Master em Economia Verde

Estratégias Empresariais de Sustentabilidade
Diretor

O próximo Centro de Educação Superior, ligado à Universidade de Lleida, planejou

Manuel Campo Vidal

o Mestrado em Economia Verde. Estratégias de Negócios para Sustentabilidade.

Diretor do Centro de Educação
Superior Next e Presidente da
Sociedade Civil para o Debate.

Este Mestre investiga uma nova tendência econômica baseada em um modelo
sustentável de longo prazo da economia global, a Economia Verde. Esta nova visão
do panorama econômico é baseada no compromisso de empresas, mercados e

Doutor em Sociologia, Bacharel
em Jornalismo e Engenheiro
Técnico Industrial.

Modalidades
- Presencial
- Semipresencial
- A distância

investidores de olhar para a rentabilidade futura de uma forma não monetária, mas
também do ponto de vista social e ambiental.
Reflete uma mudança de paradigma em direção a uma abordagem holística e
global, na qual o benefício para os propósitos de bem-estar social e sustentabilidade
ambiental é comparável ao benefício econômico:
•

Melhoria do bem-estar social, luta pela equidade na sociedade, combate a
escassez e reduz as ameaças ao meio ambiente.

Calendário

•

social.

Data de início do curso: outubro
Duração: um ano letivo

Uso eficiente de recursos, redução de emissões de carbono e responsabilidade

•

Aumento dos recursos públicos destinados à luta contra as emissões de
carbono, bem como a criação de empregos verdes.

•

Forte compromisso com a eficiência energética e a biodiversidade.

info@nextibs.com.br | www.nextibs.com.br | (+34) 91 710 20 54

Mais informações sobre concessões para estudar
e bolsas de estudos em: info@nextibs.com.br

OBJETIVOS

PROGRAMA ACADÊMICO

O principal objetivo deste Mestrado em Economia

A DEGRADAÇÃO DO CLIMA E OS RISCOS DO PLANETA
(6 ECTS)
• Introdução ao assunto.
• Riscos da mudança climática.
• Efeitos da degradação e contramedidas do planeta.

Verde. Sustentabilidade Estratégias Empresariais é
proporcionar aos alunos conhecimentos e ferramentas
essenciais para:
Melhorar o bem-estar humano e a igualdade
social relacionados à gestão do meio ambiente.
Impulsione a economia circular e reinvente a
gestão de resíduos, reduzindo riscos ambiental.
Beneficie a conservação de recursos natural
Entenda a questão ambiental do ponto de vista
econômico. Conheça as linhas de pesquisa,
abordagens, práticas e perspectivas de análise
de Economia Verde
Facilitar as ferramentas necessárias para
transição para uma economia verde. Adquirir
conhecimento, dentro da economia Verde, que
geram novas oportunidades comercial.
Proporcionar
desenvolver

a

capacidade

projetos

ligados

e

vontade
à

de

economia

sustentável e a gestão de recursos energéticos.
Proporcionar aos alunos uma visão do futuro
isso lhes permitirá acessar a elite profissional
e proporcionar-lhes uma melhor perspectiva de
trabalho e uma nova oportunidade no mundo dos
negócios.

O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL CONTRA O
AMBIENTE (12 ECTS)
• Processo de urbanização global.
• Respostas no planejamento urbano e ambiental.
• A função vital do meio rural.
• Luta contra o despovoamento e desastres naturais.
• A revolução dos transportes
ECONOMIA DESCONVONTADA E TRANSIÇÃO PARA A
ECONOMIA VERDE (12 ECTS)
• Energia renovável.
• Substituição de combustíveis fósseis.
• Ecologia industrial e mudança global.
• Controle de novos processos de produção
• Mercado de emissões de carbono
• O impulso da tecnologia na economia verde
GEOPOLÍTICA DA ÁGUA (6 ECTS)
• Gestão eficaz da água
• Hidroreservas.
AS ORGANIZAÇÕES DO GOVERNO CONTRA AS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS EA ECONOMIA VERDE
(12 ECTS)
• UNFCCC das Nações Unidas (Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima).
• Conferências anuais sobre mudanças climáticas
(de Kyoto a Paris e Polônia).
• Governos estaduais e regionais.
• As cidades, fator chave.
• Mobilização da sociedade civil.

NETWORKING
Os alunos que fazem o mestrado em Economia Verde.
Sustentabilidade Estratégias de Negócios estará em
contato constante com o mundo da empresa para
através das práticas profissionais dos Diálogos com
Líderes e Visitas Profissionais e Classes em Empresas
Centro de Educação Superior Next oferece a possibilidade
realizar estágios em empresas nas quais o aluno possa
aperfeiçoar as técnicas aprendidas e colocar em prática
os conhecimentos adquiridos.

Sede Corporativa de Next IBS
Alsasua 16 - 2ª planta, 28023 Madrid, España
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•
•
•
•

RESPONSABILIDADE SOCIAL, POLÍTICA E
EMPRESARIAL (6 ECTS)
Ética e bom governo.
Gestão de risco e reputação.
Responsabilidade corporativa em pequenas e
médias empresas.
Bancos verdes, investimentos socialmente
responsáveis e títulos para o desenvolvimento.
FIM DO TRABALHO MESTRE (6 ECTS)

Sede Acadêmica de Next IBS
Almagro 42, 28010 Madrid, España

