
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OVERVIEW DO PROGRAMA 

O Climate Ambition Accelerator é um programa de seis meses destinado a empresas participantes do United Nations Global Compact que querem fazer 
progressos no estabelecimento de metas de redução de emissões baseadas na ciência e construir um caminho claro de transição para a neutralidade 
carbónica. Liderado 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 participantes com os conhecimentos e competências necessárias para acelerar o estabelecimento de metas 
de emisssões baseadas na ciência e alinhadas com o objetivo 1,5ºC, independentemente dos passos que já tenham dado em matéria de sustentabilidade. Através da 
rede local Global Compact Network Portugual as empresas participantes terão acesso às melhores práticas globais, oportunidade de aprendizagem entre pares, 
sessões de capacitação e formação on-demand. 

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA 

§ Aprender a definir metas de redução de emissões baseadas na ciência para atingir a neutralidade carbónica até 2050 
§ Motivar investidores, líderes, colaboradores e acionistas através de um plano de redução de emissões que vai destacar a organização 

dentro do mercado  

§ Adquirir informação clara sobre a Science Based Targets Initiative (SBTi) e o conceito net-zero, suas metodologias, condições, processos, 
benefícios e aplicabilidade 

§ Partilhar e ouvir experiências entre pares através das sessões de grupo 

§ Aprendizagem on-demand que permite a cada participante trabalhar ao seu próprio ritmo 

§ Ter acesso a oportunidades de networking e peritos do ramo, através de workshops com a SBTi e a WSP 

§ Beneficiar de conteúdos desenvolvidos localmente combinados com conhecimentos globais e casos de sucesso 

 

MÓDULOS 
 

 

ELIGIBILIDADE 

Para participar no Climate Ambition Accelerator, as empresas devem: ser participantes da UN Global Compact/Global Compact Network Portugal ou demonstrar 
intenção de aderir, assim como 
§ Demonstrar interesse em estabelecer metas de redução de emissões ambiciosas e alinhas com a ciência climática ao ritmo e escala 

necessários para cumprir os objetivos do Acordo de Paris.  

§ Nomear dois representantes para participar nas atividades e um representante de nível executivo para se manter a par do decorrer do 
acelerador, apoiar e participar em eventos high-level.  

 

 

REDES LOCAIS 

Redes locais Global Compact que participam na 2ª Edição do Climate Ambition Accelerator: 
 

• Alemanha 

• África do Sul 

• Arábia Saudita 

• Argentina 

• Austrália 

• Áustria 

• Bangladesh 

• Bielorússia 

• Bolívia 

• Brasil 

• Canada 

• Chile 

• China 

• Colômbia 

• Coreia 

• Costa Rica 

• Croácia 

• Dinamarca 

• Egipto 

• Emirados Árabes Unidos 

• Equador 

• Espanha 

• EUA 

• Filipinas 

• Finlândia 

• França 

• Geórgia 

• Gana 

• Guatemala 

• Holanda 

• Indonésia 

• Itália 

• Jordânia 

• Líbano 

• Malásia e Brunei 

• Marrocos 

• Maurícia & Oceano Índico 

• México 

• Nigéria 

• Noruega 

• Paraguai 

• Perú 

• Polónia 

• Portugal 

• Quénia 

• ReinoUnido 

• Sérvia 

• Singapura 

• Sri Lanka 

• Suécia  

• Suiça & Liechtenstein 

• Tanzânia 

• Tailândia 

• Turquia 

• Ucrânia

+ 

 
 
 
 

PREPARE-SE PARA ESTABELECER METAS DE  REDUÇÃO DE EMISSÕES  
AMBICIOSAS E BASEADAS  NA CIÊNCIA  

A sua empresa ainda não estabeleceu metas de redução de emissões? Ou está assoberbada com os requisitos técnicos 
que o processo envolve? Acelere o ritmo e estabeleça metas ambiciosas para a redução de emissões com o programa 
Climate Ambition Accelerator. 

FUNDAMENTOS 

Aprofundar a metodologia e abordagem de 
estabelecimento de science-based targets 
(SBT) desde o básico até discussões 
detalhadas sobre o conceito “net-zero”, para 
empresas num patamar mais avançado. 

BUSINESS CASE 

Incentivar a ambição interna pelo combate 
às alterações climáticas e criar 
envolvimento e compromisso pela ação 
climática ao nível da gestão e administração 
da empresa.   

IMPLEMENTAÇÃO 

Aprender a gerir as emissões de GEE e 
implementar diferentes estratégias de 
redução de emissões para cumprir metas 
ambiciosas.  


