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Sustentabilidade no
Sector Financeiro
A sustentabilidade tem vindo a ganhar uma crescente relevância.
Este curso visa desenvolver o conhecimento dos profissionais do
sector financeiro no domínio da sustentabilidade e numa
perspetiva ampla. O curso aborda os principais aspetos
relacionados com a sustentabilidade, procurando capacitar os
formandos para o desempenho de um papel de liderança no
desenvolvimento de um sector de serviços bancários e
financeiros sustentável com um forte propósito social.
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Sustentabilidade no Sector Financeiro
DESTINATÁRIOS

METODOLOGIA: e-learning

Este curso é destinado a profissionais de sector financeiro
que pretendam adquirir e desenvolver conhecimentos e
experiência nos temas de finanças verdes e
sustentabilidade.

Permite o estudo em qualquer dia ou hora e possibilita o acesso
através de qualquer computador ou dispositivo móvel.

Esta formação é igualmente válida para a atualização de
conhecimentos e competências no âmbito da DMIF II, para
colaboradores enquadrados no perfil de Prestação de
Informação e de Consultoria para o Investimento.
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DURAÇÃO: 25 Horas

PREÇO: Associados APB: 85 € Tabela Geral: 100 €

ENQUADRAMENTO

PROGRAMA

A sustentabilidade tem vindo a ganhar uma crescente
relevância.

•

Introdução ao Green Finance

•

Green Finance no nosso Mundo em Mudança

•

Tornar o Nosso Sistema Financeiro Mais Verde –
Respostas Internacionais, Nacionais, da Indústria e
Institucionais

•

Monitorizar os Fluxos Financeiros e o Desempenho
Ambiental

•

Risco em Green Finance

•

Banca de Retalho, Comercial e Corporate

•

Green Bonds e Instrumentos Financeiros
Garantidos por Ativos

•

Bancos Centrais e Bancos de Desenvolvimento

•

Mercados Acionistas e Fundos de Investimento

•

Seguros

•

FinTech em Green Finance

•

Colocando o Financiamento da Sustentabilidade no
Centro da Agenda

Este curso visa desenvolver o conhecimento dos
profissionais do sector financeiro no domínio da
sustentabilidade e numa perspetiva ampla. O curso
aborda os principais aspetos relacionados com a
sustentabilidade, procurando capacitar os formandos
para o desempenho de um papel de liderança no
desenvolvimento de um sector de serviços bancários
e financeiros sustentável com um forte propósito
social.
Através de uma visão abrangente, o curso fornece
uma compreensão do papel do sector financeiro no
domínio da sustentabilidade, cobrindo os seguintes
aspetos:
• Contexto científico de sustentabilidade na área
financeira - a transição para um mundo com
baixas emissões de carbono;
• Respostas globais, internacionais e nacionais às
alterações climáticas;
• Riscos financeiros relativos ao clima, stranded
assets e outros riscos ambientais;
• Princípios chave de green finance, incluindo os
objetivos de Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas;
• Gestão de risco e sustentabilidade;
• Produtos e serviços financeiros sustentáveis (de
bancos, de seguros e de investimentos);
• Dimensões éticas da sustentabilidade financeira.

Pedidos de Cancelamento: Só poderão dar origem ao reembolso total do valor pago, quando recebidos até 5 dias úteis antes da
data de início do curso. A partir deste prazo, a inscrição será paga na totalidade, podendo, no entanto, o participante ser substituído
por outro; Deverão ser efetuados por e-mail e rececionados pelo IFB dentro do prazo acima estabelecido.
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