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Iniciativas Empresariais do FGVces 

Capacitação em Gestão de Emissões e Precificação de Carbono  

A capacitação tem como objetivos:  

• Aprofundar o conhecimento dos participantes sobre o monitoramento e gestão de emissões de gases 
de efeito estufa (GEE).  

• Apresentar o contexto relacionado à precificação de carbono, tanto global quanto localmente. 

• Explorar os principais conceitos relacionados à aplicação da precificação de carbono como 
instrumento de políticas públicas. 

• Apresentar e debater a inserção do preço de carbono na análise de investimento e tomada de decisão 
em empresas.  

 

A capacitação é destinada, principalmente, aos profissionais que atuam em empresas de qualquer 
setor ou porte e de outras organizações, envolvidos ou responsáveis por agendas socioambientais 
(sustentabilidade, meio ambiente, clima) e planejamento estratégico. 
 
Carga horária total: 14:45h 

• Atividades síncronas: 10:45h 

• Atividades assíncronas: 4h 

As sessões síncronas enfocarão as relações da agenda – suas características, conceitos e noções centrais – 
com organizações e negócios. As atividades assíncronas abrangerão exercícios individuais e em grupos a fim 
de combinar teoria e prática. A agenda abaixo é uma proposta de estrutura e conteúdo. 

Dia 1 

09h00 Boas vindas 

9h30 Módulo 1: Monitoramento, relato e verificação de emissões de GEE 

11h00 Intervalo 

11h15 Atividade: Definindo os limites de um inventário de emissões de GEE  

12h15 Discussão e fechamento do módulo 

13h15 Encerramento da manhã 

14h15 Módulo 2: Gestão e redução de emissões de GEE 

15h45 Intervalo 

16h00 Atividade: Exercício sobre gestão de emissões  

17h00 Discussão e fechamento do módulo 

18h00 Encerramento primeiro dia 
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Dia 2 

09h00 Abertura  

9h15 Módulo 3: Precificação de emissões de GEE  

10h45 Intervalo 

11h00 Atividade: Mercado spot de permissões de emissão de GEE 

12h00 Discussão e fechamento do módulo 

13h00 Encerramento da manhã 

14h00 Módulo 4: Precificação interna de carbono  

15h30 Intervalo 

15h45 
Atividade: Definindo uma estratégia para adotar um preço interno de 
carbono 

16h45 Discussão e fechamento do módulo 

17h45 Encerramento segundo dia 

 

 

 

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces

