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INTRODUÇÃO
A atmosfera está aquecendo e o clima está mudando a cada ano que passa. Um milhão
das oito milhões de espécies no planeta correm o risco de serem perdidas. Florestas e
oceanos estão sendo poluídos e destruídos.
As alterações climáticas e a degradação do ambiente representam uma ameaça existencial
para a Europa e o resto do mundo. Para superar estes desafios, a Europa necessitava de
uma nova estratégia de crescimento que transformasse a União numa economia moderna,
eficiente no aproveitamento dos recursos e competitiva, em que:
Não existam emissões líquidas de gases com efeito de estufa em 2050
O crescimento económico seja dissociado da exploração dos recursos
E ninguém nem nenhuma região seja deixada para trás.
O European Green Deal é então um roteiro para tornar a economia da UE sustentável.
Um objetivo que visa ser alcançado através da transformação dos desafios climáticos e
ambientais em oportunidades em todos os domínios de intervenção, tornando a transição
justa e inclusiva para todos.

Com isso em vista, o European Green Deal prevê um plano de ação para:
Impulsionar a utilização eficiente dos recursos através da transição para uma
economia limpa e circular,
Restaurar a biodiversidade e reduzir a poluição.
O plano descreve os investimentos necessários e os instrumentos de financiamento
disponíveis, e explica como assegurar uma transição justa e inclusiva.
A UE pretende que em 2050 o seu impacto no clima seja neutro. Para atingir este objetivo
será necessário tomar medidas em todos os setores da economia, incluindo:
Investir em tecnologias não prejudiciais para o ambiente.
Apoiar a inovação industrial.
Implantar formas de transporte público e privado mais limpas, mais baratas e mais
saudáveis.
Descarbonizar o setor da energia.
Assegurar o aumento da eficiência energética dos edifícios.
Cooperar com parceiros internacionais no sentido de melhorar as normas ambientais
globais.
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A UE prestará igualmente apoio financeiro e assistência técnica para ajudar quem é mais afetado
pela transição para a economia verde, através do “The Just Transition Mechanism”, que traduzido
do inglês significa - Mecanismo para uma Transição Justa.
Este mecanismo ajudará a mobilizar, pelo menos, 100 mil milhões de EUR no período de 2021-2027,
nas regiões mais afetadas.
O European Green Deal é parte integrante da estratégia para implementar a Agenda de 2030 e os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que são um apelo universal da Organização das
Nações Unidas à ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as
pessoas tenham paz e prosperidade.
Estes objetivos, incluem áreas de atuação tais como a mudança climática, desigualdade econômica,
inovação, consumo sustentável, paz e justiça, entre outras prioridades. Os objetivos são interligados
– muitas vezes a chave para o sucesso de um envolverá a abordar questões mais comumente
associadas ao outro.
O European Green Deal então entra como uma complementação a isso, é uma resposta a uma
série de desafios e trata-se de uma nova estratégia de crescimento que visa transformar a UE em
uma sociedade justa e próspera, com uma economia moderna, eficiente em recursos e competitiva,
onde não há emissões líquidas de gases de efeito estufa em 2050 e onde o crescimento econômico
é dissociado do uso de recursos.
Embora muito bem intencionada, a ambição ambiental do European Green Deal não será alcançada
com UE agindo sozinha. Os fatores de mudança climática e perda de biodiversidade são globais
e não são limitados pelas fronteiras nacionais. A EU, na verdade, pretende usar sua influência,
expertise e recursos financeiros para mobilizar seus vizinhos e parceiros para se juntarem a ela em
um caminho sustentável.
Pensando nisso, formulamos esse material com um breve resumo do que trata o European Green
Deal, e que servirá com um roteiro inicial das principais políticas e medidas necessárias nesta luta
global. Os desafios são complexos e interligados. A resposta, tanto do setor público e privado, deve
ser ousada e abrangente na busca por maximizar os benefícios para a saúde, qualidade de vida,
resiliência e competitividade. Esperamos que esse conteúdo seja muito útil para você! Boa leitura!
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O QUE É O EUROPEAN GREEN DEAL DA
EUROPA?
Conforme explicamos anteriormente, o European Green Deal é um roteiro para tornar a economia
da UE mais sustentável. Ele visa transformar o bloco de 27 países de uma economia com baixa
emissão de carbono, sem reduzir a prosperidade e, ao mesmo tempo, melhorando a qualidade de
vida das pessoas, através de ar e água mais limpos, melhor saúde e um mundo natural próspero.
Ao mesmo tempo, o acordo prevê que esta transição seja justa e inclusiva. Ela deve colocar as
pessoas em primeiro lugar, e prestar atenção às regiões, indústrias e trabalhadores que enfrentarão
os maiores desafios.
Uma vez que trará mudanças substanciais, a participação ativa do público e a confiança na transição
são primordiais se as políticas forem trabalhar e serem aceitas. Um novo pacto é necessário para
reunir cidadãos em toda a sua diversidade, com autoridades nacionais, regionais, locais, sociedade
civil e indústria trabalhando em estreita colaboração com as instituições e órgãos consultivos da UE.

COMO VAI FUNCIONAR?
O European Green Deal funcionará através de um quadro de regulação e legislação que estabelece
metas claras de superação – uma meta em todo o bloco de emissões líquidas de carbono zero até
2050, e um corte de 50%-55% nas emissões até 2030 (em comparação com os níveis de 1990)
devem estar no centro – ao lado de incentivos para incentivar o investimento do setor privado, com
planos de ação para setores-chave e metas como a interrupção da perda de espécies , cortando
desperdícios e melhor aproveitamento dos recursos naturais.
Todo o orçamento da UE estará sujeito a verificações para garantir que seja gasto de forma que
beneficie o meio ambiente, havendo um roteiro detalhado de “50 ações para 2050” para outros
setores.

POR QUE O EUROPEAN GREEN DEAL IMPORTA
INTERNACIONALMENTE?
Este ano – se o coronavírus permitir – acontecerá a mais importante reunião internacional sobre o
clima desde que O acordo de Paris foi assinado em 2015.
Infelizmente, as promessas nacionais feitas em Paris sobre a redução dos gases de efeito estufa
ficaram aquém do necessário para ficar abaixo de 2C, e desde 2015 a produção mundial de carbono
aumentou 4%.
Nas negociações climáticas da Cop26, que serão realizadas em Glasgow em novembro deste ano,
as nações devem chegar a metas mais duras para 2030, e de preferência também com metas para
alcançar emissões líquidas zero até meados do século, ou logo depois.
A liderança climática da UE através do European Green Deal é crucial para pressionar a China e
outros grandes emissores a assumir compromissos climáticos mais ambiciosos.
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QUAIS SÃO OS FOCOS DO EUROPEAN GREEN DEAL?
Para entregar o European Green Deal , é necessário repensar as políticas de fornecimento de
energia limpa em toda a economia, indústria, produção e consumo, infraestrutura em larga escala,
transporte, alimentos e agricultura, construção, tributação e benefícios sociais.
Para alcançar esses objetivos, é essencial também aumentar o valor dado à proteção e restauração
dos ecossistemas naturais, ao uso sustentável dos recursos e à melhoria da saúde humana. A UE
também deve promover e investir na transformação digital necessária e nas ferramentas, uma vez
que estas são as facilitadoras essenciais das mudanças.
Além de lançar novas iniciativas, a UE trabalhará com os Estados-Membros para intensificar os
esforços da UE para garantir que a legislação e as políticas atuais pertinentes ao European Green
Deal sejam aplicadas e efetivamente implementadas.
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A AMBIÇÃO CLIMÁTICA DA UE PARA
2030 E 2050 – CONHEÇA OS PRINCIPAIS
PONTOS
O plano do European Green Deal é aumentar a meta de redução das emissões de gases de efeito
estufa da UE para 2030 para pelo menos 50% e para 55% em comparação com os níveis de 1990
de forma responsável. Para proporcionar essas reduções adicionais de emissões de gases de efeito
estufa, será analisado e proposto, até junho de 2021, revisar e propor a revisão, quando necessário,
de todos os instrumentos políticos relacionados ao clima.

FORNECIMENTO DE ENERGIA LIMPA, ACESSÍVEL E SEGURA
A descarbonização do sistema energético é fundamental para atingir os objetivos climáticos em
2030 e 2050. A produção e o uso de energia em todos os setores econômicos são responsáveis
por mais de 75% das emissões de gases de efeito estufa da UE. A eficiência energética deve ser
priorizada. Deve-se desenvolver um setor elétrico baseado em grande parte em fontes renováveis,
complementado pela rápida eliminação do carvão e da descarbonização do gás. Ao mesmo tempo,
o fornecimento de energia da UE precisa ser seguro e acessível para consumidores e empresas.
Para que isso aconteça, é essencial garantir que o mercado europeu de energia esteja totalmente
integrado, interconectado e digitalizado, respeitando a neutralidade tecnológica.
A transição para a energia limpa deve envolver e beneficiar os consumidores. As fontes de energia
renováveis terão um papel essencial. O aumento da produção eólica será essencial. A integração
inteligente de soluções renováveis, eficiência energética e outras propostas sustentáveis entre
setores ajudará a alcançar a descarbonização ao menor custo possível.

MOBILIZAÇÃO DA INDÚSTRIA PARA UMA ECONOMIA LIMPA E
CIRCULAR
Alcançar uma economia neutra e circular climática requer a mobilização total da indústria. São
necessários 25 anos – uma geração – para transformar um setor industrial e todas as cadeias de
valor. Para estar pronto em 2050, decisões e ações precisam ser tomadas nos próximos cinco anos.
De 1970 a 2017, a extração global anual de materiais triplicou e continua a crescer 13 , representando
um grande risco global. Cerca de metade das emissões totais de gases de efeito estufa e mais de
90% da perda de biodiversidade e estresse hídrico vêm da extração de recursos e processamento
de materiais, combustíveis e alimentos.
Ou seja, a indústria da UE iniciou a mudança, mas ainda é responsável por 20% das emissões de
gases de efeito estufa, e apenas 12% dos materiais que utiliza vêm da reciclagem 14 .
Indústrias intensivas em energia, como aço, produtos químicos e cimento, são indispensáveis para
a economia da Europa, pois fornecem várias cadeias de valor importantes. A descarbonização e a
modernização desse setor são essenciais.
Enquanto o plano de ação da economia circular orientará a transição de todos os setores, a ação se
concentrará, em especial, em setores intensivos em recursos, como têxteis, construção, eletrônicos
e plásticos. O plano de ação da economia circular também incluirá medidas para incentivar as
empresas a oferecer, e permitir que os consumidores escolham produtos reutilizáveis, duráveis
e reparáveis. Também serão consideradas medidas para melhorar a eficiência energética e o
desempenho da economia circular do próprio setor.
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Também será avaliada a necessidade de mais transparência sobre o impacto ambiental dos serviços
de comunicação eletrônica, medidas mais rigorosas na implantação de novas redes e os benefícios
de apoiar esquemas de “retrocesso” para incentivar as pessoas a devolverem seus dispositivos
indesejados, como telefones celulares, tablets e carregadores.

CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE FORMA EFICIENTE EM ENERGIA E
RECURSOS
A construção, uso e reforma de edifícios requerem quantidades significativas de energia e recursos
minerais (por exemplo, areia, cascalho, cimento). Os edifícios também respondem por 40% da
energia consumida. Hoje, a taxa anual de renovação do estoque de edifícios varia de 0,4% a 1,2%
nos Estados-Membros. Esta taxa precisará, pelo menos, dobrar para alcançar a eficiência energética
e os objetivos climáticos da UE. Paralelamente, 50 milhões de consumidores lutam para manter
suas casas adequadamente aquecidas.
para enfrentar o desafio duplo da eficiência energética e da acessibilidade, a UE e os EstadosMembros devem se envolver em uma “onda de renovação” de edifícios públicos e privados.
Embora o aumento das taxas de renovação seja um desafio, a renovação reduz as contas de energia
e pode reduzir a pobreza energética.

ACELERANDO A MUDANÇA PARA A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E
INTELIGENTE
Os transportes são responsáveis por um quarto das emissões de gases de efeito estufa da UE
e ainda crescem. Para alcançar a neutralidade climática, é necessária uma redução de 90% nas
emissões de transporte até 2050. O transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e aquaviário terá de
contribuir para a redução. Alcançar um transporte sustentável significa colocar os usuários em
primeiro lugar e fornecer-lhes alternativas mais acessíveis, acessíveis, saudáveis e mais limpas aos
seus hábitos de mobilidade atuais. Por isso, se adotará uma estratégia de mobilidade sustentável e
inteligente que abordará este desafio e abordará todas as fontes de emissão.
O transporte também deve se tornar drasticamente menos poluente, especialmente nas cidades.
Uma combinação de medidas deve abordar as emissões, o congestionamento urbano e a melhoria
do transporte público.

‘FARM TO FORK’: PROJETANDO UM SISTEMA ALIMENTAR JUSTO,
SAUDÁVEL E AMBIENTE
A comida europeia é famosa por ser segura, nutritiva e de alta qualidade. Agora também deve se
tornar o padrão global de sustentabilidade. Embora a transição para sistemas mais sustentáveis
tenha começado, alimentar uma população mundial em rápido crescimento continua sendo um
desafio com os padrões de produção atuais. A produção de alimentos ainda resulta na poluição
do ar, da água e do solo, contribui para a perda da biodiversidade e das mudanças climáticas,
e consome quantidades excessivas de recursos naturais, enquanto uma parte importante dos
alimentos é desperdiçada. Ao mesmo tempo, dietas de baixa qualidade contribuem para a obesidade
e doenças como o câncer.
Há novas oportunidades para todos os operadores da cadeia de valor alimentar. Novas tecnologias
e descobertas científicas, combinadas com o aumento da conscientização pública e a demanda por
alimentos sustentáveis, beneficiarão todas as partes interessadas. Será implementada a Estratégia
“Farm to Fork”, o que abrange todas as etapas da cadeia alimentar, e abrirá o caminho para a
formulação de uma política alimentar mais sustentável.
As propostas do acordo para a política agrícola comum para 2021 a 2027 estipulam que pelo menos
40% do orçamento global da política agrícola comum e pelo menos 30% do Fundo Marítimo da
Pesca contribuiriam para a ação climática.
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Esses planos estratégicos serão avaliados em relação a critérios climáticos e ambientais robustos.
Esses planos devem levar ao uso de práticas sustentáveis, como agricultura de precisão, agricultura
orgânica, agroecologia, agroflorestal e normas de bem-estar animal mais rigorosas. Ao mudar o foco
da conformidade para o desempenho, medidas devem recompensar os agricultores por um melhor
desempenho ambiental e climático, incluindo o gerenciamento e armazenamento de carbono no
solo, e melhor gestão de nutrientes para melhorar a qualidade da água e reduzir as emissões.
Os planos estratégicos precisarão também refletir um aumento do nível de ambição para reduzir
significativamente o uso e o risco de pesticidas químicos, bem como o uso de fertilizantes e
antibióticos.
Esta estratégia também contribuirá para alcançar uma economia circular. O objetivo é reduzir o
impacto ambiental dos setores de processamento de alimentos e varejo, aplicando ações sobre
transporte, armazenamento, embalagem e desperdício de alimentos. Isso incluirá ações para
combater fraudes alimentares, incluindo o fortalecimento da aplicação e capacidade investigativa a
nível da UE, e o lançamento de um processo para identificar novos produtos inovadores de alimentos
e ração, como frutos do mar à base de algas.
Por fim, a estratégia se esforçará para estimular o consumo sustentável de alimentos e promover
alimentos saudáveis e acessíveis para todos. Alimentos importados que não cumprem as normas
ambientais relevantes da UE não são permitidos nos mercados da UE.
Serão propostas ações para ajudar os consumidores a escolher dietas saudáveis e sustentáveis e
reduzir o desperdício de alimentos. Serão, portanto, propostas novas formas de dar aos consumidores
melhores informações, inclusive por meios digitais, sobre detalhes como de onde vem o alimento,
seu valor nutricional e sua pegada ambiental.

PRESERVANDO E RESTAURANDO ECOSSISTEMAS E A BIODIVERSIDADE
Os ecossistemas fornecem serviços essenciais, como alimentos, água doce e ar limpo, e abrigo.
Eles mitigam desastres naturais, pragas e doenças e regulam o clima. A UE e seus parceiros
globais precisam deter a perda de biodiversidade. O Relatório de Avaliação Global 21 da Global
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services mostrou a erosão mundial da
biodiversidade, causada principalmente por mudanças na forma como a terra e o mar são usados,
pela exploração direta dos recursos naturais e pela mudança climática como o terceiro motor mais
importante da perda da biodiversidade.
A estratégia de biodiversidade identificará medidas específicas para atender a objetivos como
aumentar a cobertura de áreas marinhas e áreas marinhas protegidas ricas em biodiversidade. É
preciso melhorar e restaurar os ecossistemas danificados a um bom status ecológico, incluindo
ecossistemas ricos em carbono.
A estratégia de biodiversidade também incluirá propostas para cidades europeias verdes e aumentará
a biodiversidade nos espaços urbanos. Será considerada a elaboração de um plano de restauração
da natureza e analisará como fornecer fundos para ajudar os Estados-Membros a alcançar esse
objetivo.
Os ecossistemas florestais também estão sob crescente pressão, como resultado das mudanças
climáticas. A área florestal da UE precisa melhorar, tanto em qualidade quanto em quantidade, para
que a UE atinja a neutralidade climática e um ambiente saudável.
A nova estratégia florestal da UE terá como objetivos fundamentais a arborização eficaz, e a
preservação e restauração florestal na Europa, para ajudar a aumentar a absorção de CO2,reduzir
a incidência e a extensão dos incêndios florestais, em pleno respeito aos princípios ecológicos
favoráveis à biodiversidade.
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UMA AMBIÇÃO DE POLUIÇÃO ZERO PARA UM AMBIENTE LIVRE DE
TÓXICOS
A criação de um ambiente livre de tóxicos requer mais ações para evitar que a poluição seja gerada.
Para proteger os cidadãos e os ecossistemas europeus, a UE precisa monitorar melhor, relatar,
prevenir e remediar a poluição do ar, da água, do solo e dos produtos de consumo. Para isso, a UE e
os Estados-Membros terão de olhar mais sistematicamente para todas as políticas e regulamentos.
Para enfrentar esses desafios interligados, se adotará, em 2021, um plano de ação de poluição zero
para o ar, a água e o solo.
As funções naturais da água do solo e da superfície devem ser restauradas. Isso é essencial para
preservar e restaurar a biodiversidade em lagos, rios, pântanos e estuários, e para prevenir e limitar
os danos causados pelas enchentes.
Para garantir um ambiente livre de tóxicos, será apresentada uma estratégia química para a
sustentabilidade. Isso ajudará a proteger melhor os cidadãos e o meio ambiente contra produtos
químicos perigosos e incentivará a inovação para o desenvolvimento de alternativas seguras e
sustentáveis.
Todas as partes, incluindo a indústria, devem trabalhar juntas para combinar melhor saúde e proteção
ambiental e maior competitividade global. Isso pode ser alcançado simplificando e fortalecendo o
marco legal.

INTEGRANDO A SUSTENTABILIDADE EM TODAS AS POLÍTICAS DA UE
Para alcançar a ambição estabelecida pelo European Green Deal , existem necessidades significativas
de investimento. Alcançar as atuais metas climáticas e energéticas de 2030 exigirá 260 bilhões
de euros de investimento anual adicional 27 , cerca de 1,5% do PIB 28 de 2018 . Esse fluxo de
investimentos precisará ser sustentado ao longo do tempo. A magnitude do desafio de investimento
requer a mobilização tanto do setor público quanto do privado.
Será apresentado, ainda, um Plano de Investimento na Europa Sustentável para ajudar a atender
às necessidades adicionais de financiamento. Combinará financiamento dedicado para apoiar
investimentos sustentáveis e propostas para uma estrutura de habilitação aprimorada que seja
propícia ao investimento verde. Ao mesmo tempo, será essencial preparar um pipeline de projetos
sustentáveis. A assistência técnica e os serviços de assessoria ajudarão os promotores de projetos
a identificar e preparar projetos e acessar fontes de financiamento.
O orçamento da UE desempenhará um papel fundamental. Foi proposta uma meta de 25% para a
integração climática em todos os programas da UE. O orçamento da UE também contribuirá para
alcançar os objetivos climáticos do lado das receitas.
Pelo menos 30% do fundo investido contribuirá para combater as mudanças climáticas. Além disso,
os projetos estarão sujeitos à comprovação de sustentabilidade para a triagem da contribuição que
eles fazem para os objetivos climáticos, ambientais e sociais.
Como parte do Plano de Investimento da Europa Sustentável, foi proposto ainda um Mecanismo de
Transição Justa, incluindo um Fundo de Transição, para não deixar ninguém para trás.
Os mais vulneráveis são os mais expostos aos efeitos nocivos das mudanças climáticas e da
degradação ambiental. Ao mesmo tempo, a gestão da transição levará a mudanças estruturais
significativas nos modelos de negócios, requisitos de habilidades e preços relativos. Os cidadãos,
dependendo de suas circunstâncias sociais e geográficas, serão afetados de diferentes formas.
Nem todos os Estados-Membros, regiões e cidades iniciam a transição a partir do mesmo ponto ou
têm a mesma capacidade de resposta. Esses desafios exigem uma forte resposta política em todos
os níveis.
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O PAPEL DO SETOR PRIVADO
O setor privado será fundamental para financiar a transição verde. Sinais de longo prazo são
necessários para direcionar fluxos financeiros e de capital para investimentos verdes e para evitar
ativos encalhados. Será apresentada, portanto uma estratégia de financiamento sustentável
renovada no terceiro trimestre de 2020 que se concentrará em uma série de ações.
Além disso, o aumento das oportunidades será proporcionado para investidores e empresas,
facilitando a identificação de investimentos sustentáveis e garantindo que sejam confiáveis. Isso
poderá ser feito através de rótulos claros para produtos de investimento no varejo e desenvolvendo
um padrão de títulos verdes da UE que facilita o investimento sustentável da maneira mais
conveniente.

MOBILIZAR PESQUISAS E FOMENTAR A INOVAÇÃO
Novas tecnologias, soluções sustentáveis e inovação disruptiva são fundamentais para alcançar os
objetivos do European Green Deal . Para manter sua vantagem competitiva em tecnologias limpas,
a UE precisa aumentar significativamente a implantação em larga escala e a demonstração de
novas tecnologias entre setores e em todo o mercado único, construindo novas cadeias de valor
inovadoras. Este desafio está além dos meios de cada Estado-Membro.
Esses dados, combinados com infraestrutura digital (por exemplo, supercomputadores, nuvem,
redes ultrarrápidas) e soluções de inteligência artificial, facilitam decisões baseadas em evidências
e expandem a capacidade de entender e enfrentar desafios ambientais.
É importante frisar que abordagens convencionais não serão suficientes. Enfatizando a
experimentação e trabalhando entre setores e disciplinas, a agenda de pesquisa e inovação da UE
adotará a abordagem sistêmica necessária para alcançar os objetivos do European Green Deal, o
que também envolverá as comunidades locais no trabalho em direção a um futuro mais sustentável,
em iniciativas que buscam combinar atração social e impulso tecnológico.

ATIVANDO A EDUCAÇÃO E O TREINAMENTO
Escolas, instituições de treinamento e universidades estão bem posicionadas para se envolver com
alunos, pais e comunidade em geral sobre as mudanças necessárias para uma transição bemsucedida. O acordo também tem como objetivo fornecer educação nas escolas, para absorção das
novas gerações sobre os objetivos sustentáveis e ambientais mais urgentes, assim como fornecerá
aos Estados-Membros novos recursos financeiros para tornar as construções e operações escolares
mais sustentáveis.
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CONCLUSÃO: HORA DE AGIR JUNTOS

Os desafios globais das mudanças climáticas e da degradação ambiental exigem uma resposta
global. A UE continuará a promover e implementar políticas ambiciosas de meio ambiente, clima
e energia em todo o mundo. Desenvolverá uma “diplomacia sustentável” mais forte focada
em convencer e apoiar outros a assumir sua parte na promoção do desenvolvimento. Ao dar
um exemplo crível e seguir com diplomacia, política comercial, apoio ao desenvolvimento e
outras políticas externas, a UE pode ser uma defensora eficaz, por isso trabalharão em estreita
colaboração com os Estados-Membros para mobilizar todos os canais diplomáticos bilaterais
e multilaterais – incluindo as Nações Unidas, o G7, o G20, a Organização Mundial do Comércio
e outros internacionais relevantes.
O objetivo é trabalhar em novos padrões para o crescimento sustentável e moldar padrões
internacionais que estejam em consonância com as ambições ambientais e climáticas da UE.
O envolvimento e o comprometimento do público e de todas as partes interessadas é crucial
para o sucesso do European Green Deal . Eventos políticos recentes mostram que as políticas
de mudança só funcionam se os cidadãos estiverem totalmente envolvidos em projetá-las.

SB SUSTAINABLE BUSINESS é voltado para grandes empresas interessadas em sua cadeia
de valor certificadas em Práticas Sustentáveis com os critérios ESG. De forma 100% digital, seu
fornecedor percorre uma trajetória de transformação dentro de uma plataforma disponível 24
horas por dia, sete dias por semana, e em tempo real, consultores especializados conduzem a
transformação. Ao final do dia, os requisitos necessários para o controle dos índices Ambientais,
Sociais e de Governança (ESG) de seus fornecedores são auditados pela Certificadora Internacional
de QMS, finalizando assim o processo de obtenção do Selo SB ESG.

PARA DÚVIDAS GERAIS, ENTRE EM CONTATO COM NOSSA
EQUIPE DE SERVIÇOS DE SUSTENTABILIDADE SB:

hello@sbsustainablebusiness.com
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