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A HUMAN FACE TO 
THE GLOBAL MARKET

THE WORLD IN 1999

I propose that you, 
the business leaders… 
and we, the United Nations, 
initiate a global compact 
of shared values and 
principles …...

Kofi Annan, UN Secretary-General (1997–2006)



IDENTIFICAR 
OPORTUNIDADES

AGIR COM 
RESPONSABILIDADE

UM REFERENCIAL 
para negócios responsáveis baseado em

declarações e convenções das Nações Unidas 
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Mais de 1,680 empresas aderiram à Campanha Business Ambition for 1.5ºC

83% das empresas incluiram a igualdade de género nos seus programas de sustentabilidade
Mais de 90% dos participantes do TGE Accelerator estabeleceram objetivos de género ao nível da gestão de topo

Foram lançadas 200 inovações empresariais como resultado do Young SDG Innovators Accelerator

Desenvolvimento do primeiro referencial e guia para as empresas estabelecerem metas relacionadas com a água
e uma metodologia para quantificar os múltiplos benefícios das soluções baseadas na natureza

A COMUNIDADE EMPRESARIAL ALCANÇOU UM PROGRESSO 
SIGNIFICATIVO
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O ÍNDICE DO PROGRESSO SOCIAL ESTIMA QUE ESTAMOS 62 ANOS ATRASADOS FACE AO QUE 
FOI PROGRAMADO

MAS O MUNDO NÃO ESTÁ AINDA À VELOCIDDE CERTA PARA ALCANÇAR OS 
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

19% de todos os 
trabalhadores são 

pobres,
160 milhões de 

crianças em trabalho 
infantil

O custo anual do 
suborno é de 1.5 to 
2 trilhões de 
dólares – 2% do 
PIB global

Aquecimento 
global prevê-se 

que alcance mais 
de 3˚C até 2100

Sources: WEF, UNEP, ILO, SPI

152 anos 
para fechar o gap 
económico de 
género 
globalmente 



CLIMATE AMBITION ACCELERATOR
PORTUGAL
2023 



Drivers
• O Green Deal é a estratégia da Europa assente 

num compromisso com a neutralidade 
carbónica. Em Portugal, o Plano Nacional de 
Energia e Clima, desenhado até 2030, e o 
Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 
seguem a mesma orientação.

• Com o acordo sobre a Lei Europeia do Clima, a 
Europa compromete-se com a “neutralidade 
climática até 2050” e com a meta de redução 
coletiva líquida das emissões de GEE em pelo 
menos 57% até 2030.

• Critérios ESG

• Taxonomia Europeia

• O aquecimento global e as alterações climáticas são 
uma questão-chave para o desenvolvimento 
sustentável e um tema presente nas agendas 
mundiais. 

• Muitos governos já estão a promover a redução 
das emissões de Gases com Efeito de 
Estufa[GEE] através de políticas nacionais que 
incluem programas de comércio de emissões, 
programas voluntários, impostos sobre carbono 
ou energia e regulamentos e padrões sobre 
eficiência energética e emissões.

• A nível global, o Acordo de Paris é o instrumento 
que orienta os Governos sobre o rumo a seguir 
em termos de políticas públicas. 



PROGRAMA

• O Climate Ambition Accelerator é o 
Programa do United Nations Global 
Compact que concretiza e amplifica a 
campanha Business Ambition for 1.5ºC e 
visa apoiar e capacitar as empresas na 
compreensão e gestão dos seus riscos 
relativos aos [GEE].

• Proporciona ferramentas para apoiar na 
transição energética, para garantir sucesso 
a longo prazo num planeta livre de carbono 
e num ambiente de negócios competitivo e 
sustentável.

• A Plataforma de Ação sobre a 
Ambição Climática disponibiliza um 
espaço colaborativo para empresas e 
outras partes interessadas para 
enfrentar a mitigação do clima e a 
resiliência. 

• Em 2022, o foco esteve em 
impulsionar a ambição climática para 
apoiar a COP27, que decorreu entre 7 
e 18 de novembro em Sharm El-Sheikh, 
no Egipto.

https://ukcop26.org/


CLIMATE AMBITION ACCELERATOR

O Climate Ambition Accelerator é exclusivo para 
empresas participantes no United Nations Global 
Compact que sejam ou pretendam ser 
signatárias da campanha Business Ambition for 
1.5ºC, lançada em 2019.

Ao longo de seis meses, as empresas terão 
acesso a um conjunto de ferramentas e 

mecanismos de apoio no cálculo das suas emissões 

e na definição e comunicação de metas de 

transição energética, em linha com a SBTi -
Science Based Targets initiative.

O Climate Ambition Accelerator irá funcionar 
através de um modelo dinâmico que combina:

- Live sessions com partilha de informação 
técnica, 

- Peer learning sessions para reflexão e debate 
de ideias, 

- Ações de Formação on demand na UNGC 
Academy para desenvolver autoconhecimento, 

- Eventos nacionais e internacionais para 
mostrar liderança, sensibilizar e apresentar 
boas práticas.

https://unglobalcompact.org/take-action/events/climate-action-summit-2019/business-ambition
https://unglobalcompact.org/take-action/events/climate-action-summit-2019/business-ambition


ATIVIDADES DO PROGRAMA
CLIMATE AMBITION ACCELERATOR Sessões de autoaprendizagem

•UNGC Academy
•Módulos online com conteúdos técnicos 

sobre GEE, SBT’s, Net-zero- World
Resources Institute

Sessões de reflexão

•Organizadas pela GC Network Portugal (GCNP)
•Sessões de reflexão, partilha de experiências e 

debate de ideias (1h30-2h)

Sessões síncronas/presenciais

•Organizadas pela GCNP, com o apoio de 
peritos SBTi e WSP

•Sessões síncronas/presenciais com 
conteúdos técnicos e Q&A

Sessões globais

•Organizadas pelo Global Compact Office
•Sessões online com apresentação de boas 

práticas
•Eventos globais high level

Empresa

Sessões nacionais

Benchmarks globais





O QUE É A BUSINESS AMBITION 1.5ºC
A Business Ambition for 1.5ºC é uma campanha 
liderada atualmente pela SBTi, mas lançada pelo 
UNGC em 2019 que promove o combate às alterações 

climáticas, apelando às empresas para se 

comprometerem com a redução das emissões de gases 

com efeito de estufa (GEE) e a transição para uma 

economia de baixo carbono.

A adesão à campanha implica o compromisso com 
uma de duas opções (ou ambas):
- Alinhar as suas metas com a redução de 

emissões de GEE de modo a evitar um 

aquecimento superior a 1.5ºC, até 2030;
- Alcançar as zero emissões até 2050.

Após a adesão, as PME têm 12 meses e as Grandes 
Empresas têm 24 meses para desenvolver e submeter 

as suas metas na plataforma da SBTi - Science Based
Targets initiative, sendo posteriormente validadas por 
esta entidade e tornadas públicas.

https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/climate-action-summit-2019/business-ambition
https://sciencebasedtargets.org/
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SIGNATÁRIOS BUSINESS AMBITION FOR 1.5ºC 
PORTUGAL
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1º Passo Adesão ao Climate Ambition Accelerator, que permite:

• Conhecer o método de cálculo das emissões de GEE de âmbitos 1 e 2;
• Conhecer o método de cálculo das emissões de GEE de âmbito 3;
• Adquirir conhecimentos sobre alterações climáticas alinhados com a ciência;
• Integrar a lista de empresas que lideram a transição energética;
• Contribuir para limitar o aumento da temperatura em 1.5ºC.

2º Passo (opcional) 
- Adesão à campanha Business Ambition 1.5ºC, selecionando uma das opções 

apresentadas ou ambas: 

• Alinhar as suas metas com a redução de emissões de GEE de modo a evitar 

um aquecimento superior a 1.5ºC, até 2030;

• Alcançar as zero emissões até 2050.

Inscriçõeshttps://unglobalcompact.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eLJDB4QXwGAx0jA?jfefe=n

ew

CRONOGRAMA

Inscrição: até 30 de abril de 2023

Início: 1 Maio 2023

Encerramento: 31 Out 2023

ADESÃO A0 CLIMATE AMBITION 
ACCELERATOR

https://unglobalcompact.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eLJDB4QXwGAx0jA?jfefe=new
https://unglobalcompact.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eLJDB4QXwGAx0jA?jfefe=new


16

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
CLIMATE AMBITION ACCELERATOR

INVESTIMENTO

Grandes Empresas 3750€ [Três mil setecentos e cinquenta euros]
PME 1750€ [Mil setecentos e cinquenta euros]

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

Nota: A submissão de metas implica o pagamento de uma fee única à SBTi.

+ INFO

Global Compact Network Portugal
gcnp@globalcompact.pt
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JOIN US

Se pretende criar impacto significativo e contribuir
para um futuro mais sustentável e equitativo para todos, 

junte-se a nós.
Visite unglobalcompact.org/participation/join/application

para aderir



www.globalcompact.pt
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