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Ação: A economia verde e a sustentabilidade 

Formadores: 
Ivone Rocha, Mestre em Direito – área de Direito Público (Vertente de Direito Administrativo), pela 
Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa 

Advogada e sócia da sociedade de advogados Telles, responsável pela área de Energia, Ambiente e 
Recursos Naturais. 
Mestre em Direito Público, com tese sobre “Tutela Ambiental”, foi coordenadora do grupo de 
Ambiente sobre o tema “Construir o Presente, preservar o Futuro”, do Fórum Portugal de Verdade. 

Sofia Santos, Doutor em Financiamento Sustentável, pela Middlesex University de Londres – tese “The 
Legitimacy of Portuguese banks and the Environment - Is the Portuguese banking sector facing a 
potential legitimacy loss due to its lack of concern about the environment?” 

Também é Mestre em Economia, pelo Birkbeck College da Universidade de Londres e Licenciada 
em Economia, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. 
É economista especializada nos temas da gestão sustentável com particular foco na área de 
sustainable finance. Iniciou a sua carreira no Merrill Lynch em Londres, tendo depois trabalhado 
para várias empresas em Portugal, Angola, Cabo Verde e Bélgica, como consultora para a 
implementação de estratégias de sustentabilidade. 

Modalidade da Formação: Jornada 

Destinatários: Todos os Grupos Disciplinares 

Relevância: Para os efeitos previstos no RJFC, releva para progressão na carreira, mas não para a 
dimensão científica e pedagógica 

Certificação: Emissão de Certificados aos docentes destinatários que cumpram a totalidade das horas 
de formação. 

Cronograma e duração: 2 sessões à distância (plataforma ZOOM) com 6 horas síncronas 

A economia verde e a sustentabilidade 
9 de fevereiro 18h00 - 21h00 

11 de fevereiro 9h30 - 12h30 

Resumo: 
O Acordo de Paris e a neutralidade carbónica constituem um dos principais desafios que as economias 
a nível internacional defrontam. É uma oportunidade fantástica, que promove uma aceleração da 
inovação e das tecnologias, as quais terão de ser consubstanciadas em novos modelos de negócio. 
Para que isto aconteça à velocidade necessária, é fundamental que os gestores, economistas e 
financeiros compreendam a necessidade de integrar as componentes da energia e do carbono nas 
estratégias de crescimento das empresas e dos países. Ajustar os modelos de governança a nível 
internacional, nacional e empresarial é uma necessidade para promover esta mudança de modelo 
económico. A educação, a capacitação técnica para a economia verde, bem como a promoção de um 
pensamento de gestão e economia humanista são fundamentais para alcançar um século XXI em 
equilíbrio. 

Conteúdos: 
•Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS. 
•Os desafios/oportunidades que colocam. 
•Os sujeitos da sustentabilidade: Cidadãos, Empresas, Professores e Alunos – a força do exemplo! 
•Construção de um novo paradigma de desenvolvimento. 

Ação de formação de curta duração acreditada de acordo com o Despacho n.º 5741/2015, de 
29 de maio, pelo Centro de Formação Agostinho da Silva. 

Inscrições: em www.platanoeditora.pt, usufruindo os sócios do SPLIU-Sindicato Nacional dos 
Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades de um desconto de 20%. 


