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INTRODUÇÃO

• Moçambique é um dos quatro países da periferia mais 
afectados pelas mudanças climáticas e ambientais no 
mundo.

• Os países da periferia, são agora convocados para suster o 
colapso ambiental do planeta;

• O maior peso humanitário no combate a crise ambiental 
recai sobre os países da periferia

• Como sector privado, precisamos de mobilizar todos os 
nossos recursos competências e habilidades para numa 
base voluntária, assumirmos o compromisso de 
operacionalizar a estratégia nacional de desenvolvimento 
económico inclusivo e sustentável do país.

https://plonus.com.br/gases-de-efeito-estufa-e-sequestro-de-carbono/



CTA 
BUSINESS FOR NATURE
IUCN
A CTA lider do dialogo publico privado em 
parceria coma a  

IUCN (www.iucn.org) - União de membros 
composta exclusivamente por organizações 
governamentais e da sociedade civil. Esta fornece 
a organizações públicas, privadas e não 
governamentais o conhecimento e as 
ferramentas que permitem que o progresso 
humano, o desenvolvimento econômico e a 
conservação da natureza ocorram juntos;

Convidam o sector privado nacional ADVOGAR, 
AGIR E COMETEREM-SE a promover accoes 
corporativas e politicas governamentais em prol 
da natureza

http://www.iucn.org/


RISCOS E 
OPORTUNIDADES 
CORPORATIVAS

• Os riscos 

• Os desastres naturais causados pela destruição do ecossistema 
humano e mudanças climáticas já custam mais de US$ 300 
bilhões por ano; 

• O custo econômico estimado da degradação da terra é de mais 
de 10% do produto bruto global anual; 

• Os declínios causados pelo homem na saúde dos oceanos 
devem custar à economia global US$ 428 bilhões por ano até 
2050. 

• Mais da metade do PIB mundial – estimado em US$ 44 trilhões 
em geração de valor econômico – é moderada ou altamente 
dependente da natureza e de seus serviços.

• Devido à perda sem precedentes da natureza, as empresas 
enfrentam sérios riscos físicos, regulatórios, reputacionais e de 
mercado.

• Oportunidade.

• A natureza fornece serviços no valor 
de pelo menos US$ 125 trilhões por 
ano globalmente. 

• Em O Futuro da Natureza e dos 
Negócios, o Fórum Econômico 
Mundial identificou 15 transições 
sistêmicas com oportunidades anuais 
de negócios no valor de US$ 10 
trilhões que poderiam criar 395 
milhões de empregos até 2030



APELO PARA ACÇÃO
A FAVOR DA 
NATUREZA

tecnologias adequadas, com vista a maximização dos 
proveitos económicos e satisfação dos consumidores.

Missão

• A nossa missão está orientada para a promoção da 
geração de riqueza conducentes ao estabelecimento 
duma economia industrializada, robusta, diversificada, 
típica de país de média renda, com maior qualidade de 
justiça social, inclusão, igualdade do género e 
desenvolvimento humano equilibrado, com respeito pelo 
equilíbrio ecológico do planeta.

Compromissos voluntário

Conjunto de iniciativas estratégicas 
mensuráveis, monitoráveis, acima do legislado,  
alinhadas com os objectivos de 
desenvolvimento sustentável, a promoção dos 
direitos humanos e a responsabilidade 
socioambiental assumidas por corporações e 
organizações em toda sua cadeia de valor

Visão 

A nossa visão está comprometida com a 
exploração ecologicamente sustentável do 
capital natural e serviços, na base de



OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS DE 
CURTO PRAZO

• Promover a melhoria do ambiente de 
negócios através da massificação de 
compromissos voluntários para a redução da 
pegada ecológica em cada empresa;

• Mobilizar financiamentos e investimentos;

• Promover a qualificação do capital humano e 
pesquisa tecnológica

https://www.iberdrola.com/sustentabilidade/pegada-carbono



OBJECTIVOS
ESTRATÉGICO DE
MÉDIO PRAZO

• Garantir que os impactos e as dependências 
dos negócios da biodiversidade sejam 
integrados à tomada de decisões de 
negócios.

• Participar na industrialização integrada da 
economia com aumento de produção, 
produtividade, qualidade, competitividade 
e apropriação tecnológica ambientalmente 
sustentável nos principais polos e pilares de 
desenvolvimento;

https://noctula.pt/estrategia-da-ue-para-biodiversidade-2030/



OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS
DE LONGO PRAZO

• Atingir a neutralidade carbónica na economia, contribuindo 
para a meta global planetária de redução da temperatura do 
planeta em menos 1,5 graus centigrados;

• Consolidar e expandir os parques de desenvolvimento 
tecnológico industrial e de pesquisa, assegurando a 
maximização dos processos de industrialização do capital 
natural em especial nos sectores pilares da economia e nos 
polos de desenvolvimento estabelecidos;

• Garantir qualificação tecnológica massiva do capital humano

• Atingir níveis de desenvolvimento industrial e tecnológico 
típicos de país de renda media-alta com um robusto sector 
privado em todas sectores económicos.



SECTORES 
PRIORITÁRIOS PARA 
COMPROMISSOS 
VOLUNTÁRIOS 
 AGRICULTURA 

 INDUSTRIA

 FLORESTAS 

 PESCAS

 ENERGIA

 MINERAÇÃO

 TURISMO



DIMENSÕES DE 
SUSTENTABILIDADE 
ECOLÓGICA NOS 
NEGÓCIOS

• EM TODA CADEIA DE VALOR

 Género e juventude

 Clima e energia

 Ecossistemas e biodiversidade

 Indústria e ambiente

 Economia circular

 Mobilidade urbana https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2
014-028.pdf; 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2
017-033_0.pdf

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-028.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-033_0.pdf


INDICADORES DE 
ECOEFICIÊNCIA

• Ferramentas como IBAT- Ferramenta Integrada de 
Avaliação da Biodiversidade programa que envolve IUCN e 
seus parceiros ajudam as empresas a incorporar as 
considerações de biodiversidade nas principais decisões de 
planejamento e gestão de projetos, incluindo: 

• Triagem e classificação de investimentos potenciais;

• Definir a localização de uma operação em uma 
determinada região;

• Desenvolvimento de planos de ação para gerenciar os 
riscos e impactos da biodiversidade;

• Avaliação de riscos associados a possíveis regiões de 
fornecimento;

• Relatórios sobre o desempenho da biodiversidade 
corporativa;

• Ao nível de cada empresa 
precisamos definir com 
pragmatismo objectivos socio 
ambientais, 

• exequíveis, 

• calendarizáveis, 

• realistas, 

• mensuráveis, 

• monitoráveis, 

• logo que tenhamos assegurado 
uma linha de base para nossa 
jornada para neutralidade 
carbónica.



ESTRATÉGIA DE 
ABORDAGEM 
PARTICIPATIVA

• Ancorar as pequenas e media empresas na as empresas 
que já assumiram os compromissos voluntários 
internacionalmente

• Convidar, anualmente, em todos sectores, as empresas 
que pelo seu porte e posicionamento comercial, pêlos 
padrões de certificação dos processos produtivos, pela 
quantidade de prestadores de serviços em sua rede, 
possam induzir as pequenas e medias empresas a 
assumirem compromissos voluntários

• Estabelecer uma plataforma do sector privado 
com assistência da IUCN e parceiros para 
congregar os esforços dos membros da CTA 
para subescreverem os compromissos 
voluntários COM BASE NUMA ASSISTENCIA 
TECNIICA E CIENTIFICA ADEQUADA 

• Integrar proeminentes representantes do 
governo, instituições científicas, associações, 
organizações internacionais, empresas 
pequenas medias e mega’projectos, para 
integrarem a organização estruturada da 
iniciativa do sector privado em prol da 
natureza



PLATAFORMA DO 
SECTOR PRIVADO 
PARA ACÇÃO EM 
PROL DA NATUREZA

Objectivos

Estrutura

Sustentabilidade

Constituição

Funcionamento 



PROVEITOS PARA OS 
SUBESCRITORES DE 
COMPROMISSOS 
VOLUNTÁRIOS

• Alinhar sua marca com segmentos de mercado 
ecologicamente responsáveis

• Beneficiar de facilitação a fundos ligados ao ambiente, 
biodiversidade e clima

• Incrementar a qualidade e volume dos seus negócios com 
base em investimentos com responsabilidade social 
acrescida e governação corporativa sustentável em 
harmonia com a natureza

• promover a certificação de seus serviços e produtos com 
selo de sustentabilidade ecológica

• subcontratação em mega projectos que já rubricaram os 
compromissos voluntários

Ao incorporar a natureza em sua 
estratégia, as empresas se beneficiam 
por viabilidade de longo prazo de 
modelos de negócios, redução de 
custos, aumento da eficiência 
operacional, aumento das ações de 
mercado, cadeias de suprimentos 
previsíveis e estáveis, melhor 
relacionamento com stakeholders e 
clientes e acesso a novos mercados, 
produtos e serviços.



EXEMPLOS PELO 
MUNDO

• Act4nature international é uma aliança pragmática 
iniciada para acelerar ações empresariais concretas 
em favor da natureza e criada por empresas e partes 
interessadas, incluindo ONGs, órgãos acadêmicos e 
instituições públicas. Desde 2020, 57 empresas 
viram seus compromissos reconhecidos como 
SMART

• Lançado em outubro de 2019 pelo CEBDS, 
Compromisso Empresarial Brasileiro para a 
Biodiversidade tem como objetivo enfatizar a 
importância da biodiversidade e dos serviços 
ecossistêmicos para as empresas. O documento é 
formato por nove metas, que têm como princípio 
fundamental a conservação e uso sustentável dos 
recursos naturais a partir de padrões sustentáveis de 
consumo e produção.

O BCSD Portugal é uma associação empresarial que 
agrega empresas com visão de futuro, trabalhando 
em conjunto para acelerar a transição para um 
mundo mais sustentável.

Business for Nature é uma coalizão global que 
reúne organizações empresariais e de conservação 
e empresas com visão de futuro.

Juntos, demonstramos liderança empresarial 
credível sobre a natureza e amplificamos uma 
poderosa voz empresarial líder pedindo aos 
governos que adotem políticas agora para reverter 
a perda da natureza nesta década.

https://cebds.org/publicacoes/compromisso-empresarial-brasileiro-para-a-biodiversidade


MUITO OBRIGADO 
PELA ATENÇÃO

Clima e biodiversidade não são 
assuntos deles. São materias de 
todos nós para a sobrevivencia 
da humanidade

Para a melhoria do ambiente 
dos nossos negocios


