2018
Evento:
Data:
Temática:

Local:

Workshop de alto nível para avaliação da Proposta Inicial de Implementação
da NDC Brasileira
5 de março de 2018
Discussão da proposta inicial de implementação da NDC brasileira e suas ações nos
setores de Florestas e Agropecuária, Energia, Transportes, Cidades de Resíduos e
Indústrias, questões à Estratégia de Longo Prazo, Adaptação, instrumentos de
financiamento e o pano de fundo econômico a ser construído. Avaliação dos cenários
propostos

FBDS

2016
Evento:
Data:
Temática:

Almoço com o Ministro José Sarney Filho e convidados na FBDS
28 de julho de 2016

Local:

FBDS

Evento:

2º Workshop de Consulta Pública “Construindo o Modelo de Governança da
Baía de Guanabara”
23 de maio de 2016

Data:
Temática:

Discussão aberta e sem agenda sobre diversos aspectos da gestão de projetos
ambientais no Brasil, com a participação de várias instituições atuantes na área de
meio ambiente

Foi apresentada a primeira versão do Modelo de Governança da BG que foi
desenvolvido pela equipe da FBDS, considerando os estudos realizados e as consultas
às partes interessadas (através de entrevistas individuais, workshops e reuniões com
setores específicos)

Local:

FIRJAN, Rio de Janeiro

Evento:

Mesa Redonda 2: Repensando o Modelo de Governança da Baía de
Guanabara
18 de abril de 2016

Data:
Temática:

Mesa Redonda com 12 convidados selecionados para discutir a versão preliminar do
modelo de governança da Baía de Guanabara, a ser proposto pela FBDS

Local:

FBDS

Evento:

1º Workshop de Consulta Pública sobre Modelo de Governança da Baía de
Guanabara
23 de fevereiro de 2016

Data:
Temática:

Local:

Foram apresentados os resultados da primeira parte do trabalho de construção do
modelo de governança para a Baía de Guanabara que consistiu de três diferentes
estudos: a análise de seis estudos de caso de outros corpos hídricos com condições
similares às da BG para entender outros modelos adotados e ver lições aprendidas
com essas experiências no Brasil e no mundo; um estudo jurídico-institucional visando
à identificação das entidades que hoje atuam na BG e suas respectivas atribuições; e
análise dos principais setores econômicos com atividades impactantes sobre e/ou
impactadas pela BG

FIRJAN, Rio de Janeiro
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2015
Evento:
Data:
Temática:

Mesa Redonda: Repensando o Modelo de Governança da Baía de Guanabara
30 de novembro de 2015

Local:

FBDS

Evento:
Data:
Temática:

Discussão do Relatório sobre a Nova Economia do Clima (café-da-manhã)
13 de abril de 2015

Local:

FBDS

Evento:
Data:
Temática:

Workshop SDSN Brasil
22 a 24 de março de 2015

Local:

Hotel Albergo Del Leone, Itaipava, Petrópolis

Debate com especialistas para discutir um modelo de governança da Baía de
Guanabara

Discussão com um grupo restrito de líderes do Brasil o Relatório sobre a Nova
Economia do Clima (The New Climate Economy Report), bem como a posição
brasileira nas discussões de mudanças climáticas.
O relatório, que servirá como base para as discussões, foi desenvolvido sob os
auspícios da Comissão Global sobre Economia e Clima (Global Commission on the
Economy and Climate – GCEC

Discussões e grupos de trabalho sobre a SDSN Brasil: situação atual, visão e estratégia
geral (médio e longo prazos) e apresentação dos projetos existentes

2014
Evento:
Data:

Primeira Reunião do Conselho de Liderança da SDSN Brasil
01 de dezembro de 2014

Temática:

Apresentação da SDSN Brasil que irá lidar com o grupo temático urbano, priorizando as
frentes em três categorias: resiliência, inclusão e conectividade

Local:

Centro de Operações do Rio de Janeiro

Evento:
Data:

Evento “Diretrizes para uma Economia Verde no Brasil — Parte II”
17 de novembro de 2014

Temática:

Lançamento da segunda etapa dos estudos “Diretrizes para uma Economia Verde no
Brasil”. O evento foi presidido pela Sra. Ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira e
contou com a presença de 18 especialistas nos diferentes tópicos abordados pelos
estudos (energia; transporte; resíduos sólidos; agricultura; recursos hídricos; e sistema
financeiro)

Local:

FBDS

Evento:
Data:

Evento SDSN Brasil
15 de maio de 2014

Temática:

Primeira Reunião de Trabalho

Local:

??

2013
Evento:
Data:
Temática:
Local:

Encontro com Prof. Michael Epstein
28 e 29 de novembro de 2013
Inovações Tecnológicas para o Setor de Energia e para a Agricultura e Biodiversidade

FBDS
2

Evento:
Data:
Temática:

Lançamento do Sumário Executivo do GT2 – Primeiro Relatório de Avaliação
Nacional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas
25 de outubro de 2013
Frente às interferências das ações humanas sobre o ambiente, os formuladores de
políticas públicas e a sociedade em geral necessitam de informações objetivas sobre
as causas das mudanças climáticas, seus impactos ambientais e socioeconômicos e as
possíveis soluções. Com base nisso, o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas
(PBMC) foi estabelecido, nos moldes do Painel Intergovernamental de Mudanças
Climáticas (IPCC, em inglês). O papel do PBMC é reunir, sintetizar e avaliar
informações científicas sobre os aspectos relevantes das mudanças climáticas no
Brasil.

Local:

FBDS

Evento:

Internacional UN Sustainable Development Solutions Network: “Rio
Sustainability Initiative” — Segundo Workshop
24 de outubro de 2013

Data:
Temática:

Apresentação e discussão de estudos sobre os temas: biodiversidade e recursos
ecossistêmicos urbanos; mudanças climáticas, resiliência e adaptação; e economia
urbana. Dessa forma, foi possível ter uma visão geral, considerando um diagnóstico
inicial, a avaliação de iniciativas existentes, e o que era esperado para o futuro da
região metropolitana do Rio de Janeiro

Local:

FBDS

Evento:
Data:
Temática:

“Bridging Agriculture and Conservation Initiative” (Biodiversity International)
12 de julho de 2013

Local:

FBDS

Evento:
Data:
Temática:
Local:

“Bridging Agriculture and Conservation Initiative” (Biodiversity International)
11 de julho de 2013

Evento:

Workshop Internacional UN Sustainable Development Solutions Network: “Rio
Sustainability Initiative”
24 de junho de 2013

Data:
Temática:

Local:

Apresentação e discussão: Princípios para um novo paradigma, unindo agricultura e
conservação: um roteiro para uma estrutura de ação viável, influente e sustentável; e
disseminar e influenciar com uma voz coletiva para conscientizar e incentivar a ação
global

Jantar

FEK

Como parte das iniciativas do Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-Moon, para promover o
desenvolvimento sustentável, foi lançada em 2012 a Rede de Soluções para o Desenvolvimento
Sustentável da ONU, Sustainable Development Solutions Network (SDSN).
A SDSN possui uma ampla variedade de grupos temáticos sobre assuntos-chave do
desenvolvimento sustentável. A cidade do Rio de Janeiro foi proposta para ser a primeira iniciativa
neste contexto com o projeto Rio Sustainability Initiative (RSI), que tem como objetivo promover o
desenvolvimento urbano sustentável, integrado e abrangente para a Região Metropolitana do Rio
de Janeiro (RMRJ)

Auditório do Museu do Meio Ambiente, Jardim Botânico do Rio de Janeiro
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Evento:
Data:
Temática:

Debate com o economista Pavan Sukhdev
17 de maio de 2013

Local:

FBDS

Evento:
Data:
Temática:

Debate com Dr. Amory Lovins — sobre seu livro “Reinventing Fire”
05 de abril de 2013

Local:

FBDS

Debate com o economista Pavan Sukhdev e lançamento de seu livro “Corporação
2020 — Como Transformar as Empresas para o Mundo de Amanhã”

Debate com Dr. Amory Lovins, destacado líder na promoção de uso eficiente de
energia e de um futuro sustentável para o mundo. E apresentação de seu livro
“Reinventing Fire”

2012
Evento:
Data:
Temática:

Diálogo sobre a Baía de Guanabara como fator integrador da Região
Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro
13 de novembro de 2012
Diálogo sobre os desafios da despoluição da baía de Guanabara e caminhos para
soluções socioambientais, tecnológicas e institucionais, reposicionando o local como
agente integrador da região metropolitana do Rio de Janeiro, com a presença de
estudiosos no tema do Brasil e do exterior

Local:

FBDS

Evento:

Workshop “Monitoramento do Desenvolvimento Sustentável —
Proposta do Painel de Controle”
30 de outubro de 2012

Data:
Temática:

Com o objetivo de monitorar os compromissos de desenvolvimento sustentável
assumidos pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro na Rio+20, foi anunciado a
instalação de uma nova ferramenta chamada Painel de Controle.
Discussão da proposta do “Painel de Controle” para monitoramento dos indicadores
que serviriam para o governo, a iniciativa privada e a sociedade em geral
acompanharem o cumprimento das metas de políticas públicas na implementação da
economia verde

Local:

FBDS

Evento:
Data:
Temática:

Painel de Economistas
21 de junho de 2012

Local:

FBDS

Evento:
Data:
Temática:

Entrega do Documento “The Future We Choose”
18 de junho de 2012

Local:

Riocentro, Rio de Janeiro

Painel: “O futuro da economia sob a ótica da inclusão de variáveis socioambientais no
modelo econômico". Participaram renomados economistas internacionais Pavan
Sukhdev, Jeffrey Sachs e Thomas Heller, mais os brasileiros Pedro Malan e Armínio
Fraga, dentre outros

O documento síntese do encontro do Painel de Alto Nível, realizado na FEK,
denominado “The Future We Choose” foi anunciado e entregue aos chefes de Estado
em cerimônia oficial na Rio+20
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Evento:
Data:
Temática:

Rio+20 e Aniversário de 20 anos da FBDS
17 de junho de 2012

Local:

FBDS

Evento:
Data:
Temática:

Painel de Alto Nível sobre Sustentabilidade Global
17 de junho de 2012

Local:

FEK

Evento:
Data:
Temática:

Lançamento do livro “Sustentabilidade Planetária, onde eu entro nisso?”
14 de junho de 2012

Local:

Livraria da Cultura, Fashion Mall, Rio de Janeiro

Evento:
Data:
Temática:

Evento JIUS – US-Brazil Joint Initiative on Urban Sustainability
13 de janeiro de 2012

Local:

Philadelphia, Pennsylvania, USA

Evento:
Data:
Temática:
Local:

Evento JIUS – US-Brazil Joint Initiative on Urban Sustainability
12 de janeiro de 2012

Evento:
Data:
Temática:
Local:

Evento JIUS — US-Brazil Joint Initiative on Urban Sustainability
11 de janeiro de 2012
A Conversation on Rio+20 and the U.S.– Brazil Joint Initiative on Urban Sustainability
Americas Society/Council of the Americas, New York, USA

Evento:
Data:
Temática:
Local:

Evento JIUS — US-Brazil Joint Initiative on Urban Sustainability
11 de janeiro de 2012
Financial and Metrics Panel Meetings
Rockefeller Foundation, New York, USA

Recepção celebrando os 20 anos da FBDS durante a Rio+20 com a presença do rei Carlos
XVI Gustavo e a rainha Silvia, da Suécia; ganhadores de Prêmios Nobel; e chefes de
Estado

Evento paralelo à Rio+20 desenvolvido pela FBDS, SEI e Stockholm Resilience Centre
com diálogos sobre os rumos da sustentabilidade global

Debate com Israel Klabin, Fabio Feldmann, Suzana Kahn e Sérgio Besserman por
ocasião do lançamento do livro de Fabio Feldmann, “Sustentabilidade Planetária, onde
eu entro nisso?”

Session with an audience of students, community groups and local business
representatives focused on sucessful innovations in urban sustainability for
underserved communities at the Town Hall
 The Jius Cookbook: Presentation and discussion of potential look and contents of
Cookbook
 Panel discussion with na audience of JIUS participants focused on how the
environment can be economic driver for underserved communities at the Navy Yard


Working Group Meetings and discussion on cookbook look and contents

Philadelphia, Pennsylvania, USA
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2011
Evento:
Data:
Temática:

Diretrizes para uma Economia Verde no Brasil
5 de outubro de 2011

Local:

FAAP, São Paulo

Evento:
Data:
Temática:

Diretrizes para uma Economia Verde no Brasil
4 de outubro de 2011

Local:

FAAP, São Paulo

Evento:
Data:
Temática:

Diretrizes para uma Economia Verde no Brasil
3 de outubro de 2011

Local:

FAAP, São Paulo

Evento:

Evento “Iniciativa Conjunta para Sustentabilidade Urbana”
(Joint Initiative for Urban Sustainability – JIUS)
16 de agosto de 2011

Data:
Temática:
Local:
Evento:
Data:
Temática:

Apresentação do estudo elaborado pela FBDS sobre Economia Verde e propostas para
sua implementação em diversos setores no Brasil — Análise do Setor de Transportes

Apresentação do estudo elaborado pela FBDS sobre Economia Verde e propostas para
sua implementação em diversos setores no Brasil — Análise do Setor de Energia

Apresentação do estudo elaborado pela FBDS sobre Economia Verde e propostas para
sua implementação em diversos setores no Brasil — Análise do Setor de Resíduos
Sólidos Urbanos

Recepçao

FEK
Lançamento da Iniciativa Conjunta para Sustentabilidade Urbana
(Joint Initiative for Urban Sustainability – JIUS)
16 de agosto de 2011
A JIUS tem por objetivo servir de plataforma para ações voltadas para os desafios e
oportunidades de desenvolvimento de infra-estruturas urbanas que promovam o
desenvolvimento sustentável com benefícios econômicos, sociais e ambientais
concretos.

Local:

Palácio do Itamaraty, Rio de Janeiro

Evento:
Data:
Temática:

Reunião com a Sociedade Civil // Dr. Achim Steiner - PNUMA
28 de abril de 2011

Local:

FBDS

Foram abordados temas de especial relevância da agenda ambiental internacional,
sobretudo aqueles que deverão referenciar a Rio+20. O objetivo do encontro foi a
promoção de discussão com o grupo de convidados representativo da sociedade civil,
setor privado, academia e formadores de opinião brasileiros, na área socioambiental

2010
Evento:
Data:
Temática:
Local:

Rio+20 Inception Meeting (SEI / FBDS)
14 e 15 de dezembro de 2010
FBDS
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Evento:
Data:
Temática:
Local:

Lançamento da Pesquisa Rumo a Credibilidade/Sustainability
28 de outubro de 2010

Evento:
Data:
Temática:

UN High Level Advisory Group on Climate Change Finance
30 de agosto de 2010

Local:
Evento:
Data:
Temática:

FBDS
Workshop sobre Cap-and-Trade no Brasil
02 e 03 de agosto de 2010

Local:

FBDS

BM&F Bovespa, São Paulo

Discussão sobre os trabalhos desenvolvidos pelo “High Level Advisory Group on Climate
Change Financing”. O setor produtivo brasileiro possui muita experiência da
concepção, desenvolvimento e implantação de grandes programas e projetos
ambientalmente meritórios. O sucesso do Brasil (desde o desenvolvimento da indústria
do etanol à adoção de veículos flex, até o mais recente aumento de investimentos em
energia eólica) pode contribuir para esses trabalhos

Esse seminário discutiu a viabilidade e oportunidade de implantação de um sistema
de cap-and-trade no Brasil, com foco nas possíveis sinergias com o futuro mercado de
carbono norte-americano, com a participação de especialistas nacionais e
internacionais. Foram apresentados quatro artigos sobre a relação entre energia,
indústria, transporte e agronegócio no Brasil e um possível sistema de cap-and-trade
para emissão de gases de efeito estufa

2009
Evento:
Data:
Temática:

Impactos de Eventos Climáticos Extremos no Brasil
12 de novembro de 2009

Local:

Museu do Meio Ambiente, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Evento:
Data:
Temática:

Seminário sobre à iniciativa “Coalizão de Empresas pelo Clima”
03 de setembro de 2009

Local:

FAAP, São Paulo

Evento:
Data:
Temática:

Projeto “Coalizão de Empresas pelo Clima”
27 de agosto de 2009

Local:

FAAP, São Paulo

Evento:
Data:
Temática:

Algal Biomass Production using Flue Gases from Eletric Power Plants
21 de agosto de 2009

Local:

FBDS

Debate sobre a ocorrência de eventos extremos no Brasil (furações, enchentes, ondas
de calor e frio, ciclones etc.) e seus possíveis impactos na geração de energia elétrica,
na agricultura e nas principais cidades costeiras do país

Foram debatidos os seguintes temas: Desmatamento na Amazônia: desafios para
reduzir as emissões brasileiras e Agenda Internacional sobre o Clima: as negociações e
a posição brasileira

Debate sobre seguinte tema: Redução e abatimento de emissões: opções e
perspectivas para o Brasil nos setores agropecuário e florestal

Debate sobre desenvolvimento de projetos de produção de microalgas para absorção
de dióxido de carbono e como insumo para produção de biocombustíveis
Participação do Prof. Ben-Amotz
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Evento:
Data:
Temática:

Projeto “Coalizão de Empresas pelo Clima”
29 de julho de 2009

Local:

hotel L’Hotel, São Paulo

Evento:
Data:
Temática:

1º Seminário Brasileiro sobre CCS (Carbon Dioxide Capture and Storage)
08 de julho de 2009

Local:

Brasília Alvorada Park Hotel, Brasília

Evento:
Data:
Temática:
Local:

Energy Security and Global Climate Change: The Brazilian Perspective
10 de junho de 2009

Evento:

Mesa Redonda com Sua Alteza Real o Príncipe de Gales
(Embaixada do Reino Unido e FGV — apoio: FBDS)
12 de março de 2009

Data:
Temática:
Local:

Lançamento oficial da Coalizão de Empresas pelo Clima. O encontro reuniu presidentes
das empresas e entidades que integraram a coalizão. Na ocasião, foram apresentados
os temas centrais — (café-da-manhã)

O seminário foi elaborado com a finalidade de fomentar o debate sobre o potencial
dessa nova tecnologia (CCS), que visa mitigar os impactos das atividades humanas sobre
as mudanças climáticas

Almoço e debates — Americas Society/Council of the Americas e Shell

Brasília Alvorada Park Hotel, Brasília

Encontro de Líderes Empresariais do Brasil e Reino Unido sobre os Desafios das
Mudanças Climáticas

Palácio do Itamaraty, Rio de Janeiro

2008
Evento:
Data:
Temática:

Rumo à Credibilidade
Uma pesquisa dos relatórios de sustentabilidade no Brasil
9 de dezembro de 2008
Apresentação das conclusões, recomendações e dos exemplos de melhores práticas,
que surgiram durante a pesquisa

Local:

FIESP, São Paulo

Evento:
Data:
Temática:

Painel de Especialistas (Light)
24 de outubro de 2008

Local:

FBDS

Evento:

Seminário: “Os fatores limitantes à implementação de medidas mitigadoras do
aquecimento global”
07 de agosto de 2008

Data:
Temática:
Local:

O evento buscou identificar as percepções externas para o avanço na agenda da
sustentabilidade da Light e abordou temas como o modelo de negócio, area de
concessão e meio ambiente

Foram apresentados o panorama mundial e o enfoque brasileiro; as questões que
impedem o avanço de ações mitigadoras; e os possíveis caminhos.

AES Brasil, São Paulo
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Evento:
Data:
Temática:

Reunião para debater questões ligadas à Amazônia
20 de junho de 2008

Local:

FBDS

Evento:
Data:
Temática:

Seminário “Posicionamento atual do Brasil nas negociações para o pós-Kyoto”
28 de abril de 2008

Local:

FBDS

Debates e apresentações. Participação do Ministro Mangabeira Ünger, da IMAZON,
ANEEL e outros.

Participaram desse seminário pesquisadores, empresários, governantes e sociedade
civil, que enriqueceram as discussões sobre mudanças climáticas, aquecimento global
e propuseram caminhos possíveis para vencer os problemas acarretados pelo
desenvolvimento sem sustentabilidade.

2007
Evento:
Data:
Temática:

A Expansão da Agroenergia e seus Impactos sobre os Ecossistemas Naturais
Brasileiros
26 e 27 de março de 2007
Discussão dos impactos da agroenergia sobre os ecossistemas brasileiros. O público
alvo foi constituído pelos empresários do setor, investidores, pesquisadores,
consultores e funcionários da administração pública, ligados ao meio ambiente e ao
agronegócio

Local:

BNDES, Rio de Janeiro

Evento:

Resultados da Pesquisa FBDS/IMD – Sustentabilidade Corporativa nos Setores
Financeiro e Sucroalcooleiro
03 de setembro de 2007

Data:
Temática:
Local:

Esse seminário apresentou os resultados da pesquisa intitulada The Brazilian Business
Case for Corporate Sustainability aplicada nos setores financeiro e sucroalcooleiro.

BOVESPA, São Paulo

2006
Evento:
Data:
Temática:

“Da Civilização do Petróleo à Bio-Civilização”
25 de outubro de 2006

Local:

FBDS

Evento:

A Problemática do Desmatamento na Amazônia Legal e seu Papel nas
Mudanças Climáticas Globais
11 de agosto de 2006

Data:
Temática:
Local:

Palestra do Professor Ignacy Sachs sobre o tema “Da Civilização do Petróleo à BioCivilização”

Debater sobre o estado da arte a respeito das implicações do desmatamento na
Amazônia e seu papel nas mudanças climáticas globais e regionais. E propor
recomendações ao Governo para aprimorar as políticas públicas sobre o assunto.

FBDS
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Evento:
Data:
Temática:

Resultados da Pesquisa FBDS/IMD — Sustentabilidade Corporativa em Três
Setores do Brasil
23 de maio de 2006
Esse seminário apresentou os resultados da pesquisa intitulada The Brazilian Business
Case for Corporate Sustainability aplicada nos setores: Papel e Celulose; Alimentos e
Bebidas; e Energia Elétrica

Local:

BOVESPA, São Paulo

Evento:

Seminário “Papel dos Bancos Públicos para o Desenvolvimento Sustentável no
Brasil”
10 de maio de 2006

Data:
Temática:

Esse seminário foi parte do esforço conjunto do Grupo de Trabalho para a América Latina
da Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - UNEP FI
/ LATF e da FBDS. Teve como principal objetivo uma troca de idéias e experiências, num
debate aberto sobre o papel das finanças e dos bancos públicos para a promoção do
desenvolvimento sustentável.

Local:

FBDS

Evento:

Evento de Lançamento dos “Princípios para o Investimento Responsável-PRI”
UNEP e PREVI
10 de maio de 2006

Data:
Temática:
Local:
Evento:
Data:
Temática:

Local:

FBDS
Participação do Setor Privado na Conservação e Uso Sustentável da
Biodiversidade — Evento Associado (paralelo a COP 8)
23 e 24 de março de 2006
Demonstrar, através de experiências de sucesso, como o setor privado implementou
ações, desenvolveu produtos e criou mecanismos financeiros voltados para a
conservação e uso sustentável da Biodiversidade, dentro da moldura da Convenção da
Diversidade Biológica

SENAI-CIETEP – Centro Integrado dos Empresários e Trabalhadores das
Indústrias do Paraná, Curitiba, Paraná

2005
Evento:
Data:
Temática:
Local:

Biofuels for Transportation: Brazilian Potential and Implications for Sustainable
Agriculture and Energy in the 21st Century
24 de outubro de 2005
Estudo GTZ/FBDS
FBDS

Evento:
Data:
Temática:

Desafios Ambientais no Novo Modelo do Setor Elétrico
01 de abril de 2005

Local:

FBDS

O seminário pretendeu colocar em discussão os aspectos ambientais mais relevantes
para a viabilidade e sustentabilidade dos empreendimentos do setor elétrico no
contexto de seu novo modelo, tendo em vista sua implementação em consonância
com o planejamento integrado dos recursos, com o adequado equacionamento das
questões sócio-ambientais e econômicas e dentro dos prazos previstos
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2004
Evento:
Data:
Temática:

Local:

As Mudanças Climáticas Globais, os Mercados de Carbono e Perspectivas para
as Empresas Brasileiras
10 de novembro de 2004
O futuro das negociações das mudanças climáticas globais e perspectivas para energia
limpa no Brasil; os mercados mundiais de carbono: Chicago Climate Exchange e
mercados "Kyoto Compliant"; as experiências de empresas brasileiras na abordagem
das mudanças climáticas globais; e as oportunidades para investimentos sócioambientais por parte de empresas brasileiras

FBDS

2001
Evento:
Data:
Temática:
Local:

Workshop “Mudanças Climáticas Globais e as Oportunidades para Indústria
Brasileira”
28 de agosto de 2001
Esse workshop teve como objetivo discutir os avanços e as oportunidades que os
mecanismos de flexibilização do Protocolo de Quioto abriram para o setor privado

FIESP, São Paulo

2000
Evento:
Ano:
Temática:

Workshop “Biodiversidade”
25 de abril de 2000

Local:

FBDS

Discussão para definir o Termo de Referência para servir de base para negociações
dentro da cooperação técnico-científica entre Brasil e Alemanha, com vistas a uma
maior participação do componente biodiversidade nos projetos em andamento e
futuros

1999
Evento:
Ano:
Temática:

Seminário sobre Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (CDM)
22 de julho de 1999

Local:

FIESP, São Paulo

A finalidade desse seminário foi promover a formação de um Núcleo congregando
diferentes setores públicos e privados da sociedade brasileira, de modo a formular
pensamentos estratégicos e estudos objetivando apoiar e contribuir com o governo na
implentação de suas políticas públicas nessa área

1998
Evento:
Ano:
Temática:
Local:

Workshop “Planejamento da Gestão Participativa” — Estudos e Caso:
Parque Nacional do Itatiaia e Parque Nacional da Tijuca
26 e 27 de novembro de 1998
Discussão sobre as contribuições e os estudos relativos ao planejamento da gestão
participativa de duas unidades de conservação do IBAMA: Parque Nacional de Itatiaia e
Parque Nacional da TIjuca

Centro Educacional do Sagrado Coração, no Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro
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Evento:
Ano:
Temática:

Seminário “Remoção de CO2 por Florestas Plantadas”
17 de fevereiro de 1998

Local:

Hotel Intercontinental, Rio de Janeiro

Workshop com representantes de importantes organizações ambientalistas, de
reflorestadores privados, do governo e de instituições científicas e acadêmicas.
Apresentação dos resultados de relatórios concluídos e em andamento

1997
Evento:
Ano:
Temática:

Workshop sobre Políticas Florestais para o Desenvolvimento Sustentável na
Amazônia Brasileira
14 a 16 de julho de 1997
O objetivo do encontro for reunir especialistas de vários países para discutir os aspectos
econômicos, biológicos e sociais das políticas florestais e os mecanismos de gestão
sustentável da Amazônia e outras florestas tropicais

Local:

Marina Palace Hotel, Rio de Janeiro

Evento:
Ano:
Temática:

Rio+5 (FBDS em conjunto com o Earth Council)
13 a 19 de março de 1997

Local:

Sheraton Hotel, Rio de Janeiro

Discussão de temas como conservação do meio ambiente, desenvolvimento social,
avanços científicos e tecnológicos e desafios econômicos

1996
Evento:
Ano:
Temática:

Encontro Preparatório da Conferência Rio+5 sobre Desenvolvimento
Sustentável
4 e 5 de dezembro de 1996
Discutir com os principais representantes da indústria paulista, os problemas e
oportunidades gerados pela temática ambiental, analisando a dinâmica de
implementação das Convenções do Clima, da Biodiversidade e da Agenda 21, subscritas
na RIO-92, vinculadas ao conceito de Desenvolvimento sustentável, a fim de subsidiar
a preparação da RIO+5

Local:

FIESP, São Paulo

Evento:
Ano:
Temática:

Segunda Reunião do Comitê Anfitrião Brasileiro da Rio+5
03 de setembro de 1996

Local:

FBDS

Evento:
Ano:
Temática:

Primeira Reunião do Comitê Anfitrião Brasileiro da Rio+5
29 de julho de 1996

Local:

FBDS

Evento:
Ano:
Temática:
Local:

Workshop “Sustainable Biosphere Project: Amazon Basin Case Study”
18 a 20 de junho de 1996

Discussão dos objetivos, das atividades, da coordenação, da logística/infraestrutura
para a realização da Rio+5

Discussão dos objetivos, das atividades, da coordenação, da logística/infraestrutura
para a realização da Rio+5

Hotel Tropical, Manaus
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1994
Evento:
Ano:
Temática:
Local:

Workshop “Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros da Amazônia”
(W. Alton Jones Foundation, EUA)
15 a 17 de agosto de 1994
Debates sobre estudos baseados em estratégias e metodologias para o uso sustentável
dos recursos pesqueiros da Amazônia, com pesquisadores nacionais e estrangeiros

Rio de Janeiro

1993
Evento:
Ano:
Temática:
Local:

Workshop “UNCED 92 and Financing the Net Incremental Costs of
Environmental Protection”
13 a 15 de setembro de 1993
(working group 4: Methods of calculating baseline costs)
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