
   

Convocatória  para  CCD  -  SteDe  International
Master's  Degree  (Alterações  Climáticas  e
Diversidade:  Desenvolvimento  Territorial
Sustentável) a.y. 2022/23 

Um  mestrado  que  lhe  permite  estudar  em  várias  universidades
internacionais sobre temas de desenvolvimento territorial sustentável
no quadro da justiça climática.

CCD -  STeDe é um  mestrado internacional  conjunto de dois  anos  (120
créditos ECTS), que oferece a oportunidade de viver experiências de estudo,
estágio  e  pesquisa  na  Europa e  no  mundo,  preparando  especialistas  e
profissionais  para  apoiar  organizações  que  actuam no  território  (empresas,
comunidades locais, organizações da sociedade civil) e para elaborar políticas
de desenvolvimento sustentável e de adaptação climática combinando
as  dimensões  econômica,  social,  ambiental,  internacional  e
intercultural.. 
A partir  da  XII  edição  (2022/2024),  o  programa  de  mestrado  internacional
adopta quatro novidades:

1. Novo  nome  “Mudanças  Climáticas  e  Diversidade:  Desenvolvimento
Territorial Sustentável” (CCD-STeDe)

2. A possibilidade de escolher entre quatro percursos académicos
3. Trabalho  em  quatro  línguas:  Inglês  para  todos  e,  dependendo  do

percurso académico, espanhol ou português ou francês
4. A  possibilidade  de  escolher  entre  diferentes  combinações  de

aprendizagem: presencial, online, blended. 

Os quatro percursos académicos oferecem uma variedade de ensinamentos e
especializações,  de  forma  a  garantir  um  currículo  académico  amplo,
completo  e  único.  Dependendo  dos  interesses  e  do  idioma  escolhido,  os
quatro caminhos acadêmicos são assim organizados: 

● Climate  change,  sustainability,  development  /  Cambio  Climático,
Sustentabilidad y Desarrollo (University of Padova e Universidad Andina
Simón Bolívar; línguas de ensino: Inglês e Espanhol) 

● Regional  and local  studies  /  Estudos  Regionais  e  Locais  (University  of
Padova e Universidade da Madeira; ensino de línguas: Inglês e Português)

● Territorial  management  /  Aménagement  du  Territoire  (University  of
Padova e Université Joseph Ki Zerbo; línguas de ensino: inglês e francês) 

● Environmental  Management  (University  of  Padova  e  University  of
Johannesburg; línguas de ensino: inglês e francês)



   

Em todos os quatro percursos académicos, o primeiro semestre é realizado
em presença na Universidade de Pádua, enquanto  o segundo depende da
escolha do percurso académico:

● O primeiro caminho: Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Equador) -
online e presencial 

● Segundo caminho: Universidade da Madeira (Portugal) - presencial
● Terceiro  caminho:  Université  Joseph  Ki  Zerbo  (Ougadougou,  Burkina

Faso) - online e presencial
● Quarto caminho: Universidade de Joanesburgo (África do Sul) - presencial

Durante  o  terceiro  semestre,  as  aulas  são principalmente  on-line,  exceto  a
escola  internacional  de  verão  na  Ásia  ou  África  sobre  os  tópicos  de
biodiversidade, paisagens e bem-estar humano, e as questões emergentes do
turismo nas transições territoriais.
O quarto semestre é dedicado os estágios e teses, pode ser realizado em todo
o mundo sob a supervisão de uma das Universidades parceiras.

CCD - STeDe refere-se a um Consórcio de universidades internacionais de alto
nível  e  parceiros  profissionais  no  domínio  do  desenvolvimento  territorial
sustentável. As 5 universidades parceiras do Consórcio são a Universidade
de  Pádua,  coordenadora  do  programa  (Itália),  Universidad  Andina  Simón
Bolívar  (Quito,  Equador),  Université  OUAGA  I  Professor  Joseph  KI-ZERBO
(Burkina  Faso),  Universidade  da  Madeira  (Portugal),  Universidade  de
Joanesburgo (África do Sul).
Os  parceiros profissionais são: A Associação Europeia para a Democracia
Local  -  ALDA  (França/Itália),  Via  Via  Tourism Academy (Bélgica),  Fundación
Pachamama (Equador).

CCD - STeDe permite obter estes títulos:
-  Laurea  Magistrale  in  Desenvolvimento  Territorial  Sustentável  -  Alterações
Climáticas, Diversidade, Cooperação, Classe n. LM-81 delle Lauree Magistrali in
Scienze  per  la  Cooperazione  allo  Sviluppo  -  (D.M.  22/10/2004,  n.270),
Università degli Studi di Padova;

Além disso, um segundo título, dependendo do percurso académico:
- Maestría de investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo –
Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador)
- Mestrado em Estudos Regionais e Locais - Universidade da Madeira (Portugal)
- Master on Environmental Management - University of Johannesburg (South
Africa)
-  Master  recherche  en  Géographie  Spécialité:  Aménagement  du  Territoire  -
Universitè Joseph Ki Zerbo (Burkina Faso)

As  inscrições  para  a  primeira  convocatória  estão  agora  abertas  até  1  de
Março de 2022.  
Para mais informações visite: https://em-stede.eu/ 

https://em-stede.eu/


Universidade da
Madeira

(Portugal)

   

Università degli Studi  di Padova (Italia) Universidad Andina Simón Bolívar (Quito,
Ecuador)

University of Johannesburg 
 (South Africa) 

The European Association for local  
Democracy  ALDA (France/Italy)

Via Via Tourism  Academy
 (Belgium)

Fundación Pachamama
(Ecuador)

Université OUAGA
I

(Burkina Faso)


