
 
 

“Roadmap para Paris: ações climáticas de stakeholders portugueses”. 
Expectativas para a COP21 e o financiamento da economia verde 

 

O CDP o prazer de convidar V. Exa. para a apresentação do Climate Change 2015 CDP Iberia 

Report e cerimónia de entrega de prémios CDP-Euronext para as empresas portuguesas 

líderes em termos de transparência e desempenho na gestão das alterações climáticas. 

 

2015 é um ano crucial para alcançar um acordo climático global na próxima 21ª Conferência 

das Partes (COP), em Paris. A COP21 é crucial não só para os representantes do governo, mas 

também para empresas, investidores e cidades, que serão diretamente afetados pelos acordos 

alcançados e cujo envolvimento será fundamental para o sucesso da implementação de novas 

políticas. 

 

Este evento reunirá os protagonistas portugueses que desempenham um papel decisivo nos 

esforços contra a mudança climática, a fim de criar um diálogo construtivo através do qual 

oradores e audiência possam discutir os seus compromissos climáticos e expectativas em 

relação à COP21, e ideias sobre a forma de financiar a médio e longo prazo o crescimento da 

economia verde em Portugal. 

 

 
 

Faça o seu registo aqui. 
 

https://cdpeurope.wufoo.eu/forms/launch-event-portugal/
https://cdpeurope.wufoo.eu/forms/launch-event-portugal/
https://cdpeurope.wufoo.eu/forms/launch-event-portugal/


Agenda 

 
 
 
 
 
 

 

09:45 

  Registo 

10:00 

  

Sessão de Abertura 
 

 Luís Laginha de Sousa, CEO, Euronext. 

 Diana Guzmán, Southern Europe Director, CDP. 

10:15 

  

Apresentação de Resultados 2015 CDP Iberia Climate Change Report e 
CDP Cities Global report 

  

 Ana Cláudia Coelho, Director Sustainable Business Solutions, PwC. 

 Diana Guzmán, Southern Europe Director, CDP. 

10:45 

  

Mesa Redonda 
 

“Roadmap para Paris: ações climáticas de stakeholders portugueses” 
Expectativas para a COP21 e o financiamento da economia verde. 

 

Oradores: 

 Rui Teixeira, Vogal do Conselho de Administração Executivo, EDP. 

 Antoine Sorange, Head of SRI Analysis, Amundi. 

 Duarte d´Araújo Mata, Arquitecto Paisagista, Gabinete do Vereador de 

Estrutura Verde e Energia, Câmara Municipal de Lisboa.  

 Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

 Câmara Municipal de Cascais.

Moderador: 

 José Eduardo Martins, Sócio, Abreu Advogados. 

11:30 

  Café Networking 

12:00   

  
Cerimónia Prémios   

CDP- Euronext Climate Leaders. 

12:30   

  Encerramento 

http://ri.search.yahoo.com/_ylt=A0LEV0whsB9WZvMAfERXNyoA;_ylu=X3oDMTEyM2dmZG9wBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjAwMjhfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1444946081/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.cm-cascais.pt%2fen/RK=0/RS=Y5mpdNITPMryULPXZ9A.ZC9HoNU-


Este evento será seguido por uma sessão à tarde, entre as 13:30  e 17:00, que incidirá na 

Inovação e Ação Sobre as Mudanças Climáticas em Cidades e Municípios e apresentará os 

principais destaques do CDP 2015 Global Cities Report: Can Cities Quit Fossil Fuels? Trends to 

Watch. 

Temos o prazer de convidar V. Exas. a assistir às apresentações de algumas cidades 

Portuguesas e Europeias, criando uma oportunidade de trocar experiências e informações. A 

sessão será em inglês e os temas em debate incluem: 

* Colaboração entre Cidade e Setor Privado 

* Destaques da Análise Global das Cidades em 2015 

* Exemplos de cidades Europeias que disponibilizam os seus dados para usos inovadores. 

 

Para confirmar a sua participação no evento da tarde, por favor envie um email para 

Juliette.daniels@cdp.net  

 

Um almoço volante será oferecido entre os eventos da manhã e tarde, aos participantes 

registados em ambos. 

  

*Por favor, note que participar no evento é livre de custos. Se tiver alguma dúvida, 
não hesite em contactar-nos. 

mailto:Juliette.daniels@cdp.net

