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A GET2C 

ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS 

ENERGIA CARBONO 

 Fundada em 2011; 

 Sediada em Portugal, a Get2C tem uma 

cultura virada para o mundo e está 

presente também no Brasil através da sua 
subsidiária Get2C Brasil;. 



3 

AS NOSSAS ÁREAS DE NEGÓCIO 

Indústria 

Apoio às empresas abrangidas pelo CELE partilhando as sinergias com a 

equipa de trade na transação de CERs, EUAs e VERs 

 

Política Climática 

Apoio estratégico, político, técnico e financeiro em projetos na área das 

alterações climáticas a governos e organizações multilaterais e bilaterais 

 

Financiamento Climático 

Apoio na estrutura e financiamento de projetos em países em 

desenvolvimento 

 

Sustentabilidade Corporativa 

Apoio a empresas a nível nacional e internacional em consultoria 

estratégica em carbono e energia 



PROJETOS (EXEMPLOS) 

Roteiro para a 

Neutralidade Carbónica 

em 2050 

Avaliação da viabilidade da 

mudança de combustível 

numa empresa do setor 

agroalimentar 

Definição e implementação do 

plano de monitorização, 

verificação e reporte numa 

empresa do setor elétrico 

Operação de uma cogeração 

e seu impacte no CELE 

Projeto Summer University e 

cursos de formação sobre 

comércio de emissões 

PMR Costa Rica: Revisão do 

Plano Nacional para a 

Neutralidade em Carbono e 

reforma do Mercado 

Doméstico de Carbono 

Análise macroeconómica de 

instrumentos de precificação 

de carbono de forma a 

cumprir com os objetivos de 

redução de emissões na 

Colômbia 

PMR Marrocos: Estabelecimento 

de baselines, avaliação do 

potencial de mitigação de 

emissão e organização de 

workshops de consultoria para os 

setores da eletricidade, cimento e 

fosfatos 12 
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ALGUNS CLIENTES 



A evolução da gestão ambiental 

• Desde o século XIX até década de 60/70 

As diferentes fases da gestão ambiental (1) 



A evolução da gestão ambiental 

• Anos 60/70 

• O NEPA – o surgimento da 
avalição ambiental 

 

• A PCIP – o controle 
integrado de poluição 

 

• A “smokestack policy” 

As diferentes fases da gestão ambiental (2) 



A evolução da gestão ambiental 

• Anos 80/90 

• Emergência do conceito de 
desenvolvimento sustentável 

• Relatório Brundtland 

• Cimeira do Rio (1992) 

 

As diferentes fases da gestão ambiental (3) 



Os grandes desafios planetários 

• Primeiras emergências: 
as chuvas ácidas e o 
transporte transatlântico 
de poluição  

 

• Trans-nacionalidade, 
impactes a longas 
distâncias 

e a subida de escala 



Os grandes desafios planetários 

• Primeiras emergências: a 
destruição da camada de 
ozono 

 

• Resposta política: 1987: 
Tratado de Londres e Protocolo 
de Montreal 

 

• Interdependência, cooperação 
internacional, inter-
generacionalidade 

e a subida de escala 



Os grandes desafios planetários 

A universalidada/ transversalidade das alterações climáticas 



O Acordo de Paris 

• “Pledge and review” 

• Ciclo de Contribuições 
Determinadas 

• Cada 5 anos 

• Informado pela  
• evolução da ciencia 
• Relatórios 

internacionalmente 
revistos de 
monitorização das 
contribuições (MRR) 

 

 

Estrutura do Acordo de Paris 



O Acordo de Paris 

Artigo 1 
• (a) Holding the increase in the global average temperature to well 

below 2 °C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit 
the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels, 
recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts 
of climate change  

Artigo 3  
• […] The efforts of all Parties will represent a progression over 

time, while recognizing the need to support developing country 
Parties for the effective implementation of this Agreement. 

•   

 

Objectivos do Acordo de Paris 



O Acordo de Paris 

Artigo 4 
• […] Parties aim to reach global peaking of greenhouse gas emissions as soon 

as possible, recognizing that peaking will take longer for developing country 
Parties, and to undertake rapid reductions thereafter in accordance with best 
available science, so as to achieve… 

 

... a balance between anthropogenic 
emissions by sources and removals 
by sinks of greenhouse gases in the 
second half of this century,[…]  

 

Objectivos (2) 



A “necessidade”  da neutralidade 



O papel da gestão ambiental na neutralidade 
carbónica 

• Responsabilidade social ? 

• Cumprimento com legislação / 
Antecipação de legislação e 
“due diligence” ? 

• Questionamento do modelo de 
negócio actual das empresas ? 

“So what” 
para as 

empresas?  

Algumas questões  



A gestão ambiental para a  
neutralidade carbónica 

• Os “stranded assets” 

 

 

Alguns exemplos 



O impacto de novas tendências 



O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 

• Apoiar o objetivo de atingir a neutralidade 
carbónica da economia Portuguesa em 2050 

• Cenários macroeconómicos coerentes, assentes 
em narrativas comuns para Portugal até 2050 

• Trajetórias alternativas até 2050 para quatro 
setores que permitam a redução total das 
emissões líquidas 

• Avaliar o impacte da economia circular na 
descarbonização  

• Envolvimento alargado e participado dos 
diferentes stakeholders 

 

 

Instrumento para a política climática nacional; mobilização para o sector privado 

Fonte: RNC2050, 2018  



COM SUPORTE EM TRÊS 

COMPONENTES 

TRANSVERSAIS 

ÁREAS DE 

INTERVENÇÃO 

O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 

Componentes 

Fonte: RNC2050, 2018  



O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 

Processo participativo 

Fonte: RNC2050, 2018  
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