
O relatório de progresso da OGCI para 2020 
objetiva mostrar como estamos cumprindo o 
compromisso que assumimos em nossa Carta 
Aberta em maio deste ano, para continuar a ação 
urgente e prática sobre a mudança climática. 
Nosso foco está em ações que tenham um 
impacto real agora e que produzam resultados na 
descarbonização nas próximas décadas.

O impacto da crise econômica global causada pela pandemia Covid-19 
demonstrou a dificuldade de reduzir rapidamente as emissões de carbono. É 
necessário um portfólio amplo e ambicioso de soluções de baixo carbono a 
curto, médio e longo prazo. Isto inclui novas tecnologias, abordagens comerciais, 
mentalidades e regulamentações inteligentes.

Estas soluções só podem ser implementadas com a colaboração entre os setores 
industriais e cadeias de valor, e com os governos e a sociedade definindo uma 
direção coletiva clara.

FOCANDO NO QUE IMPORTA
Este tem sido um ano turbulento para nossa indústria. Nossas empresas associadas 
continuam a administrar o impacto da pandemia em nossas forças de trabalho 
e comunidades e apoiar a produção de máscaras, jalecos e desinfetantes que 
seguem cruciais para a resposta da sociedade à crise. Fizemos isso enfrentando 
condições de mercado desafiadoras e uma recessão econômica global.

Essa combinação de fatores nos obriga a nos concentrar em nossos principais 
negócios. Estes têm comprovadamente incluído a contribuição para a transição de 
baixo carbono - que está no centro do que a OGCI faz enquanto organização e é 
importante para nós coletiva e individualmente.

A OGCI Investimentos Climáticos, nosso fundo de US$1B+, permaneceu ativo, 
aumentando sua carteira para 19 investimentos e acelerando a implantação 
de tecnologias de ponta. Nossas empresas associadas estão alavancando 
individualmente estas tecnologias para facilitar a redução de emissões.

Lançamos em conjunto uma nova meta de intensidade de carbono upstream em 
julho, e estamos bem encaminhados para a maneira de satisfazer nossa ambição 
coletiva de intensidade de metano a montante.

Quatro de nossos atuais hubs da iniciativa CCUS KickStarter estão em rumo para 
entrarem em operação até 2025 e acrescentamos dois novos hubs este ano. 
Também avançamos no setor de transportes, onde estamos colaborando com 
uma série de parceiros industriais para demonstrar o potencial de soluções de 
baixo carbono no transporte marítimo e aéreo.

FORNECENDO EM ESCALA SOLUÇÕES DE BAIXO CARBONO 
A crise da Covid-19 tornou a ação colaborativa tanto mais importante quanto mais 
difícil este ano. Também reforçou a importância de acelerar nossa resposta às 
mudanças climáticas, enquanto se concentra no crescimento sustentável. 

Para nossas empresas e nosso fundo, isso significa tomar outras medidas práticas 
em conjunto agora para reduzir as emissões, enquanto entregamos um número 
crescente de soluções de baixo carbono em escala. Elas ajudarão a transformar 
o setor energético, construir as bases para novas iniciativas ambiciosas de baixo 
carbono e apoiar os objetivos do Acordo de Paris.

O próximo ano será fundamental à medida que a discussão ganha impulso antes 
da tão esperada COP26 conferência climática, a ser realizada em novembro 
de 2021 em Glasgow. Nesse espírito, esperamos trabalhar de perto dentro de 
nossas empresas e com nossos clientes, cadeias de fornecimento e outras partes 
interessadas para tornar o futuro de baixo carbono uma realidade. oilandgasclimateintiative.com
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