WORKSHOP
Sustentabilidade no
setor financeiro
brasileiro
FOCO S1, S2, S3

Agenda Regulatória Social, Ambiental e Climática para o Sistema Nacional de Fomento
Este workshop será oferecido pela ABDE em parceria com a MS Solution, uma consultoria
internacional que atende o sistema financeiro, além do apoio do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
Público-alvo
Profissionais das instituições associadas da ABDE que desempenhem funções na área de riscos,
negócios ou sustentabilidade, e que buscam formação especializada para atendimento da
regulação BACEN para riscos SAC e reforçar as suas habilidades para enfrentar estes desafios
Objetivos do Workshop
Reconhecer o impacto das alterações climáticas e impacto social e ambiental nos riscos
financeiros e não financeiros das instituições de fomento e desenvolvimento (IFD´s)
Conhecer as principais iniciativas e padrões da regulação financeira focalizando na agenda
regulatória do BACEN para a gestão riscos de sustentabilidade
Identificar oportunidades decorrentes da gestão de riscos climáticos, social e ambientais.
Metodologia
Tempo dedicado a apresentação de exemplos e casos reais de bancos internacionais e
nacionais
Fóruns de discussão que proporcionarão aos participantes espaço para compartilhar
conhecimentos e experiências com profissionais que compartilham preocupações e
responsabilidades em diferentes entidades
Métodos interativos de aprendizagem e uso de ferramentas virtuais
Ministrado por especialistas da MS em finanças sustentáveis e gestão de riscos de
sustentabilidade
Realização:
17 de maio - Agenda Bacen ESG no SNF (S1, S2 e S3)
Das 9h30 às 11h.
Ao vivo on-line (link será enviado mediante inscrição)
Atividade Gratuita!
Clique e inscreva-se: https://abde.org.br/cursos-e-eventos/
Informações: gedes@abde.org.br
Realização:
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Workshop Dia 17/05: Agenda Bacen ESG no SNF
FOCO: S1, S2 e S3
Parte 1: Gerenciamento dos Riscos Sociais, Ambientais e Climáticos (definições, tipologias
e impacto financeiro)
Parte 2: A Agenda Regulatória do Bacen e principais impactos
Parte 3 (Estudo de caso): identificação de riscos e oportunidade voltados a S1 , S2 e S3

Realização:

