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ECONOMIA VERDE
É a economia que resulta em melhoria do bem estar
humano e equidade social, ao mesmo tempo mesmo
tempo reduzindo significativamente os riscos
ambientais e a demanda sobre recursos escassos do
ecossistema” (OCAMPO – UNConference on trade and
development, Summary of Background Papers).

A Economia Verde se apresenta como um novo
paradigma de crescimento econômico amigável com
os ecossistemas terrestres e que também possa
contribuir para a mitigação da pobreza.
Como a base econômica necessária para a promoção
da sustentabilidade. E é o foco de atenção e
promoção nas ações atuais e futuras da ONU.

A Economia Ecológica funda-se no princípio de que o
funcionamento do sistema econômico, considerado
nas escalas temporal e espacial mais amplas, deve
ser compreendido tendo-se em vista as condições do
mundo biofísico sobre o qual este se realiza, uma vez
que é deste que derivam a energia e matériasprimas para o próprio funcionamento da economia.
Uma vez que o processo econômico é um processo
também físico, as relações físicas não podem deixar
de fazer parte da análise do sistema econômico, o
que a tornaria incompleta.

Economia Ecológica - campo transdisciplinar que busca a
integração economia e ecologia, e demais disciplinas
correlacionadas, para uma análise integrada dos dois
sistemas.
Neste sentido, a Economia Ecológica não rejeita os conceitos
e instrumentos da "economia convencional" nem da
"ecologia convencional", utilizando-os sempre que
necessários, mas reconhece a insuficiência destes para o
propósito de uma análise integrada, apontando para a
necessidade do desenvolvimento de novos conceitos e
instrumentos(Adaptado de Amazonas,M., site da EcoEco)

A Economia Ecológica vê a economia como um
subsistema de uma biosfera que configura um sistema
finito e que tem ciclos de funcionamento próprios.
É uma disciplina em desenvolvimento que se soma
àqueles (comunidade acadêmica; instituições gestoras
de políticas, nas organizações não-governamentais e no
meio empresarial, nos níveis local, regional, nacional e
internacional) que se dedicam à busca de uma
equação de Sustentabilidade entre desenvolvimento
econômico e o meio-ambiente natural.

ISEE Fundada em 1988
EcoEco – a partir das discussões da Rio 92,
criada 1993.
O “esverdeamento” da economia contribui
nessa perspectiva de Economia Ecológica e para
a promoção da sustentabilidade do
desenvolvimento?
Com a palavra nossos palestrantes!

