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ISG Business & Economics School e Ordem dos Biólogos assinam um Protocolo na área da 

Economia Verde e Sustentabilidade 

 

Lisboa, 12 de Julho de 2012 - O ISG Business & Economics School, através do seu centro de 

investigação CIGEST e a Ordem dos Biólogos, representados respectivamente por Dr. Carlos 

Fernando Vieira, Administrador Delegado do ISG e Doutor António Domingos Abreu, 

Bastonário da OdB, assinaram um protocolo de cooperação no âmbito do desenvolvimento 

conjunto de programas, eventos e cursos avançados que proporcionem três aspectos 

fundamentais: a hibridação e conhecimentos entre a ecologia e a economia sob a forma de 

economia verde, a transferência bilateral de conhecimentos avançados entre as duas partes de 

forma a complementar capacidades em áreas como a biotecnologia, energia, ambiente, saúde 

e gestão de projectos e melhorar a capacidade de resposta à crise em termos de falta de 

desenvolvimento de projectos bio-empreendedores dos graduados e pós-graduados quer em 

ciências biológicas e ambientais como sociais, económicas e empresariais. As duas instituições 

querem assim dar corpo aos desejos que emergiram da Declaração ‘Rio+20’ e assumir 

conjuntamente a sua responsabilidade científica e social partilhada através do estreitar e laços 

e trabalho conjunto em áreas de grande inovação, diversificação e, acima de tudo, emergência 

social, económica e ambiental. Um dos primeiros produtos desta cooperação institucional será 

o primeiro Curso de Pós-Graduação em Economia Verde, que irá arrancar no segundo 

semestre do ano lectivo de 2012-2013 e cujo programa será lançado no arranque do novo ano 

lectivo, em Setembro. Também nas áreas da Bioeconomia e Desenvolvimento Regional 

Sustentável serão lançadas ofertas inovadoras e que estão a ser trabalhadas para ir ao 

encontro das necessidades específicas que estão a ser levantadas no ‘terreno’, quer em 

Portugal como nos PALOP. O acordo entre as duas instituições inclui ainda condições de acesso 

especiais para os membros da Ordem dos Biólogos, nomeadamente a redução em 10% no 

valor de propinas nos cursos de segundo ciclo, especialização e formação avançada do 

Instituto Superior de Gestão e do Instituto Superior de Novas Profissões. 

 

Para mais Informações: 

Coordenação Área de Ambiente e Sustentabilidade do CIGEST: nunogoliveira@cigest.ensinus.pt 

Ordem dos Biólogos: sede.nacional@ordembiologos.pt 
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