
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERVIEW DO PROGRAMA 

O Climate Ambition Accelerator é um programa de seis meses destinado a empresas participantes do United Nations Global Compact que procuram avançar no 

estabelecimento de metas de redução de emissões baseadas na ciência e construir um caminho claro de transição para a neutralidade carbónica. Conduzido pelo 

United Nations Global Compact com o patrocínio da Ørsted e Natura & Co, o Climate Ambition Accelerator tem como objetivo aumentar a ação climática de 

empresas de todas as dimensões, setores e regiões, ajudando-as a desenvolver compromissos relevantes e credíveis para reduzir as suas emissões. 

O Climate Ambition Accelerator habilita as empresas com os conhecimentos e competências necessárias para acelerar o estabelecimento de metas de emissões 

baseadas na ciência e alinhadas com o objetivo 1,5ºC, independentemente da sua maturidade em sustentabilidade. Através das redes Global Compact nacionais, as 

empresas participantes terão acesso às melhores práticas globais, oportunidades de aprendizagem entre pares, sessões de capacitação e formação on-demand. 

 

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA 

□ Aprenda a definir metas de redução de emissões baseadas na ciência para atingir a neutralidade carbónica até 2050 

□ Motive investidores, líderes, colaboradores e acionistas através de um plano de redução de emissões que vai destacar a organização no mercado  

□ Obtenha uma noção clara da iniciativa "Science Based Targets" (SBTi) e do conceito net-zero, as metodologias, requisitos, processos, benefícios e 

aplicabilidade 

□ Oiça e partilhe experiências com os seus pares através de sessões de grupo 

□ Tire partido da aprendizagem on-demand, que lhe permite trabalhar ao seu ritmo 

□ Tenha acesso a peritos do ramo e a oportunidades de networking 

□ Beneficie de conteúdos desenvolvidos localmente, combinados com perspetivas e melhores práticas globais 

 
MÓDULOS 

 

 

 

ELIGIBILIDADE 

Para participar no Climate Ambition Accelerator, as empresas devem ser participantes da UN Global Compact Network Portugal, e: 

▪ Estar interessadas em definirem metas de redução de emissões ambiciosas e alinhadas com a ciência, ao ritmo e escala necessários para cumprir os 

objetivos do Acordo de Paris 

▪ Nomear dois representantes para participar nas atividades e eventos do acelerador e um representante de nível executivo para apoiar e acompanhar 

o desenvolvimento do programa, e participar em eventos high-level 

 

 

PRONTO PARA ADERIR? 

Para se registar no Climate Ambition Accelerator 2023, visite o site da UN Global Compact Network Portugal e preencha o formulário. 

 

 

TIMELINE 

▪ Registo de empresas: 22 de fevereiro - 30 abril 2023 
▪ O programa começa em: maio de 2023  
▪ O programa termina em: novembro de 2023 

 

 
 
 
 

 
COMECE A ESTABELECER METAS DE REDUÇÃO DE EMISSÕES  
AMBICIOSAS E BASEADAS NA CIÊNCIA  

A sua empresa ainda não estabeleceu metas de redução de emissões, ou está a assoberbada com os requisitos 

técnicos? Acelere o percurso para estabelecer metas de emissões baseadas na ciência com o programa Climate 

Ambition Accelerator  

FUNDAMENTOS 

Aprofunde a metodologia e abordagem de 

estabelecimento de metas baseadas na 

ciência (SBT), desde os conceitos básicos até 

discussões detalhadas sobre o conceito net-zero. 

BUSINESS CASE 

Promova a ambição pela ação climática 

internamente e crie adesão e compromisso 

pelo combate às alterações climáticas ao nível 

do board e da direção da empresa. 

IMPLEMENTAÇÃO 

Aprenda como gerir as emissões de gases com 

efeitos de estufa e a implementar diferentes 

estratégias de redução de emissões para cumprir 

metas ambiciosas. 

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

