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Iniciativas Empresariais do FGVces 

Capacitação em Territórios, Empresas e Desenvolvimento Local 
27 a 30 de setembro de 2021 

 

A capacitação tem como objetivos: 
 

• Aprofundar a capacidade de análise dos participantes quanto aos desafios, riscos 
e oportunidades da relação entre empresas e territórios 

• Examinar os conceitos de desenvolvimento local, território e governança 
territorial 

• Compreender estratégias-chave empresariais territoriais: engajamento 
comunitário estratégico, licença social para operar, mitigação e compensação de 
impactos socioambientais 

• Examinar casos práticos e apresentar ferramentas e processos para gestores 
empresariais 

• Aprofundar a capacidade de análise crítica dos participantes, a partir de 
perspectiva interdisciplinar, das diversas dimensões e responsabilidades dos 
atores envolvidos no planejamento, na instalação e operação de 
empreendimentos em territórios. 

O público-alvo é formado por profissionais envolvidos em agendas socioambientais, 
programas de fomento ao desenvolvimento local e planejamento estratégico. 

Carga horária total: 16h 
 
Sendo  atividades síncronas: 10h 

atividades assíncronas: 6h 
 
 

As sessões síncronas enfocarão os debates conceituais e a discussão de casos e troca de 
experiências entre o grupo. 
 
As atividades assíncronas abrangerão leituras individuais e exercícios práticos, 
buscando auto-reflexão e estímulo à análise crítica das leituras e experiências discutidas 
em classe.  
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Dia 1 - 27/setembro 
Abordagem territorial na relação empresas -territórios 

09h30 

Boas-vindas 

Sobrevoo - apresentação do Curso: Por que este tema é importante 

Apresentação dos Participantes 

10h30 Intervalo 

10h40 

Problemas sistêmicos e oportunidades nas relações territórios-empresas 

Conceitos: Desenvolvimento local, território, governança e governança 
territorial: desenvolvimento para quem? 

12h00 Encerramento dia 1 

 
Dia 2 - 28/setembro 

Como se dá a abordagem territorial? Regulação e auto-regulação 

09h30 
Políticas territoriais de desenvolvimento 

Licenciamento Ambiental e Avaliação Ambiental Estratégica 

10h30 Intervalo 

11h10 
Compliance is enough? Alguns mitos do licenciamento ambiental 

Análise de cases da atualidade 

12h00 Encerramento dia 2 

 

Dia 3 - 29/setembro 
Riscos socioambientais territoriais 

09h30 
Riscos sociais e ambientais para empresas e investidores 

“Licença social” para operação de empreendimentos 

10h30 Intervalo 

10h40 
Como fazer? Engajamento comunitário e territorial 

ODS e ESG: quais conexões com os territórios? 

12h00 Encerramento dia 3 

 

Dia 4 – 30/setembro 
Elementos para a governança no contexto de territórios e empresas 

09h30 
Governança, agendas e capacidades para o desenvolvimento local 

Instrumentos financeiros para o desenvolvimento territorial 

10h30 Intervalo 

10h40 
Participação, transparência e controle social na governança territorial 

Monitoramento do desenvolvimento local 

12h00 Encerramento dia 4 
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