
A Business Avenue serve profissionais que
trabalham na área da sustentabilidade,
nomedamente, Startups e SMEs com
produtosinovadoreseorganizaçõesdetodas
as indústrias que estão a repensar os seus
produtosactuais.

OSSEUSSERVIÇOS:

* RampUP - Programa de amplificação de
vendas

*InnovateConsulting-ProjectosdeInovação

*MediaçãodeParcerias

*Workshops&Masterclasses

www.veracostapereira.pt

A Business Avenue acredita que a
Humanidade foi abençoada com a
capacidade de transformar, moldar e criar o
que a rodeia. Visionária, Criativa e Inovadora
com a clara ideia de construir um mundo
onde as nossas crianças podem brincar no
exterior e disfrutar domelhor da natureza.

Asuamissãoé ligar empresas comprodutos
verdes que promovam a economia
sustentável e que permitem alcançar não só
KPIs financeiros mas fundamentalmente
objetivos sustentáveis para que estas
parcerias se tornempropulsores de inovação
sustentável.

Especialista em desenvolvimento de negócios, gestão de parcerias, sustentabilidade e
inovação,VeraCostaPereiraabraçapelaprimeiravezoseuprojectoasolo,aBusinessAvenue.

Ao longodasuacarreira, trabalhouemdezenasdeprojectosemcercade16países,ajudando
empresas a encontrar parcerias ou soluções criativas que transformaram as suas propostas
tornando-as efectivas e atractivas ao mercado.

Conta com mais de 10 anos de experiência, e um portefólio invejável com marcas como,
Danone, Disney, Johnny Walker, Nestle, Compal, Smirnoff, Mariotte Hotel, Huggies, Unilever,
KPMG, BCG, Deloitte, BPI France, Grant Thornton, PwC, Best Bank, Caixa Geral de Depósitos,
Nova, AWS, Microsoft, Catapult energy systems e Sector Públicos, como o Ministério do Mar
em Portugal e Foreign and Commonwealth Office Reino Unido entre tantas outras.

Asuamissão,hoje, é capacitarpessoasenegóciosa seuniremeelevaremosseus resultados
por um mundo cada vez mais sustentável. A abordagem, expertise e perspectiva que usa
permitem-lhe trabalhar com vários tipos de clientes, desde empreendedores, aspirantes a
empreendedores, startups, empresas, investidores e capitais de risco, que buscam o
crescimentodoseunegóciocomumimpactosustentávelnomundo.Nãoimportaadimensão
doprojecto, comasua resiliência, capacidadede lutaedeacção, conseguealcançaresuperar
qualquerdesafioecontribuirparaummundomelhor.

“Aúnicacoisaque importaéo futurodahumanidade.”, por
VeraCostaPereira

137+
Negócios mediados

400000+
Receita gerada

24+
Startups

2Anos
2018 e 2019

9países+
Mundialmente



SERVIÇOS

A DESTACAR

MEDIA@BUS INESSAVENUE.PT

+351912943019

CONSULTORIA

MENTORING

ADVISORY BOARD

ORADORA

MEDIA

GREENTECH CHALLENGE - PROGRAMA DE

ACELARAMENTO

7 SEAS SUMMIT - EVENTO ECONOMIA DOS OCEANOS

“ABDIQUEI DA MINHA CARREIRA EM PROL
DOS MEUS VALORES” -ARTIGO LINKEDIN

VERA COSTA PEREIRA


