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A ICC NA CONFERÊNCIA COP21: 5 EVENTOS PARA ACRESCENTAR À SUA AGENDA 

 

À margem do início da Conferência sobre as Alterações Climáticas das Nações Unidas (COP21), 

a Câmara de Comércio Internacional (ICC) convoca uma série de eventos para preparar um 

acordo global forte, que seja adequado para as empresas e que respeite, ao mesmo tempo, o 

grande desafio climático que se nos apresenta atualmente. 

Para os participantes do COP21 em Paris existem 5 eventos imperdíveis: 

1. Official Business and Industry Day 

Tendo como foco a participação das empresas nas conversações das Nações Unidas sobre o 

clima, a ICC vai presidir a uma série de eventos dirigidos ao sector privado – incluindo o COP21 

Business Day (BINGO Day) a 4 de Dezembro. Este evento, que conta com a presença de John 

Danilovich como orador, vai demonstrar o compromisso do sector privado para alcançar um 

acordo ambicioso e explorar de que forma as empresas já estão a agir para o desenvolvimento 

de uma economia resiliente e com baixos níveis de carbono. 

 

2.  Conferência da ICC sobre a Resolução de Litígios no âmbito das Alterações 

Climáticas 

Um evento único que observa o papel da resolução alternativa de litígios – incluindo a arbitragem 

– no que diz respeito a casos relacionados com alterações climáticas. Este evento irá abordar as 

potenciais lacunas da aplicação do acordo a concretizar no COP21 e o papel da arbitragem na 

criação de confiança numa nova arquitetura climática global. 

Saiba mais sobre este evento. 

 

3. Prémio Fotográfico “#OurClimate” – Anúncio dos Vencedores 

Mais de 600 fotógrafos profissionais e amadores de mais de 60 países submeteram as suas 

fotografias ao Prémio Fotográfico de 2015, um evento oficial do COP21. O prémio é uma 

celebração de aptidões artísticas e fotográficas que pretende chamar a atenção para o desafio 

global das alterações climáticas e estimular o diálogo em volta deste tema. 

Os três vencedores serão anunciados durante a Gala de Receção do COP21 da ICC, a 8 de 

Dezembro. 

http://www.icc-portugal.com/
http://cop21.iccwbo.org/
http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Areas-of-work/Environment-and-Energy/ICC-and-COPs/BINGO-Day/
http://www.iccwbo.org/Training-and-Events/All-events/Events/2015/COP21-2015-Climate-Change-Related-Disputes-A-Role-for-International-Arbitration-and-ADR/
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4. Conferência “Energia para o Amanhã” 

As alterações climáticas estão a transformar as cadeias de fornecimentos, as operações e os 

mercados, criando novas oportunidades – e significativas oportunidades de crescimento – para 

os empresários e investidores que demonstrem espírito inovador. 

Moderado pelos jornalistas do New York Times, esta Conferência junta CEO, formuladores de 

políticas, empreendedores e académicos na área da energia para debater as tecnologias, 

estratégias e investimentos que irão levar ao sucesso na nova economia de baixo carbono. 

O Secretário-Geral da ICC, John Danilovich, irá ainda partilhar a sua visão sobre a política 

climática por detrás do COP21 no segundo dia deste evento, a 9 de Dezembro. 

Saiba mais sobre este evento. 

 

5. Fórum da Inovação Sustentável 

O Fórum da Inovação Sustentável irá reunir participantes de vários sectores e de empresas, 

governos, finanças, Nações Unidas, organizações não-governamentais e sociedade civil para 

criar uma oportunidade inédita para impulsionar a inovação empresarial e promover a emergente 

economia verde. 

 

Sobre a ICC Portugal 

A Câmara de Comércio Internacional está representada em Portugal pela sua Delegação 

Nacional Portuguesa / ICC Portugal, sedeada, desde 1934, nas instalações da Câmara de 

Comércio e Indústria Portuguesa, entidade que assume a sua presidência. A Associação 

Comercial do Porto é a vice-presidente e como vogais da direção figuram atualmente as 

confederações patronais CIP, CAP e CCP. 

Enquanto representante da ICC, a Delegação Nacional Portuguesa disponibiliza aos seus 

Membros, sem quaisquer encargos e sempre que para tal seja solicitada, o contacto com as 

diferentes comissões especializadas da ICC bem como o acesso aos documentos e publicações 

emitidos por estes organismos.  

http://www.icc-portugal.com/
http://inytenergyfortomorrow.com/
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Entre outras atividades, a ICC Portugal organiza periodicamente seminários e ações de formação 

e é responsável pela distribuição das publicações editadas pela ICC. 

Pode ser Membro da ICC Portugal qualquer empresa, associação, pessoa em nome individual 

ou ainda qualquer organização de carácter local ou nacional que represente os interesses 

económicos e profissionais dos seus membros. 

Para mais informações visite: www.icc-portugal.com   

 

Sobre a Câmara de Comércio Internacional (ICC) 

A ICC é a organização mundial de negócios, um órgão representativo que fala com autoridade 

em nome de empresas de todos os sectores em todas as partes do mundo. A missão 

fundamental da ICC é promover o comércio e investimento além-fronteiras e o sistema de 

comércio multilateral, bem como ajudar as empresas a enfrentar os desafios e oportunidades da 

globalização. A ICC trabalha em estreita colaboração com as Nações Unidas, a Organização 

Mundial do Comércio e fóruns intergovernamentais, incluindo o G20. A ICC foi fundada em 1919 

e tem hoje centenas de milhares de empresas e associações membros de 120 países.  

Para mais informações visite: www.iccwbo.org   

http://www.icc-portugal.com/
http://www.icc-portugal.com/
http://www.iccwbo.org/

