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GT Negócios
Oceânicos: foco em

descarbonização

Impacto Amazônia

Cadernos de Justiça Climática
2023 - Finanças, Elétrico e Renováveis,

Construção Civil, Moda e Têxtil
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PROJETO RESUMO ENGAJAMENTO 2023 VALOR 2023

 

Compromisso empresarial para redução
de emissões de GEE com metas

baseadas em ciência - apoio técnico,
curso de estratégia financeira climática,

banco de soluções e tecnologias de
baixo carbono

Empresas comprometidas:
Jornada Free - Gratuito

Jornada Premium - Pago 
Todas: Eventos mensais abertos

e acesso a publicações  

Jornada Free - mediante
compromisso

Jornada premium - 65 mil
Empresa Embaixadora - 200

mil/ano

 

Articução de parceiros com objetivo de
implementar um posto de

abastecimento de biocombustíveis de
veiculos de carga em rota estratégica

Apoio financeiro - patrocínio
Articulação e viabilização - líder

de projeto
Apoio técnico - revisão

em construção

 

Iniciativa internacionalmente
reconhecida com foco em

descarbonização para atingimento do
acordo de Paris

2 eventos para troca de
experiências entre empresas
2 eventos técnicos - FLAG e

Setor Finaceiro

Eventos gratuitos e abertos
Compromisso e metas

diretamente com o time global

 

Grupo de trabalho para fomento de
iniciativas de descarbonização de frotas

marítimas com a Plataforma de ação
pela Água e Oceano

Reuniões trimestrais com
especialistas e cases do setor

Articulação e viabilização - líder
de projeto

Gratuito e aberto

Hub Biocombustíveis

GT Negócios
Oceânicos

https://www.pactoglobal.org.br/movimento/ambicao-net-zero/
https://www.pactoglobal.org.br/movimento/ambicao-net-zero/


PROJETO RESUMO ENGAJAMENTO 2023 VALOR 2023

 

Ação coletiva de recuperação de bacias
hidrográficas, atualmente em SP e RJ
objetivando a adaptação climática e

resiliência hídrica da região

Eventos anuais abertos e
gratuitos

Acompanhamento do projeto e
contrapartidas pagas

De R$100 mil/ano à
R$1,5M/ano (cotas por porte

de empresa)

 
Projeto em parceria com a TNC pela

restauração de ecossistemas
Acompanhamento do projeto e

contrapartidas pagas
25 reais por muda - pedir
cotação por região e área

 
Webinar sobre TCFD, gestão de riscos

empresariais e adaptação climática
Evento aberto previsto para

maio de 2023
Gratuito e aberto

 

Grupo de trabalho de ações coletivas da
Plataforma de Ação Contra a Corrupção

que elabora e fomenta melhores
práticas de compliance no setor

Reuniões mensais e trocas de
experiências + evento de

fechamento
Gratuito

 Em construção Em construção Em construção

TCFD: Riscos e
Adaptação Climática

Impacto Amazônia

Ações coletivas de
anticorrupção no
setor de energia

https://ceowatermandate.org/resilience/


PROJETO RESUMO ENGAJAMENTO VALOR 2023

 

Cases práticos de como endereçar
demandas dos stakeholders e

shareholders relacionados à justiça
climática. 2023: Finanças, Elétrico,

Construção Civil, Moda e Têxti

Evento anual e acesso à publicação
Sugestão de cases de sucesso

Em construção

 
Side event do Pacto Global com

especialistas e lideranças
empresariais do Brasil e do mundo

Convidado - gratuito
Patrocinador - pago

Painelista - mediante case
Keynote Speaker - mediante notório

saber

Patrocinador:
Orçar com time de eventos do

Pacto

 
Side event com especialistas e

lideranças empresariais do Brasil e
do mundo

Convidado - gratuito
Patrocinador - pago

Painelista - mediante case
Keynote Speaker - notório saber

Patrocinador - USD 50 mil

 
Side event com especialistas e

lideranças empresariais do Brasil e
do mundo

Convidado - gratuito
Patrocinador - pago

Painelista - mediante case
Keynote Speaker - notório saber

Patrocinador - USD 20 mil

Cadernos de Justiça
Climática
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