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 Plantão: Adesão ao 
Movimento Ambição Net Zero

Data e horário: 07/02/2023, às 17h

Objetivo: Apresentar brevemente o
movimento, o FAQ e tirar dúvidas de
empresas do Pacto que tem interesse
em aderir ao movimento

Público alvo: Empresas do Pacto e da
Plataforma de ação pelo Clima

Evento online e fechado

 Reunião Hub Biocombustíveis do
Movimento Ambição Net Zero

Data e horário: 15/02/2023, às 14h

Objetivo:  Definições do projeto,
mapeamento de parceiros
estratégicos e seus representantes,
definição das frentes de trabalho 

Público alvo: Empresas participantes
do Hub Biocombustíveis  

Evento online e fechado

 Reunião Comitê Consultivo do
Movimento Ambição Net Zero

Data e horário: 23/02/2023, às 14h

Objetivo:  Acompanhamento do
projeto (indicadores), deliberações,
discussões técnicas e alinhamento
estratégico entre organizações
parceiras

Público alvo: Conselheiros do Comitê
Consultivo do movimento

Evento online e fechado 

Webinar Cases do 
Movimento Ambição Net Zero

Data e horário: 06/02/2023, às 14h

Objetivo: Espaço para benchmark,
trocas de experiências, networking e
divulgação dos cases de sucesso de
empresas do Mov Ambição Net Zero 

Público-alvo: Empresas de dentro e
fora do Pacto Global

Evento online aberto - máximo de
300 inscritos

Fevereiro

 Tira dúvidas: Plataforma de 
Ação pelo Clima

Data e horário: 13/02/2023, às 14h

Objetivo: Responder dúvidas de
empresas interessadas  em participar
da plataforma

Público alvo: Empresas participantes
do Pacto Global interessadas na
plataforma (ainda não participantes)  

Evento online e fechado

 Onboarding da plataforma de    
 Ação pelo Clima

Data e horário: 28/02/2023, às 14h

Objetivo: Apresentar a estratégia,
dinâmica, oportunidades de
participação, iniciativas e projetos da
plataforma 

Público alvo: Novos participantes da
plataforma e antigos que querem se
reaproximar/atualizar

Evento online e fechado 



Março
1ª Reunião Ordinária Trimestral da

Plataforma de Ação pelo Clima

Data e horário: 23/03/2023, às 14h

Objetivo: Apresentar assuntos
relevantes na área de Clima, as
oportunidades de participação e
status dos projetos da plataforma 

Público alvo: Participantes da
Plataforma

Evento online e fechado

 SBTi: Webinar Setor FLAG (TBC)

Data e horário: 30/03/2023, às 14h

Objetivo: apresentar a metodologia da
iniciativa Science Based Targets (SBTi)
para empresas que atuam no setor
FLAG (forest, land and agriculture) e
oferecer um espaço para perguntas e
respostas.

Público-alvo: Empresas de dentro e
fora do Pacto Global

Evento online e aberto

 Tira dúvidas: Plataforma de 
Ação pelo Clima

Data e horário: 13/03/2023, às 14h

Objetivo: Responder dúvidas de
empresas interessadas em participar
da plataforma

Público alvo: Empresas participantes
do Pacto Global interessadas na
plataforma (ainda não participantes) 

Evento online e fechado

Evento Ambição 2030 + 
CEO Roundtable

Data : 07/03/23

Objetivo: Evento para celebrar o 1°
ano da Ambição 2030 do Pacto
Global e seus movimentos, que
contará com painéis executivos e
trocas entre CEOs

Público alvo: CEOs

Evento presencial e fechado

 Encontro com empresas
comprometidas com o Movimento

Ambição Net Zero

Data e horário: 16/03/2023, às 14h

Objetivo: Alinhamentos 2023,
cronograma, status do Movimento e
oportunidades

Público alvo: Empresas 
 comprometidas com o Movimento

Evento online e fechado



Webinar Cases do Movimento
Ambição Net Zero

Data e horário: 03/04/2023, às 14h

Objetivo: Espaço para benchmark,
trocas de experiências, networking e
divulgação dos cases de sucesso de
empresas do Mov Ambição Net Zero

Público-alvo: Empresas de dentro e
fora do Pacto Global

Evento online aberto - máximo de
300 inscritos

Abril
 Tira dúvidas: Plataforma de 

Ação pelo Clima

Data e horário: 13/04/2023, às 14h

Objetivo: Responder dúvidas de
empresas interessadas  em participar
da plataforma

Público alvo: Empresas participantes
do Pacto Global interessadas na
plataforma (ainda não participantes)  

Evento online e fechado

 Reunião Comitê Consultivo do
Movimento Ambição Net Zero

Data e horário: 19/04/2023, às 14h

Objetivo: Acompanhamento do
projeto (indicadores), deliberações,
discussões técnicas e alinhamento
estratégico entre organizações
parceiras

Público alvo: Conselheiros do Comitê
Consultivo da iniciativa

Evento online e fechado 

1ª Reunião GT Negócios Oceânicos

Data e horário: 10/04/2023, às 14h

Objetivo: Em conjunto com a
plataforma de ação pela Água e
Oceano, o Grupo de Trabalho (GT)
discute soluções na descarbonização
da frota marítima 

Público alvo: Participantes da
Plataforma de Clima, Água e Oceano

Evento online e fechado

 Plantão para Adesão ao 
Movimento Ambição Net Zero

Data e horário: 11/04/2023, às 9h

Objetivo: Apresentar brevemente o
movimento, o FAQ e tirar dúvidas de
empresas do Pacto que tem interesse
em aderir ao movimento

Público alvo: Empresas do Pacto e da
Plataforma de ação pelo Clima

Evento online e fechado

 Webinar TCFD: Gestão de Riscos e
Adaptação Climática

Data e horário: 17/04/2023, às 14h

Objetivo: Trazer especialistas sobre
gestão de riscos climáticos para
aprofundar exemplos do contexto de
reporte financeiro

Público-alvo: Empresas de dentro e
fora do Pacto Global

Evento online aberto - máximo de 300
inscritos
 



Maio

 Plantão para Adesão ao 
Movimento Ambição Net Zero

Data e horário: 09/05/2023, às 17h

Objetivo: Apresentar brevemente o
movimento, o FAQ e tirar dúvidas de
empresas do Pacto que tem interesse
em aderir ao movimento

Público alvo: Empresas do Pacto e da
Plataforma de ação pelo Clima

Evento online e fechado

Link: Em breve

 SBTi: Webinar Troca de Experiência
 

Data e horário: 25/05/2023, às 14h

Objetivo: promover o intercâmbio de
informações com empresas latino-
americanas que já têm metas
baseadas na ciência aprovadas. a fim
de que possam compartilhar suas
experiências com empresas
interessadas em fazer parte da
iniciativa.

Público alvo: Empresas
comprometidas com a SBTi e
movimento 

Evento online e aberto

Curso de Estratégia Financeira
Climática do Mov Ambição Net Zero

Módulo I: 15/05/2023, às 14h (TBC)
Módulo II: 29/05, às 14h

Objetivo: Apoiar gerentes e diretores
de sustentabilidade a montar um
business case de descarbonização,
com os elementos indispensáveis
para CFOs e CEOs analisarem

Público-alvo:Empresas
comprometidas com o movimento

Evento online fechado
Links: Em breve

 Tira dúvidas: Plataforma de 
Ação pelo Clima

Data e horário: 16/05/2023, às 14h

Objetivo: Responder dúvidas de
empresas interessadas  em participar
da plataforma

Público alvo: Empresas participantes
do Pacto Global interessadas na
plataforma (ainda não participantes)  

Evento online e fechado

Link: Em breve

01/05 - Início da 3ª turma anual do
Acelerador Climático  (Exclusivo para
empresas comprometidas com o
Movimento Ambição Net Zero)



Webinar: Engajamento da 
Cadeia para descarbonização do

Movimento Ambição Net Zero

Data e horário: 05/06/2023, às 14h

Objetivo: Apoiar as empresas que
buscam a descarbonização de sua
cadeia de fornecimento

Público-alvo: Empresas de dentro e
fora do Pacto Global

Evento online aberto - máximo de
300 inscritos

Link: Em breve Junho
 Onboarding da Plataforma de 

Ação pelo Clima

Data e horário: 13/06/2023, às 14h

Objetivo: Apresentar a estratégia,
dinâmica, oportunidades de
participação, iniciativas e projetos da
plataforma 

Público alvo: Novos participantes da
plataforma e antigos que querem se
reaproximar

Evento online e fechado 

Link: Em breve

2ª Reunião GT Negócios Oceânicos

Data e horário: 14/06/2023, às 14h

Objetivo:  Em conjunto com a
plataforma de ação pela Água e
Oceano, o  Grupo de Trabalho (GT)
discute soluções na descarbonização
da frota marítima

Público alvo: Participantes da
Plataforma de Clima, Água e Oceano

Evento online e fechado 

Link: Em breve

Inscrição de cases de sucesso para
avaliação de premiação anual do
Movimento Ambição Net Zero na COP28 e
seleção para apresentação em painéis em
eventos nacionais e internacionais

Curso de Estratégia Financeira
Climática do Mov Ambição Net Zero

Módulo III: 12/06, às 14h
Módulo IV: 26/06, às 14h

Objetivo: Apoiar gerentes e diretores
de sustentabilidade a montar um
business case de descarbonização,
com os elementos indispensáveis
para CFOs e CEOs analisarem

Público-alvo:Empresas
comprometidas com o movimento

Evento online fechado
Links: Em breve

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vdO-srD4pGNDCijXXqVKLzgKyPM2CwWcw


Webinar Cases do Movimento
Ambição Net Zero

Data e horário: 03/07/2023, às 14h

Objetivo: Espaço para benchmark,
trocas de experiências, networking e
divulgação dos cases de sucesso de
empresas do Mov Ambição Net Zero

Público-alvo: Empresas de dentro e
fora do Pacto Global

Evento online aberto - máximo de
300 inscritos

Link: Em breve 

Julho

 Tira dúvidas: Plataforma de 
Ação pelo Clima

Data e horário: 13/07/2023, às 14h

Objetivo: Responder dúvidas de
empresas interessadas  em participar
da plataforma

Público alvo: Empresas participantes
do Pacto Global interessadas na
plataforma (ainda não participantes)  

Evento online  e fechado

Link: Em breve

Climate Week 
América Latina e Caribe

Data: TBD

Objetivo: Acompanhamento das 
 inovações e debates regionais e
divulgação de projetos 

Público alvo:  Alta liderança
empresarial

Evento presencial e fechado
Local: TBD

 Plantão para Adesão ao 
Movimento Ambição Net Zero

Data e horário: 11/07/2023, às 17h

Objetivo: Apresentar brevemente o
movimento, o FAQ e tirar dúvidas de
empresas do Pacto que tem interesse
em aderir ao movimento

Público alvo: Empresas do Pacto e da
Plataforma de ação pelo Clima

Evento online  e fechado

Link: Em breve

 Reunião Comitê Consultivo do
Movimento Ambição Net Zero

Data e horário: 25/07/2023, às 14h

Objetivo: Acompanhamento do
projeto (indicadores), deliberações,
discussões técnicas e alinhamento
estratégico entre organizações
parceiras

Público alvo: Somente aos membros
do Comitê consultivo da iniciativa

Reunião online e fechada

2ª Reunião Ordinária Trimestral da
Plataforma de Ação pelo Clima

Data e horário: 06/07/2023, às 14h

Objetivo: Apresentar assuntos
relevantes na área de Clima e
promover um espaço de trocas entre
empresas participantes

Público alvo: Participantes da
Plataforma

Evento Presencial e fechado

Local: em breve - São Paulo

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vdO-srD4pGNDCijXXqVKLzgKyPM2CwWcw


Webinar Cases do 
Movimento Ambição Net Zero

Data e horário: 07/08/2023, às 14h

Objetivo: Espaço para benchmark,
trocas de experiências, networking e
divulgação dos cases de sucesso de
empresas do Mov Ambição Net Zero

Público-alvo: Empresas de dentro e
fora do Pacto Global

Evento online aberto - máximo de
300 inscritos

Link: Em breve

Agosto

 Plantão: Adesão ao 
Movimento Ambição Net Zero

Data e horário: 08/08/2023, às 9h

Objetivo: Apresentar brevemente o
movimento, o FAQ e tirar dúvidas de
empresas do Pacto que tem interesse
em aderir ao movimento

Público alvo: Empresas do Pacto e da
Plataforma de ação pelo Clima

Evento online  e fechado

Link: Em breve

 Tira dúvidas: Plataforma de 
Ação pelo Clima

Data e horário: 14/08/2023, às 14h

Objetivo: Responder dúvidas de
empresas interessadas  em participar
da plataforma

Público alvo: Empresas participantes
do Pacto Global interessadas na
plataforma (ainda não participantes)  

Evento online  e fechado

Link: Em breve

 Onboarding da Plataforma de 
Ação pelo Clima

Data e horário: 29/08/2023, às 14h

Objetivo: Apresentar a estratégia,
dinâmica, oportunidades de
participação, iniciativas e projetos da
plataforma

Público alvo: Novos participantes da
plataforma e antigos que querem se
reaproximar

Evento online  e fechado 

Link: Em breve



Webinar Cases do 
Movimento Ambição Net Zero

Data e horário: 04/09/2023, às 14h

Objetivo: Espaço para benchmark,
trocas de experiências, networking e
cases de sucesso de empresas do
Mov Ambição Net Zero

Público-alvo: Empresas de dentro e
fora do Pacto Global

Evento online aberto - máximo de
300 inscritos

Link: Em breve Setembro

 Plantão para Adesão ao 
Movimento Ambição Net Zero

Data e horário: 12/09/2023, às 17h

Objetivo: Apresentar brevemente o
movimento, o FAQ e tirar dúvidas de
empresas do Pacto que tem interesse
em aderir ao movimento

Público alvo: Empresas do Pacto e da
Plataforma de ação pelo Clima

Evento online e fechado

Link: Em breve

 Climate Week NY + SDGs in Brazil

CW: 18-24 de setembro
SDG: 14 e 15 de setembro (TBC)

Objetivo: Reune os líderes na ação
climática, governos e especialistas,
em conjunto com a Assembleia
Geral das Nações Unidas. O SDGs
Brasil tem como ambição
apresentar para o mundo o que o
setor empresarial brasileiro
contribui pelos ODS

Público alvo: Alta liderança
empresarial
Local CW: TBC
Local SDG: Sede da ONU em NY

3ª Reunião Ordinária Trimestral da
Plataforma de Ação pelo Clima

Data e horário: 28/09/2023, às 14h

Objetivo: Apresentar assuntos
relevantes na área de Clima, as
oportunidades de participação e
status dos projetos da plataforma

Público alvo: Participantes da
Plataforma  

Evento online  e fechado

Link: Em breve

3ª Reunião GT Negócios Oceânicos

Data e horário: 12/09/2023, às 14h

Objetivo:  Em conjunto com a
plataforma de ação pela Água e
Oceano, o  Grupo de Trabalho (GT)
discute soluções na descarbonização
da frota marítima.

Público alvo: Participantes da
Plataforma de Ação pelo Clima, Água
e Oceano

Evento online e fechado 

Link: Em breve



Webinar Cases do 
Movimento Ambição Net Zero

Data e horário: 02/10/2023, às 14h

Objetivo: Espaço para benchmark,
trocas de experiências, networking e
divulgação dos cases de sucesso de
empresas do Mov Ambição Net Zero

Público-alvo: Empresas de dentro e
fora do Pacto Global

Evento online aberto - máximo de
300 inscritos

Link: Em breve

Outubro

 SBTi: Webinar Net Zero para
instituições financeiras (TBC)

Data e horário: 05/10/2023, às 17h

Objetivo: Apresentar a metodologia
da iniciativa Science Based Targets
(SBTi) para que instituições
financeiras possam elaborar metas
net-zero.

Público alvo: Empresas de dentro e
fora do Pacto Global

Evento online e aberto

Link: Em breve

 Tira dúvidas: Plataforma de 
Ação pelo Clima

Data e horário: 13/10/2023, às 14h

Objetivo: Responder dúvidas de
empresas interessadas  em participar
da plataforma

Público alvo: Empresas participantes
do Pacto Global interessadas na
plataforma (ainda não participantes)

Evento online e fechado

Link: Em breve

 Reunião Comitê consultivo do
Movimento Ambição Net Zero

Data e horário: 18/10/2023, às 14h

Objetivo:  Acompanhamento do
projeto (indicadores), deliberações,
discussões técnicas e alinhamento
estratégico entre organizações
parceiras

Público alvo: Conselheiros do Comitê
Consultivo do movimento

Evento online e fechado 

 Plantão para Adesão ao 
Movimento Ambição Net Zero

Data e horário: 10/10/2023, às 9h

Objetivo: Apresentar brevemente o
movimento, o FAQ e tirar dúvidas de
empresas do Pacto que tem interesse
em aderir ao movimento

Público alvo: Empresas do Pacto e da
Plataforma de ação pelo Clima

Evento online e fechado

Link: Em breve
Inscrição para concorrer à
eleição para coordenação da
plataforma de ação pelo clima

 Reunião Hub Biocombustíveis do
Movimento Ambição Net Zero

 
Data e horário: 04/10/2023, às 14h

Objetivo: Definições do projeto,
discussões técnicas e alinhamento
estratégico entre organizações
parceiras

Público alvo: Empresas participantes
do Hub Biocombustíveis  

Evento online e fechado

Link: Em breve



SBTI: Webinar Troca de Experiências

Data e horário: 09/11/2023, às 14h

Objetivo: promover o intercâmbio de
informações com empresas latino-
americanas que já têm metas
baseadas na ciência aprovadas. a fim
de que possam compartilhar suas
experiências com empresas
interessadas em fazer parte da
iniciativa

Público alvo: Empresas
comprometidas com a SBTi e
movimento 

Evento online e aberto

Link: Em breve Novembro 

 Onboarding da Plataforma de 
Ação pelo Clima

Data e horário: 10/11/2023, às 14h

Objetivo: Apresentar a estratégia,
dinâmica, oportunidades de
participação, iniciativas e projetos da
plataforma 

Público alvo: Novos participantes da
plataforma e antigos que querem se
reaproximar

Evento online  e fechado 

Link: Em breve

4ª Reunião Ordinária Trimestral da 
Plataforma de Ação pelo Clima

Data e horário: 21/11/2023, às 14h

Objetivo: Apresentar assuntos
relevantes na área de Clima, as
oportunidades de participação e
status dos projetos da plataforma

Público alvo: Novos participantes da
plataforma e antigos que querem se
reaproximar

Evento online  e fechado

Link: Em breve PREPARAÇÃO PARA COP 28

4ª Reunião GT Negócios Oceânicos

Data e horário: 28/11/2023, às 14h

Objetivo: Em conjunto com a
plataforma de ação pela Água e
Oceano, o  Grupo de Trabalho (GT)
discute soluções na descarbonização
da frota marítima

Público alvo: Participantes da
Plataforma de Ação pelo Clima, Água
e Oceano

Evento online  e fechado 

Link: Em breve



 Dezembro
Lançamento dos Cadernos de
Justiça Climática

Lançamento público do Hub
Biocombustíveis

Café da manhã com CEOs
comprometidos com o Movimento
Ambição Net Zero

Confraria ESG de Transporte Net
Zero - CEOs

Lançamento Guia para COP28

Debriefing COP 28

 Datas a definir:
 

COP28 +
Premiação do 

Movimento Ambição Net Zero

Data 30/11-12/12

Objetivo:  Side Event exclusivo, com
líderes empresariais, Governo e
grandes especialistas em clima. 
A premiação do Movimento
Ambição Net Zero trará visibilidade
para melhores práticas de
descarbonização das empresas
comprometidas

Público alvo: Alta liderança
empresarial

Evento presencial  e fechado 
Local: Dubai

Fechamento 2023 e Planejamento
2024 da plataforma de ação pelo
clima

Recesso do Pacto Global da ONU no
Brasil a partir 22/12


