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Em 2022…
•

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.

•

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 55% até 2030.

INTRODUÇÃO
•

•

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 está em impulsionar
a ambição climática para apoiar a
COP27, a decorrer entre 7 e 18 de
novembro em Sharm El-Sheikh.

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.

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

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.

-

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.
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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

Benchmarks globais
Sessões nacionais
Empresa

• 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

ESTRUTURA DO CLIMATE AMBITION
ACCELERATOR
1. Fundamentos
Este módulo assenta nos conceitos
base sobre inventário de emissões e
posteriormente aprofunda a
metodologia e abordagem de
estabelecer metas com base na
ciência (Science-Based Targets).
Este módulo dispõe dos
conhecimentos fundamentais para
criar uma estratégia sólida rumo à
apresentação de metas ambiciosas
alinhadas com a ciência.

2. Business Case

3. Implementação

Este módulo foca o business case para
estabelecer metas alinhadas com a
ciência.

Neste módulo, os participantes irão
aprender a gerir as suas emissões
globais, conhecendo diferentes
estratégias de redução de emissões
e iniciativas que poderão
implementar para cumprir metas
ambiciosas.
Os participantes também irão
aprender a reduzir os Scopes 1 e 2
de emissões, sendo incentivados a
envolver a sua cadeia de valor para
conseguirem reduzir as suas
emissões indiretas, ou seja, de Scope
3.

As empresas irão aprender a
implementar uma estratégia interna
de ação climática, sensibilizando e
envolvendo a sua Gestão de topo.
Apresenta também os benefícios dos
Science Based Targets, indicadores
internos de desempenho e
oportunidades de envolvimento para
stakeholders internos e decisores.

BENEFÍCIOS DE ADERIR AO
CLIMATE AMBITION ACCELERATOR
1.

Capacitação em alterações climáticas e transição energética, abrangendo as emissões de âmbito 1, 2 e

2.

3, assegurada pelas Nações Unidas e seus parceiros – World Resources Institute e WSP;
Apoio na gestão de riscos relacionados com os GEE, nomeadamente de financiamento e identificação de

3.
4.
5.
6.

oportunidades de redução;
Liderança e vantagem competitiva na transição para uma economia de baixo carbono;
Apoio na resposta aos requisitos da cadeia de valor, investidores, de reporting ou descarbonização;
Reconhecimento do mercado por aderir voluntariamente a um programa internacional de GEE;
Participação em eventos nacionais e internacionais para apresentar as estratégias das empresas neste
âmbito, fazer networking e estabelecer parcerias;

7.

Presença nas plataformas do UN Global Compact e da Science Based Targets initiative.

8.

Membro da campanha Race To Zero da United Nations Framework Convention on Climate Change
UNFCC).

COP 26 UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE
COP 3
Protocolo de Kyoto - Estabelece metas vinculativas de redução de
emissões para 36 países industrializados e a EU.
COP 21
Acordo de Paris - Estabelece medidas de redução de emissão de
GEE a partir de 2020, a fim de conter o aquecimento global abaixo
de 2 ºC, preferencialmente em 1,5 ºC.
COP 25
Artigo 6 do Acordo de Paris - Define que os países mais
poluidores deverão pagar pelas emissões que fazem,
comprando a própria poluição de forma a compensar os
países que menos poluem.
COP 26
Acordo de Glasgow – Reafirma o acordo internacional para acelerar a ação climática durante esta década,
com o compromisso de que os países vão reportar os seus esforços mais ambiciosos para o clima na COP27.
Pela primeira vez, há uma referência clara à redução do uso de carvão como fonte de energia e de subsídios
governamentais que reduzem o preço do carvão, petróleo e gás natural.

COP27 - The Road to Sharm El-Sheikh
COP – Conference of Parts/Conferência das
Partes da UNFCCC – United Nations Framework
Convention on Climate Change,

Todos os Estados que adotaram a Convenção fazem parte da COP.
A 27ª Conferência das Partes terá lugar em Sharm El-Sheikh, Egipto, entre 7 e 18 de novembro.

O QUE É A BUSINESS AMBITION 1.5ºC
A Business Ambition for 1.5ºC é uma campanha
lançada em 2019 pelo UN Global Compact e
liderada atualmente pela SBTi, 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.

SIGNATÁRIOS BUSINESS AMBITION FOR 1.5ºC
PORTUGAL
Em novembro de 2019 realizou-se a
conferência Making Global Goals
Local Business, organizada pelo UN
Global Compact Portugal e UN
Global Compact Espanha.
A cerimónia de adesão teve lugar na
Culturgest e contou com a presença
de Lise Kingo, CEO do UN Global
Compact à data.
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SIGNATÁRIOS BUSINESS AMBITION FOR
1.5ºC PORTUGAL
Durante a cerimónia, várias
empresas portuguesas aderiram
à campanha Business Ambition
for 1,5º, comprometendo-se a
criar metas para redução das
suas emissões de GEE.

PARTICIPANTES DO CLIMATE AMBITION
ACCELERATOR 1ª EDIÇÃO

ADESÃO A0 CLIMATE AMBITION
ACCELERATOR

CRONOGRAMA

1º Passo Adesão ao Climate Ambition Accelerator, que permite:

Inscrição: até 24 de junho de 2022

•
•
•
•
•

Aprender a calcular as emissões de GEE de âmbitos 1 e 2;
Aprender a calcular as 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.

Inscrições: https://unglobalcompact.org/take-action/global-impact-initiatives/apply-climate-ambition/new
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Início: 30 de junho de 2022
Encerramento: novembro de 2022

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
CLIMATE AMBITION ACCELERATOR
INVESTIMENTO
Grandes Empresas
PME

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

Condições especiais:
Redução 10%:
• Empresas que aderiram à iniciativa Business Ambition for 1.5ºC em novembro de 2019
• Empresas participantes noutros Programas do UN Global Compact [SDG Ambition ou
Target Gender Equality]
Desconto 5%:
• Empresas que recrutarem outras empresas da sua cadeia de valor para o Programa (por
cada nova empresa até um total de 3 empresas).
Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.
Nota: A submissão de metas implica o pagamento de uma fee única à SBTi.
22

+ INFO
Global Compact Network Portugal
gcnp@globalcompact.pt
+ 351 213 156 734
+ 351 912 549 787

www.globalcompact.pt

