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Apresentação

O curso em Sustentantabilidade Empresarial é uma formação que tem como objetivo
fornecer as competências necessárias para o grande desafio das organizações
modernas, que se prende com a necessária e inevitável transição para o paradigma do
Desenvolvimento Sustentável, no geral, e da Economia Circular, em concreto. A
conjuntura de crise constituiu uma oportunidade para que as empresas de todas as
dimensões e setores sentissem a necessidade de evoluir do business-as-usual para um
modelo de gestão que integre a tripla linha de base da Sustentabilidade, ou seja, que
opere baseado no equilíbrio entre Economia, Ambiente e Sociedade, com vista à
realização de negócios (mais) sustentáveis, derivados da aplicação do conceito de
Sustentabilidade Empresarial. Novos rumos e perspetivas se abrem com vista a
adequar os atuais modelos de produção e de negócio à satisfação das necessidades de
uma população mundial em acelerado crescimento, associadas à escassez e
volatilidade das matérias-primas, assim como ao aumento da poluição, pelo que se
torna prioritária a adoção da Economia Circular, com vista ao aproveitamento desta
enorme oportunidade de negócio para as empresas. Segundo vários estudos
internacionais, a implementação dos princípios da Economia Circular na Europa, poderá
gerar um benefício económico de até 1.8 biliões para além dos ganhos ambientais e
sociais - e mais de 20 milhões de empregos em todo o globo, até 2030. A Pós-
Graduação em Inovação e Sustentabilidade Empresarial tem como finalidade a
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aprendizagem e interiorização de conceitos e ferramentas orientadas para a
implementação da Economia Circular e da Sustentabilidade na gestão corrente das
empresas, com vista à promoção da Inovação e à melhoria da sua Competitividade.
CURSO LECIONADO EM E-LEARNING - podem encontrar informações e formas de
aceder aos recursos e tecnologias que disponibilizamos para ensino e colaboração a
distância. Tudo à distância de um CLICK! em: https://www.ulusofona.pt/click



PLANO DE ESTUDOS

1º Ano / Tronco comum

Anual ects

Eco Empreendedorismo 2.5

Economia e Ecologia Circular 2.5

Economia e Sustentabilidade 2.5

Empreendedorismo Social 1.5

Ferramentas Ambientais 3

Finanças e Sustentabilidade 2.5

Indicadores de Sustentabilidade 2.5

Inovação e Sustentabilidade 2.5

Instrumentos de Marketing Verde 2.5

Plano de Negócios 6.5

Relatórios de Sustentabilidade 2.5
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