Empresas: avaliem sua estratégia de mitigação para trajetórias de
descarbonização em seu Setor e País.
Participe do projeto ACT-DDP e prepare-se para um mundo de baixo
carbono!

O ACT é uma estrutura
metodológica setorial de
avaliação das estratégias
das empresas frente às
exigências de um mundo
de baixo carbono.
Reconhecido
internacionalmente, foi
desenvolvido pela ADEME
e CDP.
A avaliação geral resumese em uma classificação
baseada em três critérios:
Desempenho,
Consistência Global/
Narrativa e Tendência:

1. Desempenho: 20-1
2. Narrativa: A-E
3. Tendencia: +,=,www.actinitiative.org

O projeto ACT-DDP
O acordo de Paris mudará nossos padrões de produção e consumo, e
agora é essencial que as empresas se preparem para um mundo de
baixo carbono. Para apoiar essa mudança, as iniciativas ACT e DDP
unem forças para desenvolver e testar suas metodologias inovadoras
no Brasil e no México para avaliar e reforçar as estratégias de
descarbonização das empresas em alinhamento com metas e
trajetórias setoriais de descarbonização ambiciosas “bem abaixo de 2
°C”.
Parceiros: Ademe, IDDRI, CDP, COPPE/UFRJ, Tempus Analitica , FFEM
Setores: Geração de energia, Cimento e Produção de Carne
Benefícios para empresas:
 Participe da construção de trajetórias de descarbonização para o
seu setor
 Identifique riscos e oportunidades em um cenário competitivo e
inovador, pois muitas decisões de negócios estão mudando, à
medida que o mundo se move para zero emissões líquidas
 Participe de Workshops nacionais e diálogos entre atores
estatais e não estatais para uma descarbonização setorial até
2050
 Avalie gratuitamente a estratégia de baixo carbono da sua
empresa por um consultor treinado na metodologia ACT,
 Receba treinamento gratuito do ACT para aprimorar seus
conhecimentos sobre responsabilidade climática
 Informe seus parceiros e investidores sobre seus compromissos
de redução de emissões de GEE.

A iniciativa Deep Decarbonization Pathways é uma colaboração internacional das principais equipes
mundiais de pesquisa que visa ajudar governos e atores não estatais a tomar decisões que levam
economias e sociedades a alcançar um mundo neutro em carbono até a 2050. Para isso, os
pesquisadores DDP constroem trajetórias de descarbonização setoriais, nacionais ou regionais, com um
enfoque “bottom up” (de dentro pra fora).
Sob a coordenação do IDDRI, o Centro Clima - COPPE/UFRJ (Centro Integrado de Estudos sobre Meio
Ambiente e Mudanças Climáticas) no Brasil, e a Tempus Analitica (think tank dedicado a novas
ferramentas e estratégias para uma economia sustentável) no México, lideram a construção de
caminhos setoriais de descarbonização no projeto ACT-DDP. https://ddpinitiative.org/.

Atividades do projeto e cronograma
• Workshops nacionais e diálogos entre atores estatais e não estatais para
descarbonização setorial até 2050 (~4 dias)
• Discussões “ Chatam House” (1 dia)
• Treinamento na metodologia ACT (1 dia)
• Coleta de dados necessária para avaliação do ACT (~5 dias)
• Relatório de avaliação do ACT e debriefing das discussões (1 dia)
• Eventos de divulgação, incluindo eventos na COP26 (1 dia) – atividade
opcional

Participar no projeto
Envie sua candidatura antes do 15 de fevereiro de 2020 para os seguintes
endereços de e-mail: lucas.ribeiro@cdp.net e lais.maciel@cdp.net
A empresa deve responder o formulário de interesse anexo.
Processo de seleção das empresas
Este piloto está limitado a 4 empresas por setor e país. O CDP e o Centro Clima COPPE /UFRJ selecionam os candidatos com base em sua relevância para o setoralvo e se colocam à disposição das empresas interessadas em participar deste piloto.
É essencial que a empresa possa garantir sua participação durante toda a duração
do projeto.

Formulário de candidatura da Empresa
Por favor, responda às seguintes perguntas:
1. Nome da empresa
2. Nome e cargo do candidato
3. Setor de atividades e código ISIC
4. Localização geográfica (país/ países)
5. Número de plantas sites
6. Número de funcionários
7. Receita
8. A empresa faz relatórios inventários de emissões GEE? Ele é
periodicamente atualizado? Se sim, com qual periodicidade?el
9. A empresa tem colocado em prática um plano de ação para mitigar
suas emissões de GEE?
10. A empresa avalia a vulnerabilidade do seu negócio aos impactos das
mudanças climáticas? E se sim, como você faz isso?
11. Quais são as razões para participar deste projeto?
12. Quais recursos humanos você planeja alocar para este projeto?
13. De acordo com você, quais impactos você vê na transição para uma
economia de baixo carbono sobre as atividades da sua empresa?
14. Em quais atividades de projeto você deseja envolver sua empresa?
15. Se você foi informado do projeto através de uma empresa de
consultoria, por favor nomeá-lo.
O formulário de inscrição deve ser conciso e não pode exceder 4
páginas.

