvolvido em prol de 

empresas mais sustentáveis. 

Isabel Barros, Administradora Executiva da Sonae MC e Presidente do Grupo Consultivo de 

Sustentabilidade das empresas Sonae, foi distinguida pelos esforços contínuos em colocar as 

pessoas no centro do desenvolvimento sustentável da Sonae. O júri destacou o compromisso real e 

tangível da sua liderança com a Educação, como é exemplo o Centro Qualifica Sonae MC, bem como 

a criação de objetivos voluntários para aumentar o número de mulheres em posições de liderança.  

Isabel Barros, Presidente do Grupo Consultivo de Sustentabilidade das empresas Sonae, refere: “Este 

prémio deixa-me muito orgulhosa, já que reconhece e reflete os esforços da Sonae para o 

desenvolvimento de uma empresa e de uma sociedade mais sustentável e inclusiva. As pessoas são 

centrais à nossa estratégia de longo prazo, sendo a promoção da igualdade de oportunidades uma 

prioridade na agenda dos nossos líderes. No futuro, apoiar os nossos colaboradores a permanecerem 

profissionalmente relevantes, suportando-os no desenho e projeção das suas carreiras, são condições 

necessárias para que o desenvolvimento seja verdadeiramente sustentável e inclusivo. Temos muitos 

desafios pela frente para o conseguir, mas estou convicta de que a Educação será um dos pilares 

fundamentais para o sucesso e é esta visão que me inspira todos os dias”. 

A edição de 2019 dos Leading Women Awards contou com um comité selecionado entre 

representantes das empresas associadas do WBCSD, que foi responsável pela eleição das dez líderes 

premiadas em três categorias: “NextGen” – que reconhece as lideranças da próxima geração, 

“Excellence” – para contributos extraordinários em prol da Sustentabilidade e “Breakthrough” – 

para iniciativas focadas na igualdade de género. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

O WBCSD lançou pela primeira vez os Leading Women Awards em 2017, com o objetivo de contribuir 

para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente os “SDG 5”, que visam 

promover a igualdade de género e empoderar todas as mulheres até 2030.  

 

Esta é a lista completa das premiadas nos 2019 WBCSD Leading Women Awards por categoria: 

 
• EXCELLENCE: Recognizing women leaders for their sustained and outstanding contribution 

to advancing sustainability in their company. 
 

o Isabel Barros, Executive Board Member, Sonae 
o Alka Talwar, Chief CSR and Sustainability, Tata  
o Claude Nahon, Directrice Environnement Développement Durable, EDF 
o Helen Mets, President Resins & Functional Materials, DSM 
o Norma Angelica Castro Reyes, Director Ejecutivo de Inclusion Financeria, Santander 

 

• NEXTGEN: Recognizing the next generation of women leaders who are advancing 
sustainability in their company. 

 
o Cécile Eterstein, Associate Director – Customer Brand Leader, Procter & Gamble   
o Ghazal Nemati, Supplier & Agriculture Development Manager, Nestlé 
o Narawadee Modenuch, Research and Sustainability Analyst, Olam (Thailand) 

 
 

• BREAKTHROUGH: Recognizing unique and impactful company initiatives that advance 
gender balance in the workplace.  

  
o Nestlé, for Empowering Women Along The Value Chain 
o Procter & Gamble, for #WeSeeEqual  

 

Mais informações em: www.wbcsd.org      

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5
http://www.wbcsd.org/

