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ICC pede aos governos que colaborem com as empresas para enfrentar desafios 

ambientais 

A menos de duas semanas para a Conferência sobre as alterações climáticas das 

Nações Unidas (COP21) e a conclusão do G20 no passado fim-de-semana, a Câmara 

de Comércio Internacional (ICC) pede o envolvimento da sua rede, distribuída por mais 

de 130 países, para defender o acordo climático com o compromisso das empresas 

para abordar todos esses desafios. 

“A ICC sublinhou a necessidade do G20 revelar liderança e colaboração com o sector 

privado para enfrentar de forma inédita os desafios ambientais”, disse Kersten-Karl Bath, 

Presidente da Comissão de Ambiente & Energia da ICC. 

Espera-se que o investimento energético seja o maior entre as restantes áreas ao longo 

das próximas décadas, envolvendo entre 1 a 2 triliões USD por ano - sendo fundamental 

o compromisso do sector privado. 

Como representante das empresas na UNFCCC, a ICC defende um acordo climático 

global ambicioso que pede às empresas para acelerarem o processo de redução de 

emissões e criarem resiliência climática. 

A convite do Ministro de Negócios Estrangeiros Francês, Laurent Fabius, o secretário-

geral da ICC, John Danilovich, falou acerca das empresas e indústrias na reunião que 

antecedeu o COP em Paris, no passado sábado: 

“As empresas já estão a inovar desenvolvendo as soluções tecnológicas, 

organizacionais e financeiras necessárias para reduzir as emissões de gases de estufa 

e para se adaptarem a padrões de alterações climáticas. Mas para aumentar a escala 

destas soluções é preciso reforçar a colaboração entre as empresas e, mais do que 

isso, entre os sectores público e privado.” 

Danilovich liderou uma delegação empresarial na Cimeira do G20 em Antália, Turquia, 

naquilo que foi um importante estágio para o COP21. 

Representando a delegação da ICC nas últimas negociações da UNFCCC em Bonn, 

Alemanha, no passado mês de Outubro, Andrea Bacher, ICC Policy Executive disse:  

“As empresas são um elemento chave na implementação de soluções climáticas e 

devem ser ancoradas no acordo do COP21 de forma a serem capazes de impulsionar 

a perícia, experiência e inovação no sector privado.” 

 

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 

http://www.cop21paris.org/
https://g20.org/
http://www.iccwbo.org/
http://www.icc-portugal.com/index.php/comissoes/ambiente-energia
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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.  

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.iccwbo.org/

