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PROJETO TRAJETÓRIAS  
DE DESCARBONIZAÇÃO
ALCANÇANDO NOSSOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS  
DE METADE DO SÉCULO

SOBRE O PROJETO  
O Projeto Trajetórias de Descarbonização dá suporte aos governos 
estaduais e regionais para desenvolverem um processo transformador, 
ou “Trajetória”, para reduzir emissões.

A abordagem de Trajetória fornece aos governos estaduais e regionais escolhas para 
que possam tomar decisões conscientes sobre a melhor maneira de reduzir emissões, 
ao mesmo tempo apoiando o desenvolvimento socioeconômico.

Nossos especialistas estão trabalhando com os governos de Santa Fe (Argentina), 
Amazonas, Mato Grosso e Estado de São Paulo (Brasil), Quintana Roo e Querétaro 
(México), e Madre de Dios (Peru), para reduzir emissões de vários setores, incluindo 
Agricultura, Florestas e Outros Uso da Terra (AFOLU) visando apoiar a conservação 
florestal e recuperação da terra. 

Ao final do projeto, os estados e regiões, em colaboração com comunidades e 
empresas, terão uma trajetória claramente definida para alcançar reduções efetivas 
das emissões a longo prazo. Eles também terão as ferramentas para monitorar o 
progresso contínuo para se manter na trajetória apoiados pelos nossos especialistas.

DEFININDO UMA TRAJETÓRIA
Uma trajetória começa com o objetivo de longo prazo do governo para 
reduzir emissões de gases de efeito estufa (GEE), identificando em 
seguida  as tecnologias, infraestrutura e investimentos que serão 
necessários para alcançá-lo. 

Em colaboração com as agências governamentais, o processo contribui para que 
os tomadores de decisão a estabeleçam marcos intermediários para chegar a visão 
de descarbonização a longo prazo seja alcançada. Além disso, possibilita entender 
melhor os custos, riscos, compensações e benefícios associados às diferentes 
abordagens de políticas. O resultado é uma série de opções personalizadas que 
exploram o ritmo potencial nos quais as reduções nas emissões possam ser atingidas, 
e suas implicações sociais e econômicas no âmbito da jurisdição. 

OBJETIVOS DO PROJETO  
Fornecer um pacote personalizado 
de assistência técnica e 
treinamento

Após consulta com atores regionais, o 
projeto permitirá que Santa Fe, Amazonas, 
Mato Grosso, Estado de São Paulo, 
Quintana Roo, Querétaro e Madre de Dios 
entreguem seus planos de longo prazo 
de redução de emissões, identificando 
as tecnologias, infraestrutura e 
investimentos necessários, e suas 
implicações socioeconômicas. A 
capacidade e conhecimento sobre Medida, 
Relatório e Verificação (MRV) serão 
melhorados ao longo da trajetória. 

Compartilhamento de 
conhecimento e replicação das 
melhores práticas nos estados e 
regiões em escala global

Por meio de uma série de produtos 
de conhecimento e fóruns on-line, os 
parceiros divulgarão as lições aprendidas 
com este projeto para outros estados 
e regiões na Under2 Coalition e na 
Governors Climate Task Force. Orientação 
sobre os componentes essenciais de uma 
trajetória desafiarão outros governos a 
escolher trajetórias consistentes para 
alcançar seus objetivos climáticos.   

Alinhamento das trajetórias 
regionais com metas nacionais 
para promoção da ação climática 
integrada

Os diálogos entre os governos nacionais e 
regionais ajudarão a alinhar e coordenar a 
ação climática e o planejamento de longo 
prazo em diferentes níveis do governo  
na Argentina, Brasil, México e Peru. 
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SOBRE OS PARCEIROS

A missão do The Climate Group é acelerar a ação climática para evitar que o mundo exceda 1,5°C 
de aquecimento global e promover maior prosperidade para todos. The Climate Group atua como 
secretariado da Under2 Coalition e de governos estaduais e regionais ambiciosos, comprometidos 
a manter o aumento da temperatura global bem abaixo de 2°C.  The Climate Group é responsável 
por liderar a entrega deste projeto e por compartilhar as lições aprendidas para os membros do 
Under2 Coalition e para outros governos estaduais e regionais. 

A The Governors’ Climate and Forests (GCF) Task Force é uma rede de 38 governos subnacionais 
que cobrem mais de um terço das florestas tropicais do mundo. A missão da rede é empoderar 
seus membros e parceiros a implementar programas inovadores e que abranjam toda a jurisdição 
para o desenvolvimento sustentável com baixas emissões, construído sobre governança 
florestal melhorada, mecanismos técnicos e financeiros inovadores, melhores oportunidades 
para as comunidades locais e indígenas e liderança contínua nos fóruns nacionais, regionais e 
internacionais sobre políticas climáticas. A GCF Task Force é o principal parceiro de conhecimento 
sobre uso da terra e florestas.

Winrock International é uma organização sem fins lucrativos, com a missão de empoderar os 
desfavorecidos, aumentar as oportunidades econômicas e dar sustentabilidade aos recursos 
naturais. Com mais de vinte anos de liderança comprovada na contabilização dos gases de efeito 
estufa vindos da agricultura, florestas e outros usos da terra, Winrock busca construir programas 
e capacidade global para mitigar a mudança climática e adaptar-se a ela. Winrock é o líder em 
implementação técnica deste projeto.

Center for Climate Strategies é uma organização motivada por missão, sem fins lucrativos, 
que fornece capacitação, assistência facilitadora e técnica, e desenvolvimento de modelos/
ferramentas nos setores para o planejamento, projeto, medida e implementação de caminhos 
tecnológicos e de ações políticas com múltiplos objetivos. O CCS ajuda as nações e regiões em 
desenvolvimento a atingirem seus objetivos de redução de emissões e alcançar outras prioridades 
no âmbito da economia, saúde, recursos e desenvolvimento estratégico. O CCS é o implementador 
técnico da trajetória para a descarbonização neste projeto.

Para mais informações, escreva para:   
Jean-Charles (JC) Seghers,  
Head of Transparency and Pathways, The Climate Group 

E: JSeghers@theclimategroup.org 

POR QUE ISSO É IMPORTANTE

Os estados e regiões são essenciais para enfrentar a mudança climática e eles 
estabeleceram para si objetivos ambiciosos; mas muitos não têm os recursos 
técnicos e expertise para planejar sua trajetória para atingir seus objetivos. Com 
este projeto, os estados e regiões serão equipados para tomar decisões mais 
conscientes sobre o desenvolvimento de uma trajetória para alcançar reduções 
nas emissões em longo prazo, em colaboração com empresas e comunidades 
locais. O projeto também os ajudará a mostrar sua contribuição aos objetivos do 
governo nacional e inspirar mais ações climáticas.
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https://www.theclimategroup.org/
https://www.under2coalition.org/
https://www.gcftf.org/
https://www.winrock.org/
http://www.climatestrategies.us/

