
 

 
Caminhos para a descarbonização no Brasil: Resultados do projeto 
piloto ACT-DDP  
 

São Paulo, março de 2022. 

 

Evento de encerramento 
27 de abril de 2022  

das 10h às 19h 
---------------------------------------------------------------- 

 
Contexto 

Alcançar o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura a bem 
abaixo de 2°C e a 1,5°C até o final do século requer alcançar a neutralidade de carbono até 
meados do século e implica (quase totalmente) descarbonizar todos os setores da economia. Os 
países, partes do Acordo de Paris, têm de revisar regularmente suas contribuições e 
compromissos nacionais para alcançar esse objetivo. 

 

Desde o Acordo, os compromissos corporativos para a descarbonização aumentaram 
significativamente após a crescente pressão pública para que as empresas demonstrem maior 
gestão ambiental e responsabilidade social. Um quinto das maiores empresas mundiais incluídas 
na lista Forbes Global 2000 agora tem compromissos líquidos zero e mais e mais empresas agora 
incluem emissões relacionadas ao escopo 3 em suas estratégias climáticas, o que inclui emissões 
upstream e downstream de suas cadeias de valor. 

 

Para alcançar este objetivo, as autoridades públicas, as empresas e os cidadãos 
precisarão implementar transições sistêmicas sem precedentes, rápidas e de longo alcance e 
articular suas estratégias e ações de forma consistente. 

 

Nesse contexto, o projeto de pesquisa ACT-Assessment Low Carbon Transition with 
DDP-Deep Decarbonization Pathways (ACT-DDP) foi lançado no final de 2019 para construir, 
ilustrar e promover ferramentas que permitam um diálogo entre empresas privadas e governos 
para um enriquecimento mútuo de suas estratégias de descarbonização. No Brasil, o trabalho 
possibilitou desenvolver caminhos de transição setoriais para o setor nacional de produção de 
energia, produção de cimento e pecuária e avaliar cerca de 10 estratégias de transição das 
empresas entre esses 3 subsetores. 

 

Objetivo do evento 
Este evento tem como objetivo apresentar os principais resultados deste projeto de 2 

anos e discuti-lo com um amplo público de associações, empresas, acadêmicos e poder 
público. 

Detalhes logísticos 
Local: São Paulo - SP (Hotel TBC) 
Formato: Híbrido (transmissão online) 
Inglês-Português: tradução 

 

Dentro do evento, faremos questão de tomar medidas para que o espaço seja seguro 
considerando todas as medidas sanitárias contra o COVID-19. Além disso, será buscado um 
equilíbrio de gênero entre os painéis.  



 

Agenda 

TEMPO TÍTULO DESCRIÇÃO PALESTRANTES  

09:30 – 10:00 
(1 HORA) 

Inscrição 
Inscrição dos participantes e coffee de 

boas-vindas 
-  

10:00 – 10:20 
(20 MIN) 

Boas - vindas 
Boas-vindas, apresentação da sessão, 

objetivos, palestrantes e participantes. 

CDP 
FFEM 
AFD 

 

10:20 – 10:50 
(30 MIN) 

Sessão 1 - 
Apresentação 

do projeto 
ACT-DDP 

Introdução do projeto (concepção) / 
Apresentação dos parceiros do projeto 
no Brasil (ADEME, IDDRI, CDP, COPPE-
UFRJ), objetivos da iniciativa ACT-DDP, 

subsetores considerados, linhas de 
trabalho e cronograma. 

IDDRI/ ADEME  

11:00 – 12:40 
(1H40MIN) 

Sessão 2- 
Perspectivas 

para a 
Descarbonizaç

ão no Brasil 
 

Introdução e discussão sobre caminhos 
para descarbonização considerando 

vias de 1,5°C no Brasil. 
Este painel se concentrará em uma 

perspectiva subnacional de ações que 
estão sendo implementadas. 

Representantes 
de Governos 
subnacionais 
e nacionais 

 
 

 

12:40 – 14:00 Almoço 

14:00 – 14:40 

Sessão 3 - 
Resultados 

ACT 
Metodologia 
de avaliação 

setorial 

Apresentação de resultados high level 
da Avaliação ACT e metodologia 

setorial para todos os setores do Brasil 

ADEME e 
COPPE-UFRJ 

 

14:40 – 15:20 

Sessão 4 - 
Resultados 

DDP- 
Rotas de 

descarbonizaç
ão 

Apresentação dos resultados do DDP – 
Rotas de descarbonização no Brasil 

para todos os setores do Brasil 

15:20 – 17:00 
(1H40) 

Sessão 5 - 
Desafios e 
próximos 

passos para as 
empresas 

implementare
m a 

descarbonizaç
ão setorial 

Painel de discussão de resultados 
setoriais e desafios. As perguntas serão 

direcionadas considerando os 
resultados apresentados por cada 

setor. 

Setor privado 
Associações 

setoriais 
Instituições 
financeiras 

 

17:00 – 17:20 Encerramento 

     Palavras de encerramento e 
principais resultados discutidos nas 

sessões. 

 

CDP, ADEME & 
IDDRI 

 

17:30 – 18:30 Coquetel e networking entre os participantes 

 


