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Cinco dias de formação que incluem uma saída de campo para os alunos visitarem um caso de 
sustentabilidade 
 

Escola de Verão em Sustentabilidade   
 

A II Escola de Verão em Sustentabilidade acontece de 10 a 14 de setembro no Instituto de Ciências Sociais 

(ICS) da Universidade de Lisboa. A iniciativa resulta de uma parceria entre o ICS, a ZERO – Associação 

Sistema Terrestre Sustentável e o BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento 

Sustentável. A coordenação da Escola está a cargo de Luísa Schmidt, investigadora no ICS, Susana Fonseca, 

membro da direção da ZERO e Mafalda Evangelista, diretora do BCSD.  

 

Nos cinco dias de formação a Escola vai abordar temáticas como: os  Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, mobilidade sustentável, alimentação saudável e sustentável, compras públicas, cidadania e 

comunicar a sustentabilidade. Num dos dias há uma visita à Herdade do Freixo do Meio, perto de 

Montemor-o-Novo, local que aposta na agroecologia e que produz mais de 200 alimentos de agricultura 

biológica – o dia será de contacto direto com uma organização que tem o seu modelo de negócio baseado 

na sustentabilidade. 

 

“Numa época em que os valores da sustentabilidade são decisivos, torna-se crucial debater a transição 

para modelos de economia mais inteligentes, que garantam políticas de regeneração e de 

desenvolvimento construtivas, tanto do ponto de vista económico, como ambiental, social e ético. A 

ideia desta escola é, não só refletir e analisar, como também apresentar casos práticos e fornecer pistas 

para definir estratégias de atuação no sentido de um desenvolvimento mais sustentável”, afirma Luísa 

Schmidt, investigadora no ICS e coordenadora da Escola.  

 

A II Escola de Verão em Sustentabilidade tem como público-alvo: quadros técnicos da administração 

pública, de empresas e de associações empresariais, colaboradores de organizações não-

governamentais, dirigentes de juventudes partidárias e estudantes universitários de diferentes áreas 

científicas. As inscrições na Escola têm o valor de 30€ e as propinas de 350€, sendo que para a comunidade 

ICS e redes parceiras o valor da propina é de 125€. 

 

Mais informações: 
II Escola de Verão em Sustentabilidade 
Ana Marreiros | ana.marreiros@bcsdportugal.org | www.bcsdportugal.org  
Tel.: 21 797 3636 | Tlm: 93 246 5253 | Twitter: @AnaMarreiros 
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