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Bem-vindo 
Este manual destina-se a apoiar sua facilitação da Simulação da Ação Climática (Climate Action 
Simulation), que é um RPG para representar papéis de grupos na Cúpula da ONU. O objetivo da simulação 
é promover uma maior compreensão sobre as causas das mudanças climáticas e sobre as soluções 
essenciais para mitigá-las. O jogo conta com o auxílio do modelo de simulação computacional chamado 
En-ROADS que permite aos participantes explorar e avaliar rapidamente, durante o evento, os impactos 
de diferentes soluções propostas para enfrentar as mudanças climáticas. 

 

Atividades similares: 

• Simulação Climática Mundial – World Climate Simulation – é um jogo de interpretação de papéis 
onde os participantes representam diplomatas na Cúpula Climática da ONU, similar à Simulação 
da Ação Climática. A diferença básica entre os dois jogos é que a Simulação da Ação Climática usa 
o modelo de simulação En-ROADS e foca em como os setores de atividades, como o fornecimento 
de energia, o uso de energia e o uso da terra, afetam as mudanças climáticas, enquanto a 
Simulação Climática Mundial usa o modelo C-ROADS e se concentra em quando e quanto as nações 
devem reduzir suas emissões para alcançar as metas climáticas internacionais, tal como aconteceu 
na COP de Paris. Uma vez que o jogo Simulação da Ação Climática se concentra em soluções mais 
específicas, ela pode ser utilizada para aprofundamento degrupos que jogaram a Simulação 
Climática Mundial. 

• Workshop Climático En-ROADS – A simulação dos efeitos das ações climáticas usando o modelo 

de simulação En-ROADS é executada em um formato de workshop interativo dos participantes, 

mas sem representarem papéis. Comparado ao jogo, o workshop pode ser executado dentro de 

um curto período de tempo ou usado com grupos não interessados em interpretação de papéis. 

Os materiais para todas as atividades de grupo da Climate Interactive estão disponíveis gratuitamente 
e podem ser encontrados no site climateinteractive.org.  

 

http://www.climateinteractive.org/
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Visão geral do Jogo 
O jogo Simulação da Ação Climática é baseado em uma Cúpula Climática fictícia organizada pelo 
Secretário-Geral das Nações Unidas para tratar urgentemente das mudanças climáticas. Influentes grupos 
de partes interessadas foram convocados para a Cúpula com diretivas para trabalharem juntos a fim de 
criar um plano para limitar o aquecimento global. O objetivo é de limitar o aumento da temperatura a 
bem abaixo de 2 °C, idealmente 1,5 °C, acima do nível pré-industrial, que são os objetivos internacionais 
formalmente reconhecidos no Acordo Climático de Paris. 

• O jogo é dirigido por um facilitador treinado atuando como Secretário Geral da ONU que convocou a 
Cúpula. O facilitador pode ser assistido por co-facilitadores. 

• Os participantes são divididos em seis equipes que representam diferentes partes interessadas de 
empresas, governos e sociedade civil globais que podem influenciar as soluções climáticas. Os grupos 
típicos incluídos são: Tecnologia Limpa; Energia convencional; Indústria e Comércio; Terra, Agricultura e 
Silvicultura; Governos mundiais; e Ativistas por Justiça Climática. No entanto, você pode optar por alterar 
os grupos para se adequar ao seu público. 

• O jogo é executado em várias rodadas, conforme indicado pelo facilitador. Durante o período de reunião 
da equipe, os participantes de cada equipe discutem entre si as suas estratégias de solução climática. 
Então, durante as apresentações plenárias, os representantes de cada equipe propõem uma ação a ser 
implementada ou removida. 

• As ações das equipes são analisadas em tempo real com o simulador En-ROADS para determinar os seus 
efeitos no clima.  

• O jogo continua, rodada após rodada, até que um cenário abaixo de 2 °C de aquecimento seja alcançado 
ou esgote o tempo desta etapa. 

• O jogo é ideal para grupos de 20 a 50 pessoas. O jogo foi concebido para ser reproduzido por um público 
amplo, abrangendo desde estudantes do ensino médio e membros da comunidade até profissionais de 
empresas públicas e privadas e formuladores de políticas. 

• O jogo normalmente dura de 2 a 4 horas. Participantes com menos familiaridade nesses tópicos 
requerem mais tempo para entender as informações. 

 

Propósitos 

A Simulação da Ação Climática foi desenvolvida para abordar três objetivos importantes: 

1. Visualizar novas ideias e entendimento - Permitir que os participantes adquiram novas ideias sobre os 
fatores que afetam as mudanças climáticas e quais são as soluções e os caminhos possíveis para, de forma 
efetiva e equitativa, abordar as mudanças climáticas e alcançar as metas climáticas internacionais. 

2. Aprendizagem interativa - Criar uma experiência de aprendizagem interativa e centrada no 
participante para explorar o mais atual conhecimento científico disponível sobre os impactos e as soluções 
climáticas. Os participantes conduzem seus próprios aprendizados, para que eles se envolvam mais e se 
beneficiem muito mais do que se beneficiariam em uma palestra, por exemplo. Eles também aprendem 
uns com os outros enquanto trabalham juntos para criarem um cenário climático para o nosso futuro 
global. 
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3. Ação de prosseguimento e difusão - Ao passarem pela experiência de jogar, os participantes obtêm 
uma perspectiva de liderança climática significativa e impressões duradouras nas suas formações. Isto 
pode converter-se em mudanças no mundo real. Eles aprendem que tipos de políticas e soluções 
climáticas fazem diferença e poderão defendê-las, pois pensam e exploram por si mesmos sobre seu 
próprio papel na abordagem das mudanças climáticas. Por fim, os participantes podem compartilhar suas 
experiências ou até mesmo tornarem-se facilitadores da Simulação da Ação Climática e difundirem os 
conhecimentos adquiridos para mais pessoas. 

 

Preparação e Configuração 

O Papel da Facilitação 

A Simulação de Ação Climática pode ser facilitada por uma pessoa, mas a equipe de facilitação ideal inclui 

duas pessoas - uma pessoa mais focada na execução do simulador En-ROADS que explica sua dinâmica e 

a segunda pessoa mais focada na dinâmica de grupo e no aprendizado. 

Pode ser útil co-facilitar com alguém que tenha conhecimentos e habilidades que complementem as suas. 
Por exemplo, um cientista ou professor de ciências pode querer co-facilitar com alguém que está mais 
familiarizado com política, economia ou negócios. Recrutando outras pessoas como co-facilitadores 
também provê a oportunidade de aprender a facilitar a Simulação da Ação Climática. Se você é o principal 
(ou único) facilitador, você estará desempenhando o papel de Secretário-Geral da ONU. 

Além disso, o jogo funciona melhor quando facilitadores e participantes desempenham ativamente seus 

papéis, então, dê o exemplo e divirta-se! 

Registro de Eventos 

Uma enorme quantidade de trabalho foi dedicada ao desenvolvimento do En-ROADS e dos materiais para 
este jogo. Nós da Equipe da Climate Interactive solicitamos que você registre seu evento, para que 
possamos avaliar o impacto de nosso trabalho e continuar recebendo financiamento para isso.  

Registrar eventos no site: https://www.climateinteractive.org/tools/en-roads/register-event/ 

 

Configuração do local do jogo 

A sala deve estar equipada com: 

• Um computador com acesso à Internet para executar o En-ROADS e um projetor para apresentar 
os slides do PowerPoint que acompanham o workshop. A imagem projetada deve ser grande o 
suficiente e posicionada para que todos os participantes possam vê-la claramente. 

• Cadeiras e mesas para os grupos. Cada mesa deve ter uma placa explicativa com o nome e logo 
do grupo junto com os folhetos informativos (veja abaixo os materiais para cada participante). 

• Telefone ou cronômetro para acompanhar o tempo durante o evento. 

https://www.climateinteractive.org/tools/en-roads/register-event/
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• Em algum lugar fora da vista, como outra sala ou nos fundos da sala, guarde suas roupas ou 
acessórios para atuar como Secretário-Geral da ONU durante o período de interpretação, por 
exemplo, paletó, gravata ou cachecol. 

• (opcional) Um quadro branco ou flip chart. 

• (opcional) Acesso à Internet para os participantes fazerem pesquisas rápidas ou testarem suas 
propostas de ações climáticas no En-ROADS online. 

Materiais para cada participante: 

• Folheto informativo (específico do grupo). 

• Guia do Painel de Controle do En-ROADS, impresso em frente e verso (inglês e português). 
(Veja a Figura 1) 

• (opcional) Ficha informativa sobre as mudanças climáticas. (Veja a Figura 1b) 

• (opcional) Etiquetas de identificação com nome, tipo crachá. (Veja a Figura 1c) 

 

 
 

Figura 1. Guia do Painel de Controle do En-ROADS, em português.  
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Figura 1b. Ficha informativa sobre as mudanças climáticas. 
 

 
Figura 1c. Etiquetas de identificação dos grupos. 
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Escreva no quadro (opcional) 

• Faça um esboço de possíveis resultados de temperatura. Antes de inserir as modificações 

decorrentes de sugestões de políticas no En-ROADS usando os botões deslizantes, peça aos 

participantes para estimarem o impacto de suas ações utilizando o quadro. (Veja a Figura 2) 

 
Figura 2. Trajetórias da temperatura até 2100 

Distribuindo os participantes em grupos 

 
Os participantes são distribuídos em grupos e recebem o folheto informativo com as instruções descritivas 
de seus respectivos grupos. Os grupos podem ser formados com antecedência recebendo o folheto 
informativo antes ou durante o evento. Cada grupo é composto por participantes que representam os 
papéis de tomadores de decisão influentes de seu setor, como CEOs, líderes governamentais e outros 
representantes importantes. 
 
Os seis grupos típicos são: 

1. Energia convencional - produtores de carvão, petróleo, gás natural e energia nuclear que 
fornecem 95% do suprimento de energia do mundo. Também as concessionárias e empresas 
que entregam essa energia para os consumidores e fornecem equipamentos para essas 
indústrias. 

2. Tecnologia Limpa - produtores de energia renovável (solar, eólica, hidrelétrica, geotérmica), 
produtores de bioenergia, e as crescentes indústrias de tecnologia limpa. Neste grupo estão 
inclusas as empresas de armazenamento de energia, veículos elétricos, eficiência energética e 
edifícios verdes. Também indústrias com zero carbono e desenvolvedoras de tecnologias de 
captura de carbono. 

3. Indústria e Comércio - as principais indústrias que impulsionam o consumo de energia, incluindo 
montadoras, companhias aéreas, empresas de transporte e frete, transporte público 
(eletrônicos, móveis etc.), tecnologia da informação e outras grandes corporações. 

4. Terra, Agricultura e Silvicultura - empresas agrícolas, de alimentos e madeireiras, os maiores 
proprietários de terras, ministérios governamentais de florestas e agricultura e agências de 
conservação da terra. 

5. Governos mundiais - líderes governamentais de Nações Desenvolvidas e Em Desenvolvimento 
que representam suas nações em órgãos internacionais como as Nações Unidas. 
6. Ativistas por Justiça Climática - líderes dos crescentes movimentos pró clima, justiça social e 
justiça ambiental, representantes de Nações em Desenvolvimento e comunidades vulneráveis que 
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estão na linha de frente dos impactos climáticos buscando soluções ambiciosas para limitar o 
aquecimento global a 1,5 ° C. 
 

Se aplicável, coloque os participantes nos grupos mais distintos de seu papel no mundo real em relação 
ao diálogo político climático (por exemplo, coloque ambientalistas no grupo de energia convencional). 
Os facilitadores podem adicionar ou remover grupos para se ajustarem à sua configuração de interesse. 
Por exemplo, jogando no Brasil, pode-se ter um grupo de representantes do governo brasileiro. Sinta-se 
livre para escrever suas próprias instruções e compartilhe-as com a nossa equipe da Climate Interactive. 
No Apêndice, também sugerimos uma variação do jogo com 8 equipes no total quando o grupo Governos 
Mundiais é dividido em três equipes: Nações Desenvolvidas, Nações Emergentes e Nações em 
Desenvolvimento. 
Se você alterar os grupos, é importante estar ciente do equilíbrio de grupos que apoiam ativamente a 
ação climática e aqueles que possam impedi-la. O papel representado varia de grupo para grupo, mas 
geralmente será mais envolvente com algumas tensões dentro e entre os grupos. Tem funcionado bem, 
no jogo, uma proporção de dois para um de grupos que pressionam fortemente pela redução de emissões 
versus os grupos que impulsionam algum tipo de emissão de gases de efeito estufa (GEE). 

 
 
 

Tempo requerido 

É recomendado planejar um espaço de tempo de duas a quatro horas para toda a sessão, que inclui 

recepção, jogo e finalização. Tempo adicional deve ser considerado nos casos em que o público é iniciante 

nos tópicos, para que os participantes possam desenvolver melhor suas estratégias de jogo. Idealmente, 

você teria cerca de duas horas para a apresentação inicial e a interpretação e cerca de uma hora para o 

relatório. No entanto, muitas variações são possíveis, transformando a sessão em eventos de vários dias 

ou em versão abreviada para vídeo conferência on-line. 

 

Veja abaixo o cronograma estimado das etapas do jogo: 

Etapas do jogo Tempo 
1. Introdução   5  - 10 min 
2. Atribuições dos grupos   10 - 15 min 
3. Apresentação de Abertura da Cúpula da ONU  10 - 15 min 
4. Primeira Rodada: Reuniões da equipe  10 - 15 min 
5. Primeira Rodada: Apresentações plenárias  15 - 20 min 
6. Segunda Rodada: Reuniões da equipe e negociações  15 - 20 min. 
7. Segunda Rodada: Apresentações plenárias  10 - 15 min. 
8. Rodadas adicionais de jogo 10 - 15 min. 
9. Discussão e Depoimentos 30 - 60 min. 
Duração total do jogo 2 a 4 horas 
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1. Introdução - O facilitador faz uma apresentação introdutória informal antes de fazer oficialmente 

a abertura da cúpula simulada da ONU (etapa 3), fornecendo informações básicas sobre 

mudanças climáticas, uma introdução ao jogo, os objetivos do jogo e uma rápida olhada no 

modelo de simulação En-ROADS. (5 - 10 minutos) 

2. Atribuições dos grupos - Os participantes são divididos em 6 grupos com quantidade de 

participantes similares e recebem um folheto informativo que descreve quem eles representam 

e quais são as atribuições dos seus grupos (isso também pode ser feito com antecedência). Os 

participantes dedicam um tempo para ler seus folhetos informativos. Os membros do grupo 

podem conversar entre si, dentro de seus grupos, para trocar pontos de vista e desenvolver um 

entendimento comum de seu grupo. Durante esse período, o facilitador ou co-facilitadores 

podem sair e fazer uma checagem do andamento dos trabalhos com os grupos individualmente. 

(10-15 minutos) 

3. Apresentação de Abertura da Cúpula da ONU (o jogo começa) - O facilitador assume o papel do 

Secretário-Geral da ONU e começa o jogo de interpretação, oferecendo uma discurso apaixonado 

dos motivos da convocação da Cúpula - reforçando os riscos das mudanças climáticas, o papel 

que cada grupo desempenha em lidar com ela e a meta da cúpula, que deve limitar o aumento 

da temperatura global a bem abaixo de 2 °C e buscar 1,5 °C. (10-15 minutos) 

4. Primeira rodada: Reuniões da equipe - Os participantes dedicam um tempo para estabelecerem 

quais ações propor e a quais ações se opor.  Os membros do grupo discutem para alinharem-se 

às estratégias de sua equipe e à ação proposta para a Rodada 1. (10-15 minutos) 

5. Primeira Rodada: Apresentações plenárias - Cada grupo faz uma breve apresentação ao plenário, 

apresentando uma ação proposta para adicionar ou remover do plano climático que foi criado 

até agora. Cada proposta é inserida (ou removida) no En-ROADS para testar seu impacto, e a ação 

é discutida brevemente por todo o grupo. Depois que cada grupo apresentou uma ação, a 

Rodada 1 termina com uma breve discussão sobre os resultados da rodada. (15 - 20 minutos) 

6. Segunda Rodada: Reuniões das equipes e negociações - As equipes têm tempo para discutir as 

estratégias adicionais para ações de acompanhamento; e desta vez o recinto da Cúpula também 

é aberto para negociações. Os grupos são incentivados a procurar outros grupos, procurar 

entender suas posições e influenciar suas propostas. (15 - 20 minutos) 

7. Segunda Rodada: Apresentações plenárias - Após as negociações, cada grupo recebe outra 

chance de apresentar uma ação proposta por eles e a ser inserida no En-ROADS. (10-15 minutos) 

8. Rodadas adicionais de jogo - As equipes continuam fazendo apresentações plenárias junto com 

a inclusão das ações no En-ROADS para efetuar novas simulações de cenários climáticos. O jogo 

só termina quando os participantes alcançarem a meta ou o tempo se esgotar. Aqui se vê o 

Cenário final das Ações Climáticas do Evento (10-15 minutos) 
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9. Discussão e Depoimentos - Após o término da cúpula simulada, o facilitador solicita para que 

todos abandonem os seus papéis e reflitam sobre a experiência do evento, concentrando-se em 

sentimentos, esperanças e o apelo à ação. (30 - 60 minutos) 

 

Facilitação dos Jogos 

1. Introdução (5 - 10 minutos) 

O Facilitador inicialmente deve vestir-se de maneira mais casual do que vestirá mais tarde, quando 

desempenhar o papel de oficial da ONU usando uma roupa mais formal (terno, por exemplo).  

Comece acolhendo os participantes como eles mesmos, não nos papéis que eles desempenharão em 

breve. Introduzir brevemente os antecedentes e a motivação do evento, a urgência de abordar as 

mudanças climáticas (às vezes isso poderá ser incluído mais tarde no discurso de abertura do Secretário-

Geral), o uso do simulador En-ROADS e a agenda do evento. A equipe da Climate Interactive disponibiliza 

slides de apresentação (alguns já traduzidos para o português) no site  climateinteractive.org  para auxiliar 

esta introdução, no entanto, selecione o que melhor se adequa ao seu público e necessidades. Limite esse 

segmento para cerca de 5 a 10 minutos; você quer que os participantes interajam com o modelo e entre 

si o máximo possível, ao invés de ficarem ouvindo sentados. 

2. Atribuições dos grupos (10 a 15 minutos) 

Depois de fazer suas considerações introdutórias, finalize falando das atribuições dos grupos. As 

atribuições dos grupos podem ser feitas com antecedência, se você souber quem serão os participantes. 

Há três esquemas para a abordagem das atribuições dos grupos: 

• Permita que os participantes se agrupem aleatoriamente nos lugares disponíveis ao redor de cada 

mesa assim que eles entrarem na sala. 

• Faça uma distribuição prévia dos membros de cada grupo se você tiver alguma informação sobre 

os participantes antes do evento. Para isso, baseie-se nas características que você desejar usar 

para eles exercerem as funções atribuídas. 

• Deixe os participantes escolherem seus próprios lugares, por exemplo, “Escolha o grupo com o qual 

você se identificaria mais” (deixar as mesas com a identificação de cada grupo); e depois, você as 

redistribui para os grupos ao contrário de sua escolha preferida. Ajuste conforme necessário para 

garantir que os grupos tenham, aproximadamente, o mesmo número de participantes. 

Quando todos os participantes estiverem em seus grupos, chame a atenção deles para lerem o folheto 

informativo que descreve os objetivos de seu grupo. Dê aos participantes algum tempo para lerem. Os 

membros do grupo podem conversar dentro de seus grupos para trocar pontos de vista e desenvolver um 
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entendimento comum de seus grupos. O facilitador pode deslocar-se ao redor das mesas e checar 

individualmente o andamento dos grupos. 

Enquanto os participantes terminam de ler as instruções, o facilitador vai para outra sala para vestir seu 

traje oficial como Secretário-Geral, por exemplo, gravata / cachecol e paletó. 

Exemplos de script: “Dedique alguns minutos para ler o folheto informativo sobre seu grupo e, em seguida, 

discuta com sua equipe para desenvolver uma visão comum da identidade e dos objetivos do seu grupo. 

Quando a Cúpula começar em alguns minutos, vocês não serão vocês mesmos (devem incorporar os 

personagens dos papéis que vocês representam) – assim, serão os líderes e os representantes importantes 

de diferentes grupos de partes interessadas. Por favor, desempenhem seus papéis, conforme atribuído.” 

3. Apresentação de Abertura da Cúpula da ONU (10 - 15 minutos) 

Quando estiver pronto para começar o jogo, peça a alguém da sua equipe para lhe apresentar 

pressionando um martelo ou chamando a atenção da sala e anunciando: 

"Senhoras e senhores. Peço sua atenção por favor. Por favor, levantem-se e seja bem-vindo o 

Secretário Geral das Nações Unidas! ” 

Orientação para o facilitador: Entre. Não sorria. Dê um Bem-vindos formal, mas graciosamente, para os 

grupos de líderes mundiais participantes na Cúpula de Ação Climática para enfrentar a crise climática. 

As características essenciais do discurso de abertura como Secretário-Geral incluem: 

A. Boas-vindas e introdução de grupos 

B. Objetivos da Cúpula 

C. Urgência e precedente histórico 

D. Mecânica de jogo 

E. Visão geral do En-ROADS 

Exemplos de comentários de abertura do facilitador: 

A. Boas-vindas e introdução de grupos  

Dê as boas-vindas aos participantes e descreva quem está na sala. 

“Bem-vindos à Cúpula de Ação Climática. Obrigado por dedicarem seu tempo escasso devido às 

vossas muitas atribuições para participarem em tão curto espaço de tempo desta convocação. 

Hoje, vocês estão se reunindo aqui como os principais interessados trabalhando juntos para 

determinar a melhor forma de lidar com as mudanças climáticas. Eu gostaria de começar 

identificando os grupos na sala. Nós temos seis setores (aponte para cada grupo e nomeie os seis 

setores ao redor da sala com um breve descrição de quem são). ” 

B. Objetivos da Cúpula 
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Declare que o objetivo da Cúpula é de criar um cenário que limite o aquecimento a um nível bem abaixo 

2 °C e visa chegar o mais próximo possível de 1,5 °C. Por exemplo: 

“O Acordo de Paris, assinado pelas nações do mundo em 2015, delineou uma meta para limitar o 

aquecimento global para bem abaixo de 2 °C e tem como objetivo chegar tanto quanto possível 

o mais próximo de 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais. Embora esse evento tenha sido crucial, 

foi apenas o começo de nossa jornada para resolvermos juntos a crise climática. Análises feitas 

pela Climate Interactive mostram que os compromissos assumidos pelos países, mesmo que 

integralmente executados, são apenas suficientes para limitar o aquecimento global a 3,2 °C, 

deixando bastante a desejar para atingir os 2 °C. 

Portanto, eu os reuni para trabalharem dentro e através de nossas esferas de influências para 

resolvermos juntos a crise climática. 

Hoje, a missão da nossa Cúpula é de criar um caminho viável para o aquecimento ficar bem abaixo 

2 °C e visando 1,5 °C de aquecimento. 

Evitar os piores impactos ainda é possível, mas somente se agirmos imediatamente. Vocês devem 

equilibrar a necessidade de ação climática com as necessidades das partes interessadas que vocês 

representam. Eu tenho plena confiança em nossa capacidade de obter sucesso hoje. De fato, 

precisamos ter sucesso, porque estamos ficando sem tempo para tomar as medidas significativas 

e tudo está em risco. ” 

C. Urgência e antecedentes históricos 

Crie uma visão de urgência usando detalhes vívidos para descrever alguns dos impactos que já estão 

acontecendo devido às mudanças climáticas, talvez citando as notícias de um desastre natural recente 

relacionado ao clima. Depois de defender a urgência, forneça um exemplo histórico de ação ousada como 

prova da engenhosidade da humanidade para resolver grandes problemas e lembrar às pessoas que a 

mudança pode acontecer rapidamente. 

Para criar urgência: 

“Estamos nos reunindo em um momento difícil da história humana. As análises recentes do IPCC 

(Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas) mostram que só temos cerca de dez anos 

restantes para implementar soluções amplas para limitar tanto quanto possível o aquecimento a 

2 °C e a 1,5 °C. O aquecimento acima desses níveis causará catástrofes e impactos irreversíveis à 

economia e ao bem-estar humano de todas as nações. Mesmo indo de 1,5 °C a 2 °C do 

aquecimento global exporia várias centenas de milhões de pessoas aos impactos climáticos 

potencialmente fatais e geradores de pobreza. 

Também é importante entender que a crise climática não começa em 1,5 ou 2 °C. Isto já está aqui 

hoje. Os gases de efeito estufa emitidos pela atividade humana já aumentaram a temperatura 

global em 1,1 °C. Temperaturas mais altas já estão provocando secas e acabando com as 

colheitas. Geleiras do Himalaia que fornecem água para cerca de 240 milhões de pessoas já estão 
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derretendo. Tempestades como os furacões Harvey, Irma e estão ficando mais fortes devido às 

mudanças climáticas. A lista continua." 

Para adicionar, um toque pessoal fictício: 

“Na semana passada recebi uma ligação sua, Sra. [Ou Sr.] CEO da Fossil Fuel Multinational, Inc. 

(ou insira outro nome). Fiquei triste ao saber que você perdeu alguém próximo nos recentes 

incêndios florestais na Califórnia, levando você a defender a realização desta reunião hoje – uma 

reunião que solicito há três anos." 

Para fornecer precedência histórica:  

“Enquanto enfrentamos um enorme desafio, estou aqui para lembrá-los de que temos bagagem 

para resolver a crise climática. Os tomadores de decisão que podem catalisar as soluções estão 

aqui nesta sala hoje. Além disso, a humanidade se uniu e comprovou nossa coragem e força de 

vontade para resolver muitos problemas e crises, agindo rapidamente outras vezes na história.” 

Conte a história de um exemplo de quando as pessoas se levantaram rapidamente para enfrentar um 

grande desafio. Aqui estão alguns ou escolha o seu: 

• Exemplo para o público dos EUA: "Lembro-me de outro momento na história em que nossa nação 

tomou medidas rápidas e ousadas após um evento horrível. Em 9 de dezembro de 1941, os 

Estados Unidos foram bombardeados em Pearl Harbor. O Presidente Franklin D. Roosevelt 

convidou imediatamente o presidente da General Motors, o maior fabricante de automóveis dos 

Estados Unidos, para Washington DC. O presidente propôs uma modesta diminuição na 

fabricação de veículos civis e aumentos modestos de equipamentos militares como tanques. Dois 

dias depois, o Presidente Roosevelt o convenceu a eliminar a produção de veículos civis para 

transformar a fábrica para apoiar o esforço de guerra. 

Outros programas como a reciclagem de metais, racionamento de carne, aumento de "Jardins da 

Vitória" e outros esforços públicos se seguiram no esforço de guerra." 

• Exemplo dos EUA - em 2019, os EUA comemoraram o 50º aniversário da aterrissagem na lua, 

considerada uma conquista extraordinária e um feito expressivo de engenharia. 

• Exemplo internacional - Após o acidente nuclear de Fukushima causado por um terremoto em 

2011, o Japão substituiu metade de sua capacidade de energia nuclear por eficiência energética. 

O Japão estava em uma situação aparentemente impossível. Uma tremenda quantidade da 

capacidade de geração convencional instalada não estava disponível, incluindo toda o seu 

complexo nuclear e o país enfrentou o risco de apagões durante os picos de consumo no verão. 

Milagrosamente, em poucas semanas o Japão conseguiu evitar os cortes de energia em cadeia 

através de ações de eficiência e conservação energética. Além disso, eles tornaram essas 

medidas de emergência soluções duradouras. 
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• Exemplo internacional - O terremoto de 2015 no Nepal é um exemplo de resiliência e 

solidariedade. O terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o país em 25 de abril de 2015 seguido 

duas semanas depois por um tremor de magnitude 7,3 causou mais de 8.000 mortes , destruiu 

cerca de 600.000 residências e provocou o deslocamento de vários milhares de pessoas. 

Superando a tragédia, os mobilizados próximos e distantes, incluindo sociedades civis, agências 

humanitárias, voluntários independentes, setores privados, governos locais e países 

estrangeiros, uniram-se para fornecer respostas imediatas para as emergências e a fase de 

recuperação. Um exemplo notável de rapidez e de substanciais parcerias nos níveis local, 

nacional e global. 

Vincule o exemplo histórico até hoje: 

“Estamos em um momento semelhante que exige o melhor otimismo, cooperação e soluções que 

a humanidade pode criar. Nesta Cúpula de Ação Climática, temos uma quantidade limitada de 

tempo para criar um plano global que deve lidar com o aquecimento global e evitar os piores 

cenários de mudanças climáticas. " 

D. Mecânica do Jogo 

Antes de iniciar a primeira rodada de negociações, dedique alguns minutos para explicar a mecânica do 

jogo e orientar os participantes para o Painel de Controle do En-ROADS. 

"Aqui está a agenda da reunião de hoje. Vocês terão algum tempo para discutir a estratégia com 

a sua equipe e com outras pessoas durante a rodada de negociação. Em seguida, procederemos 

a uma rodada de apresentações plenárias, onde cada equipe se revezará propondo ações (uma 

ação é uma escolha entre as alavancas disponíveis, conforme mostrado no Guia de uma página 

da Painel de Controle do ROADS) <altere uma alavanca para os participantes verem>. Vou 

convidar a primeira equipe a propor uma política ou investimento enviando um delegado para 

fazer um breve discurso para todos os grupos sobre a ação proposta. Alteraremos a alavanca 

correspondente no Simulador En-ROADS para examinarmos, como um grupo, seu impacto no 

aumento da temperatura global. 

Cada equipe será convidada a propor outra ação ou poderá optar por desfazer uma ação prévia. 

Depois que todos os grupos tiverem uma oportunidade de apresentar suas ações, iremos para 

uma segunda rodada de negociações e apresentações plenárias para propor mais ações. Nós 

continuaremos até atingirmos nossa meta ou o tempo de jogo se esgotar. Boa sorte!" 

 
E. Visão Geral do En-ROADS 
 
Este item pode ser uma continuação do discurso de abertura do Secretário-Geral ou uma oportunidade 
para um co-facilitador intervir e orientar as pessoas para o uso simulador e do Painel de Controle do En-
ROADS. 

“Nós estamos prestes a começar a primeira rodada de negociações. Antes de fazermos isso, vamos 
passar rapidamente uma orientação na tela para inserção de ações e apresentação de gráficos do 
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simulador En-ROADS <apontar para a tela> e para o conjunto de alavancas que vocês podem 
escolher consultando o Guia do Painel de Controle En-ROADS <mostre o guia>. " 
 

Mostre o En-ROADS na tela e dê às pessoas uma visão geral do modelo de simulação. Fale para elas: 
“O En-ROADS é um modelo de simulação de soluções climáticas da Climate Interactive e MIT Sloan 
Sustainability Initiative, fundamentado na melhor ciência disponível sobre os impactos climáticos e 
as soluções. ” 

 
Primeiramente, mostre o gráfico de temperatura e o futuro no cenário "como de costume" (business as 
usual): 

“Se não realizarmos nenhuma ação adicional, nós esperamos que <aponte o gráfico de 
temperatura> a temperatura global aumentará dramaticamente de hoje até o ano 2100. Este é um 
gráfico da mudança de temperatura global a partir do ano 2000 a 2100. Já aquecemos o planeta em 
1,1 °C <apontar>. Se nada for alterado, estaremos indo para muito além de 2 °C, para mais de 4 °C 
até o final do século <apontar>. Nosso objetivo é limitar o aquecimento bem abaixo de 2 °C, e 
<apontar> para 1,5 °C, que são estas linhas pontilhadas <apontar>.” (Veja a Figura 3) 

 
Figura 3. Gráfico de mudanças da temperatura, no cenário “negócios como de costume” ou “negócios 
da forma usual”. 

 
Nos EUA, alguns facilitadores preferem usar a escala de temperatura em Fahrenheit, no Brasil, utiliza-se 
a escala Celsius (°C). Você pode mudar as unidades no En-ROADS, no menu "Visualizar" (“View”) e alterar 
adequadamente os aspectos da sua apresentação. 
 
Segundo, oriente os participantes para entenderem o Painel de Controle do En-ROADS: 

“Usando o modelo de simulação climática En-ROADS, vocês têm 18 tipos de soluções que podem 
ser propostas para afetar o aquecimento futuro. <aponte para as alavancas na tela e no guia> Seu 
Guia do Painel de Controle <acene com o cursor as partes do guia> é uma referência útil para as 
soluções que você poderá propor durante o workshop. " 
 

Para uma configuração de evento breve e simples, você pode concluir sua introdução aqui no segundo 
tópico e passar para a próxima etapa que é a Primeira Rodada: Reunião das equipes. 
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Para uma introdução mais longa e avançada, continue no terceiro tópico em diante: 
 
Terceiro, descreva os fatores determinantes das emissões de gases de efeito estufa do consumo de 
energia, mudando a tela para a visualização do Kaya Graphs no En-ROADS [no menu suspenso na parte 
superior clicar em "Exibir"> "Kaya Graphs"]: 

“Esses cinco gráficos mostram os fatores responsáveis pelas emissões de dióxido de carbono (CO2) 
através do consumo global de energia, que reflete cerca de dois terços de todos as emissões dos 
gases de efeito estufa. O outro terço das emissões são provenientes de mudanças no uso da terra 
e outros gases como metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). " (Ver Figura 4) 

 

 
Figura 4. Gráfico Kaya, revelando os cinco fatores de emissão de GEF causadores do consumo de energia 
global: População, PIB per capita, Intensidade energética do PIB, Intensidade de Carbono da Energia 
Primária e Emissões de CO2 de Energia. 
 

1. “A população global (Global Population) está crescendo - estamos com cerca de 7,7 bilhões de 
pessoas agora – e o crescimento previsto é de cerca de 11 bilhões até o final do século, segundo 
as projeções da ONU. A taxa de crescimento populacional está diminuindo ao longo do tempo, 
devido às pessoas terem famílias menores. " 

2. “O PIB per capita (GDP per Capita) está crescendo constantemente, influenciado principalmente 
pelas pessoas em países de desenvolvimento rápido, China, Índia, África do Sul, México, Brasil e 
Indonésia, que alcançam níveis mais altos de padrão de vida. " 

3. “Simultaneamente, a economia mundial está se tornando mais eficiente em termos de energia ou 
usando menos energia por unidade de produção econômica - como mostra a diminuição ao longo 
do tempo da Intensidade Energética do PIB (Energy Intensity of GDP). As tecnologias estão 
melhorando - carros, edifícios, máquinas e assim por diante - e as economias estão mudando de 
manufatura para serviço. " 
o “O produto dos três primeiros - População Global, PIB per capita e a Intensidade energética 

do PIB - é igual à quantidade total de energia usada pela economia global. " 
 

Energia total economia global = População Global X PIB per capita X Intensidade energética do PIB 
 

4. Intensidade de carbono da energia primária (Carbon Intensity of Primary Energy) – “Espera-se 
que a quantidade de dióxido de carbono emitida pelo uso de energia seja estável, uma vez que 
tanto o uso da energia renovável de baixo carbono quanto da energia de combustíveis fósseis 
crescem aproximadamente nas mesmas taxas. A intensidade do carbono diminuiria se nos 
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afastássemos dos combustíveis fósseis e fossemos em direção às fontes de energia de baixo 
carbono. " 

5. “Multiplique todos os quatro fatores e você poderá ver que as Emissões de Dióxido de Carbono 
de energia (Carbon Dioxide Emissions from Energy) estão crescendo a cada ano, levando ao 
aumento da temperatura. " 

o “Esses fatores explicam em termos simples, por que as emissões estão subindo: as melhorias 
na eficiência energética e descarbonização não estão acompanhando o forte crescimento da 
população e do consumo de energia. " 

 
Uma maneira de usar esses gráficos é que se alguém perguntar o que pode ser feito para reduzir as 
emissões de dióxido de carbono de energia, apontar que existem quatro opções onde as intervenções 
podem ocorrer: menos pessoas, menos consumo, mais eficiência energética e menos energia proveniente 
de combustíveis fósseis. 
 
Quarto, volte para a tela de gráficos principais e mostre as Fontes de Energia Primária (Sources of Primary 
Energy): 

“Quais são as fontes de energia? Podemos ver neste gráfico: Queima de carvão em marrom, 
petróleo em vermelho e gás natural em azul. Você pode ver petróleo e, até certo ponto, o gás 
nivelando aqui na segunda metade do século quando atingirmos os limites de oferta e os preços 
aumentarem, mas há muito estoque de carvão barato abundante, por isso o carvão apenas cresce. 
As fontes renováveis, como eólica e solar, estão em verde. Elas estão crescendo muito 
rapidamente, mas ainda competem com fontes de energia de combustíveis fósseis, se não fizermos 
nenhuma alteração nos negócios como de costume. A fonte de energia nuclear está em azul e a 
bioenergia está em rosa. ” (Veja a Figura 5) 

 
 

Figura 5. Fontes de energia primária (Sources of Primary Energy). 
 

Finalmente, faça uma pausa para perguntas antes de passar para a próxima etapa: 
“Portanto, este é o simulador En-ROADS e o futuro dos negócios como de costume, em um relance. 
Alguma pergunta sobre a mecânica básica do simulador antes de juntos, começarmos a criar 
cenários climáticos?" 
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4. Primeira Rodada: Reuniões da equipe (10 a 15 minutos) 

As equipes têm tempo para se reunir e preparar suas propostas para as apresentações plenárias da 
primeira rodada. Nas reuniões de equipe, os grupos devem discutir suas estratégias de jogo e alinhar-se 
à proposta para a Primeira Rodada. Observe que pode levar algum tempo para os grupos obterem 
consenso, pois há muito a ser abordado, esteja ciente de quanto tempo você tem para executar esta 
etapa. Você pode começar solicitando aos participantes que cada participante escolha suas propostas 
individualmente antes de as discutirem em grupo. 
Por exemplo: 

“No seu Guia do Painel de Controle do En-ROADS <acene como guia>, cada um de vocês deve 
circular as 2 ou 3 ações que você acha que sua equipe mais gostaria de implementar e as 2 ou 3 
ações às quais você acha que sua equipe se oporia. Depois, conversem em grupo sobre suas ideias. 
Alinhem-se como um grupo definindo a ação proposta e as estratégias para a Primeira Rodada da 
Cúpula. Em cada rodada uma ação inclui um deslocamento da alavanca em qualquer direção 
(esquerda ou direita) em uma das 18 alavancas disponíveis no Painel de Controle, conforme 
detalhado no verso do Guia do Painel de Controle. Vocês terão 2 minutos para explicar a todos por 
que seu grupo está escolhendo a ação. Tornem seus casos tão convincentes quanto possível. Vocês 
têm dez minutos para a reunião em equipe.” 

O facilitador e seus co-facilitadores devem dar uma olhada em cada grupo e treiná-los em seus objetivos 
e estratégias. Quando o tempo acabar, encerre as reuniões da equipe chamando os participantes para 
retomarem o andamento das etapas do jogo. 

 

5. Primeira Rodada: Apresentações plenárias (15 - 20 minutos) 

 
Inicie as apresentações plenárias. Diga às equipes que devem nomear um representante para fazer uma 
apresentação da proposta em menos de dois minutos. 
A ordem das equipes não importa significativamente. No entanto, as equipes Ativistas por Justiça 
Climática e de Energia Convencional podem ter visões mais extremas, então o ideal é iniciar com alguns 
dos outros grupos ou ao menos intercalá-los com outros grupos. 
 
Variação disponível: Peça aos grupos que mencionem também em sua apresentação:  

• Um co-benefício a curto prazo da ação proposta. Encontre informações sobre 
co-benefícios no Manual do Usuário do En-ROADS ou explore os estudos de 
caso apresentados no Programa Várias Soluções (Multisolving Program) no 
site da Climate Interactive 
(www.Climateinteractive.org/programs/multisolving  ). 

• O que deve ser feito durante a execução da ação para garantir que as pessoas vulneráveis não 
sejam afetadas negativamente pela ação. 

Convide um representante da primeira equipe para apresentar sua ação, explicar porque sua ação foi 
escolhida e, talvez, o que este grupo quer que os outros façam - em um discurso de dois minutos. Se você 
tiver um cronômetro, pode segurá-lo à vista de todos para enfatizar o limite de tempo. 

Ouça atentamente o discurso deles, demonstrando o tipo de foco que você deseja que outros 
empreguem. Entre toda a retórica, observe a ação específica que está sendo proposta. Você pode precisar 
esclarecer ou corrigir a proposta. Por exemplo: 

http://www.climateinteractive.org/programs/multisolving
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• Não permita duas ações na primeira rodada (muitos tentarão fazer isto). Haverá tempo para 
ações adicionais nas rodadas posteriores. Isso permite que você discuta uma ação de cada vez 
e garante um ritmo de jogo em conformidade com o tempo disponível. 

• Se eles propuserem uma ação condicional (ou seja, faremos isso se os outros fizerem aquilo), 
incentive-os a fazerem o acordo no local ou mais tarde no próximo período de reunião das 
equipes e negociação. As ações condicionais que não forem claramente satisfeitas não são 
inseridas no modelo. 

• Detalhes sobre as ações que estão fora do escopo do modelo são bem-vindos, mas verifique se 
há algum item acionável a ser testado na proposta. 

No final do discurso, peça um breve aplauso e agradeça ao delegado. 
 
Então você insere a ação no En-ROADS 
 
No exemplo a seguir, suponha que alguém propôs Aumentar a Eficiência Energética em Edifícios e na 
Indústria. Você pode pular algumas dessas etapas conforme o workshop avança, mas na primeira vez, 
execute todas as etapas para fornecer uma visão abrangente e compreensiva da ação: 

1. Repita o que o participante disse. 
“A equipe de Tecnologia Limpa propôs melhorar a eficiência energética em edifícios e na indústria. 
” 
2. Antes de mover o controle deslizante, peça aos participantes que simulem mentalmente o 

impacto - 
“Você acha que isto fará quanto de diferença no aumento da temperatura? O aumento da 
temperatura cairia para 4 °C? 3? 3,8? 2? Pense em um número na sua cabeça.” 

Use as curvas de temperatura do gráfico desenhado, se você tiver o gráfico (veja a Figura 2B.). Incentive 
os participantes a fazerem suas previsões. Este é o momento em que você está ajudando as pessoas a 
apresentarem suas suposições sobre como o sistema funciona. 

 
3. Insira a ação no En-ROADS e explique onde ela se encaixa - 
"Esse tipo de ação move a alavanca chamada "Eficiência energética - edifícios e indústria” (Energy 
Efficiency – Buildings and Industry) que você pode ver aqui <aponte> (veja a Figura 6). Vamos 
supor que o mundo inteiro aceite esta ação a partir do próximo ano e continuem com ela ao longo 
do século. Isso também incluiria melhorar a eficiência de edifícios e motores comerciais e 
industriais e…. ” 
“Essa ação move a alavanca chamada Eficiência energética – Edifícios e Indústria", que vocês 
podem ver aqui <aponte> (veja a figura 6). Vamos assumir que o mundo inteiro adote essa ação a 
partir do ano 2020 e continuando ao longo do século. 
Isso incluiria também a melhoria da eficiência de edifícios e motores comerciais e industriais e….  
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Figura 6. Nível de eficiência energética de Edifícios e Indústrias. 
 
 

<É possível abrir o painel "Avançado" (Advanced) do controle deslizante para mostrar o que está 
sendo alterado mais especificamente.> . Mostrando no painel de controle, fale: 
“A eficiência estava melhorando em uma taxa de 1,2% ao ano. Agora nós vamos aumentá-la 
(increased) para cerca de 3% ao ano. Isso significa que todo capital investido em construções, 
edifícios e indústria que entra na economia melhora suas eficiências energéticas em 3% a cada ano 
(3.0 percent/year), no futuro. ” (Veja a Figura 7) 
 

 
Figura 7. Detalhe avançado 
 
Nota: Cada ação pode incluir um único salto ou uma queda no descritor deslizante (slider), por 
exemplo: de "status quo" para "aumentado" (Increased) OU "status quo" para "desencorajado" 
(discouraged). Isso modera a quantidade de alteração para cada ação proposta. 
 

Você encontrará explicações detalhadas sobre as dinâmicas do slider e do modelo no Guia do Usuário do 
En-ROADS completo (En-ROADS User Guide) disponível em:  
https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads 
 

4. Mostre o gráfico que apresenta mais diretamente o impacto em questão e reproduza a ação  
No caso de eficiência energética, abra o gráfico "Intensidade Energética do PIB" (Energy 
Intensity of GDP) em "População e PIB” (Population & GDP). Reforce destacando a suposição 
básica, falando: 

https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads
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 “Você vê a linha azul mostrando nosso cenário atual? Assumimos que a eficiência energética vai 
continuar melhorando por conta própria. (Veja a Figura 8) Observe o movimento da linha azul 
enquanto reproduzo a ação, ativando e desativando a ação proposta no modelo. A linha azul parte 
da linha preta (negócios como de costume - business as usual) se deslocando mais rápido na 
medida que a intensidade energética (energy intensity) geral da economia vai melhorando. " 
 

 
Figura 8. Gráfico da intensidade da Energia do PIB (Energy Intensity of GDP) 

Mova a curva do gráfico para baixo e para cima 2 a 3 vezes para destacar o efeito <usando os botões 
Desfazer (Undo) e Refazer (Redo) ou o botão de Replay Last Change na barra de ferramentas superior do 
En-ROADS>. 

5. Direcione os olhos dos participantes para os gráficos que mostram impactos mais distantes -
Nesse caso, você retornaria aos gráficos padrão <usando o botão REST GRAPHS "gráficos 
restantes", que é um ícone de casa no barra de ferramentas superior do En-ROADS> e mostre as 
linhas de carvão e gás natural deslocando-se para baixo (gráfico à esquerda) e depois o impacto 
da temperatura (gráfico à direita). (Veja a Figura 9) Novamente, repita a ação várias vezes. 
“O mundo está cada vez mais eficiente, então a demanda por energia diminui em relação à 
demanda que se teria, em caso contrário. Consequentemente, queimaríamos menos combustíveis 
fósseis, diminuindo as emissões e, assim, as temperaturas diminuiriam.” 

 

Figura 9. Gráficos padrão (Default Graphs) 

 

6. Explique o comportamento do modelo -Explique, brevemente, por que a ação gera o resultado 
produzido no modelo. Se possível, cite razões envolvendo a estrutura do sistema; por exemplo, os 
longos atrasos (delays) na transição energética, o “Efeito rebote” (rebound effect) via preço e 
demanda de energia, o ciclo de retroalimentação (feedback) de reforço do “aprendizado” e assim 
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por diante, conforme está descrito no Guia do usuário do En-ROADS: 
https://docs.climateinteractive.org/projects/enroads. 

 

7. Resuma ou sintetize - “Se todo o setor de edifícios e indústria melhorasse sua eficiência 
energética a cada ano, então queimaríamos menos carvão e gás, reduzindo as emissões e a 
temperatura. ” Depois pergunte: “Isto resolve todo o problema?” (Não!).“Ajudou? ”(Sim!)“. “Esta 
ação não é uma panaceia. Esta ação poderia fazer parte de um conjunto de ações que, juntas, 
poderiam ajudar a alcançar as metas climáticas. ” 

 
Você não deve seguir todas essas etapas com cada proposta por uma questão de tempo. Depois da 
primeira proposta, passe para o próximo grupo. Mantenha as propostas em andamento. 
 
Discuta os resultados das propostas da Primeira Rodada (se houver tempo): 
 
Depois que cada grupo tiver se apresentado uma vez, resuma onde o plano proposto nos leva e reserve 
um tempo para refletir sobre os resultados. Incentive os participantes a falar sobre as novas ideias 
(insights) e implicações de suas ações até agora, a fim de apoiar sua estratégia e ações na próxima rodada. 

 

6. Reuniões de Equipe e Negociações da Segunda Rodada (15 a 20 minutos) 

 
Abra o período das reuniões da equipe e negociações da segunda rodada, dando tempo para as equipes 
considerarem as ações adicionais ou reconsiderar as ações já propostas à luz dos resultados obtidos até 
agora. Agora, com um canal aberto para negociações, incentive os grupos a procurarem os outros grupos 
para descobrirem suas posições e incentive-os a mudar suas estratégias, se necessário. 

"Agora que concluímos nossa primeira rodada de ações, temos um segundo momento para as 
discussões de equipe. Desta vez, eu encorajo as negociações entre os grupos. Você pode ir ao 
encontro de outros grupos para aprender sobre suas estratégias e pressioná-los a mudarem suas 
estratégias, se necessário. Reserve alguns minutos para alinhamentos dentro de seus grupos sobre 
como abordar essa rodada de negociações. Sugerimos manter alguns representantes à sua mesa 
e envie o resto para conversar com outros grupos. Você tem 15 minutos para reuniões de equipe e 
negociações, começando agora. 
 

7. Apresentações da segunda rodada… 
 
8. Rodadas adicionais de jogo (15 a 30 minutos) 

 
Nas rodadas finais das apresentações plenárias, os grupos propõem novamente ações que são testados 
no En-ROADS. Continue permitindo que as equipes se revezem nas propostas até que os participantes 
sintam que seus objetivos de Cúpula foram atingidos ou que o tempo se esgotou. Se você quiser acelerar 
o jogo, você pode permitir que as equipes proponham até duas ações por turno após a Primeira Rodada. 
 
Variação disponível: você pode decidir disponibilizar o acesso ao simulador En-ROADS aos participantes 
após a Primeira Rodada, para que as pessoas possam usar o simulador nas discussões que surgirão com 
as propostas dos grupos. É melhor restringir o acesso ao modelo na primeira rodada, pois a experiência 
de aprendizado é aprimorada quando os resultados das ações são assimilados como uma surpresa. 

https://docs.climateinteractive.org/projects/enroads
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Ao continuar as rodadas do jogo, enfatize as principais ideias (insights) sobre estratégia climática: 

• Não existe uma “solução mágica” para lidar com as mudanças climáticas tal como muitas pessoas 
podem dizer ou esperar. Muitas ações em muitos setores são necessárias. Algumas ações podem ter 
alavancagem muito mais baixa do que pensado, enquanto outras como os preços do carbono e eficiência 
energética podem ter uma alavancagem maior do que esperado. 

• Existe um “caldeirão de soluções mágicas”. Muitas ações em muitos setores são necessárias. 
Algumas ações podem ter uma alavancagem muito menor do que pensado, enquanto outros como 
os preços de carbono e a eficiência energética, podem ter uma alavancagem maior do que esperado. 

• Nós podemos fazer isso. Evitar a pior situação futura ainda é possível. Se os participantes 
expressarem frustração de que o jogo é difícil de "vencer", lembre-os de que o En-ROADS se baseia 
na melhor ciência disponível, então isso é representativo da magnitude do desafio que realmente 
enfrentamos. Você também pode discutir isso na etapa do relatório (debrief). 

Informações e dinâmicas do modelo En-ROADS: 

Ao longo do caminho, você provavelmente mencionará vários dos principais fatores sobre a dinâmica do 
sistema energia-terra-agrícola-econômico-climático, a fim de responder as perguntas sobre por que o 
modelo está se comportando deste jeito. É importante que você revise os seminários on-line sobre 
treinamento no site Climate Interactive e o Guia do Usuário do En-ROADS 
(https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads) para entender a dinâmica do modelo En-ROADS 
antes de executar um jogo. 

À medida que o jogo avança, a dinâmica das interações entre as múltiplas alavancas no modelo pode se 
tornar mais difícil de prever ou de explicar. Você pode ter reviravoltas inesperadas e combinações de 
políticas com as quais você não está familiarizado, devido ao número de possíveis ações e a quantidade 
ainda maior de interações entre as ações. Como o En-ROADS é um modelo não linear que incorpora as 
interações entre muitas alavancas, algumas políticas terão menos impacto se outras políticas que 
impactarem a mesma parte do sistema já foram implementadas. Tudo bem se você não puder prever qual 
o resultado de uma ação, você não precisa ter uma explicação para tudo. De fato, é melhor ser honesto e 
dizer que você não sabe qual resposta e que irá estudar para achar a resposta. O Guia do Usuário do En-
ROADS será o melhor recurso para encontrar respostas sobre a dinâmica do modelo, ou, se você não 
encontrar a resposta, envie um e-mail para nossa equipe. 

 

Se o cenário do seu grupo não atingir a meta de aumento inferior a 2 ° C: 

Você pode enfatizar as consequências e consultar os slides da apresentação para ajudar com informações. 
Por exemplo, se atingirem 3,2 ° C, mostre os impactos entre 3-4 ° C e retome o En-ROADS para permitir 
que os participantes proponham ideias rapidamente para obter melhores resultados sem considerar a 
representação de papeis. 

Observe que pode ser difícil reduzir a temperatura futura de, digamos, 2,4 °C para abaixo de 2 °C com o 
que os participantes pensam serem propostas realistas. Esta é uma característica do mundo e do tempo 
limitado que nos resta para tomar ações sérias, não uma falha de sua facilitação, do jogo, ou do modelo 
– já que ocorreu um aumento da temperatura de 1,1 °C. 

Pode ser necessário direcionar o grupo para os gráficos que revelam o que está mantendo a temperatura 
acima dos níveis desejados. Os dois melhores gráficos são: 

https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads
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• Emissões líquidas de gás de efeito estufa por gás - Área - Este gráfico mostra emissões de gases 
por tipo. Por exemplo, no cenário de 2,5 °C, você pode ver (na Figura 10) a área marrom do CO2 da 
Energia (Energy CO2) foi reduzida, mas pouco progresso foi feito na área azul do metano. 

 

 

Figura 10. Emissões líquidas de gás de efeito estufa por gás – Área 

 

• Fontes de consumo final de energia por fonte - área - Este gráfico mostra as quantidades de energia 
consumida por tipo de energia. Por exemplo, no mesmo cenário de 2,5 °C, você pode ver neste 
gráfico (na Figura 11), que a maior parte da energia gerada é renovável (área verde) e de gás natural 
(área azul) até 2100. Considerando que o gás natural é uma fonte de metano e de CO2 quando 
queimado, isso deve ser abordado se o grupo quiser continuar a reduzir as emissões. 
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Figura 11.  

 

Encerramento da Cúpula 

Eventualmente, o grupo irá criar um cenário no En-ROADS que poderá limitar o aquecimento a 2 °C ou 
1,5 °C, ou o grupo ficará sem tempo. Quando os participantes tiverem sucesso, parabenize-os aplaudindo 
imensamente por sua realização, reconhecendo a possibilidade desse futuro. Se não tiverem sucesso, 
indique o progresso que fizeram e que “ainda temos trabalho crucial a fazer.” Recapitule as principais 
entradas e saídas (inputs e outputs) do cenário do grupo.  

Por exemplo: 

“Delegados. Nossas propostas hoje limitam com sucesso o aquecimento a 1,7 ° C. Nós chegaremos 
lá investindo em eficiência energética, redução do desmatamento, etc. <Resuma os elementos do 
plano>.  

Conforme o simulador En-ROADS, esse futuro é tecnicamente possível. Agora devemos descobrir 
como torná-lo realidade. Hoje demos um grande passo adiante ao criar uma visão para um futuro 
que evite o pior das mudanças climáticas. Sim, a jornada será difícil, mas agora estamos equipados 
com um plano. Nós podemos e devemos fazê-lo!” 

9. Discussão e Depoimentos Debriefing Discussion (30 a 60 minutos) 

Quando o período de interpretação terminar, é importante que você conduza os participantes em uma 
discussão para refletir sobre suas experiências no jogo e extrair ideias antes de deixarem o evento. Mesmo 
que seja curto, o relatório ajudará a garantir que os participantes aproveitem ao máximo a experiência. 
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Comece a discussão de informações e explore os sentimentos 

Retire sua gravata e / ou blazer e cachecol. Diga aos participantes para reorganizarem suas cadeiras em 
um grande círculo para a discussão de informações e abandonem seus papéis. 

“Levante as mãos, se você pensou que foi uma experiência intensa. <aguarde que levantem as mãos> 
eu apenas pedi para você desempenhar um papel que nunca desempenharam, talvez um pouco 
diferente de seu papel real no mundo. " 

Em seguida, pergunte aos participantes sobre seus sentimentos. Mais uma vez, peça às pessoas que 
pensem por alguns minutos, conversem com alguém próximo e, se possível, compartilhem a conversa 
com o grupo. 

"Como você está se sentindo? Por exemplo, louco, triste, feliz, assustado ou confuso. Note que eu 
não estou perguntando o que você pensa sobre o modelo ou o cenário. Estou perguntando sobre 
sentimentos." 

Peça aos participantes que se levantem e parasse dirijam a uma parte da sala que melhor descreva seus 
sentimentos. Designe diferentes partes da sala para raiva, tristeza, esperança, sentimentos confusos. 

Depois que os participantes manifestarem seus sentimentos, peça seus comentários sobre porque 
escolheram o lugar na sala (sentimentos) em que estão. 

Uma razão pela qual pedimos que as pessoas falem sobre seus sentimentos é que as pessoas geralmente 
têm experiências pesadas e desenvolvem emoções fortes durante o jogo. Talvez elas não soubessem que 
as mudanças climáticas exigem muitas mudanças ou talvez a disputa no jogo tenha se tornado 
particularmente intensa. 

Por ser uma atividade em grupo, isto ajuda as pessoas a expressar essas emoções no grupo e manifestar 
algumas delas antes de saírem da sala.  

 

Momento de Silêncio 

Em seguida, convide seus participantes a fazerem um momento de silêncio para refletirem sobre as 
possibilidades futuras. Você poderia dizer: 

“Quando falamos de cenários futuros para o nosso clima, passamos, a maior parte do tempo, 
focados sobre quão ruim é a pior situação futura ou quão difícil será a mudança. Em vez disso, eu 
gostaria que fizéssemos apenas um minuto de silêncio e considerássemos a possibilidade de 
criarmos um futuro melhor. " 

Inicie uma cronometragem, pare de falar e não fale por 60 segundos. 

Este é um momento muito importante do jogo e inicia um período de esperança e expansão de 
possibilidades. Os participantes podem estar se preparando silenciosamente para encontrar soluções, 
uma visão de um futuro melhor e compromissos para fazer algo a respeito. Trate o momento com 
respeito. 

Se desejar, você pode prosseguir com uma segunda questão: 

"Pense em algo do qual você adoraria fazer parte nesse tipo de futuro." 

Peça aos participantes que se voltem para a pessoa ao lado deles e peça-lhes que compartilhem 
brevemente sua resposta. Pergunte se alguns gostariam de compartilhar o que disseram com todo o 
grupo. 
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Construindo ou reconstruindo a esperança 

Agora, ajude os participantes a reconhecerem que, embora o desafio seja grande, há muito que pode ser 
feito e estamos juntos nisso. Três abordagens que você pode adotar para construir a esperança: 

Sua própria esperança - Explique por que você está pessoalmente esperançoso. Algumas abordagens 
incluem: 

• Use uma história pessoal - talvez você tenha uma história sobre como superar grandes desafios 
ou a história de alguém com quem você se relaciona. Talvez o caminho a seguir parecia muito 
difícil no início da caminhada, mas você foi capaz de superar com sucesso os grandes desafios. 

• Os humanos já abordaram a “impossibilidade” antes – Nós podemos olhar para a história 
humana em busca de evidências de sucesso e adotar uma nova perspectiva para lidar com as 
mudanças climáticas. (Leia o artigo publicado no New York Times pelo codiretor da Climate 
Interactive, Drew Jones, para mais informações sobre isto). 

• A esperança é uma escolha, não uma avaliação - você poderia dizer: 

“A esperança é uma escolha, não depende de uma avaliação da probabilidade de sucesso futuro. 
Ter esperança é escolher evitar esse enorme problema todos os dias, porque é a coisa certa a 
fazer, não porque você sabe que vamos vencer. " 

Destaque as boas notícias - Você pode citar as evidências ou contar histórias de significativos progressos 
recentes. Os exemplos incluem: 

• Custos decrescentes da energia eólica e solar, associados a emissões de dióxido de carbono do 
carvão. 

• Aumento da conscientização pública sobre as mudanças climáticas e apoio na votação de ação 
climática. 

• Mais empresas, cidades e estados se comprometendo a se tornarem 100% renováveis ou a 
adotarem outras ações climáticas. 

• A quantidade crescente de jovens demonstrando ações mais ambiciosas contra as mudanças 
climáticas. 

Enfatizar os co-benefícios para a ação climática (Multisolução, ver: Multisolving no site do 
https://climateinteractive.org) - Enfatizar os muitos co-benefícios além dos impactos diretos no clima, o 
que pode tornar a adoção de soluções climáticas bem-sucedida. Exemplos comuns incluem: 

• Desativar uma usina de carvão também melhora a qualidade do ar local, reduzindo os impactos 
na saúde, como a asma, causados pela poluição do ar local. 

• Melhorar a eficiência energética em edifícios pode reduzir o uso de energia, economizar dinheiro 
e melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. 

• Mais exemplos de co-benefícios podem ser encontrados em todo o Guia do Usuário do En-ROADS: 
https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads/ 

Suas esperanças - Frequentemente, os participantes terão suas próprias histórias que inspiram esperança 
e possibilidades. Dê as pessoas um espaço para compartilharem as suas experiências. 

•  Dê-lhes alguns minutos para escreverem porque têm esperança. 

https://climateinteractive.org/
https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads/


 

 
climateinteractive.org 

28 Simulação da Ação Climática: Manual do Facilitador       Climate Action Simulation Facilitator’s Guide 

•  Faça com que reflitam em pares. 

•  Peça que eles compartilhem com o grupo. 

 

A chamada à ação (NÃO PULE ISSO!) 

O objetivo deste jogo é motivar uma ação eficaz no mundo real, então agora é a hora de fazer acontecer. 
Ajudar as pessoas a ver o que podem fazer para canalizar suas emoções (tanto positivas como negativas) 
para fins construtivos. As abordagens variam de muito simples a bastante elaborada. No nível mais 
simples, basta dizer: 

“Vire-se para a pessoa ao seu lado e diga-lhe uma coisa que você sente que deve fazer depois dessa 
experiência." 

Dê às pessoas tempo para conversar e processar. Existe uma ampla gama de ações possíveis, desde 
mudando o impacto pessoal nas mudanças climáticas, a participando em ações coletivas com outras 
pessoas, até aprendendo mais e conversando com os outros. Às vezes, isso pode significar ir para casa e 
conversar sobre o evento com quem eles vivem. Depois, peça para algumas pessoas que compartilhem 
seus planos com o grupo. 

A partir daqui você pode encerrar o evento e agradecer a todos por sua participação e engajamento - ou 

inclua algumas das atividades adicionais abaixo. 

Discussão adicional (opcional) 

Dependendo do tempo disponível e dos seus objetivos para o jogo, você pode facilitar uma discussão 
fazendo algumas destas perguntas: 

• O que o surpreendeu sobre os resultados alcançados e a dificuldade (ou facilidade / possibilidade) 
de alcançá-los? 

• Até que ponto suas propostas tomadas em conjunto produziram o resultado esperado, ou 
esperança em que? Por que ou por que não? 

• Como o consumo de energia, as emissões de gases de efeito estufa ou outros parâmetros-chave 
foram afetados por suas propostas? Você pode imaginar os seres humanos vivendo nesse tipo de 
mundo? 

• (Se a meta <2 °C não foi alcançada) O que você poderia ter proposto que poderia ter nos ajudado 
a alcançar nosso objetivo. Você pode usar o modelo para algumas rodadas de especulação. 

• Se o tempo permitir, execute os testes de sensibilidade no En-ROADS, nos quais todas as alavancas 
são zeradas e as alavancas individuais são ajustadas uma a uma para ver seu impacto individual. 
Este exercício é útil para aprender sobre a alavancagem de diferentes ações individuais, que 
podem ser difíceis de ver entre as muitas outras alavancas que foram alteradas durante o jogo. 

• Que impacto você imagina que o resultado alcançado teria nos interesses que você estava 
representando no jogo? 

• Até que ponto o resultado que você alcançou é viável? Do ponto de vista econômico? Do ponto 
de vista político? Do ponto de vista social, técnico ou cultural? 
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Assinatura do Tratado opcional 

Se você tiver tempo no final do evento, poderá optar por realizar uma assinatura de tratado simulado 
para honrar os compromissos do grupo experiência. Escolha como você deseja gerenciar esse processo. 

Os delegados podem fazer uma fila para assinar o tratado localizado em um pódio central ou em uma 
mesa para dar uma sensação de importância. Uma maneira boa de executar várias tarefas durante esse 
processo é pedir aos delegados que, silenciosamente, ajudem a arrumar as mesas e cadeiras, enquanto 
você chama um grupo de cada vez para assinar o tratado. À medida que cada grupo termina de assinar o 
tratado, eles se posicionam para a foto do grupo. 

  

 

Foto de grupo 

Reúna todos os participantes ao redor da tela do projetor com o cenário final no En-ROADS para fazer 
uma foto de grupo para ser compartilhada. Peça para alguém na frente que mostre o tratado assinado, 
se houver. Também recomendamos que você tire fotos durante o evento. 

Se possível, distribua rapidamente a foto (ou fotos) do grupo aos participantes para que eles 
compartilhem na mídia social, marque-nos no Twitter @climateinteract ou envie-nos um e-mail: 
info@climateinteractive.org. 

Você também pode salvar o URL do cenário criado no En-ROADS e compartilhá-lo. 

Nós, os membros da  Cúpula de Soluções Climáticas 

(Climate Solutions Summit), tendo liderado as negociações 

ocorridas em (insira sua localização) em (insira a data) , 

assinamos em nome de cada representante e aceitamos a 

responsabilidade de trabalhar juntos e aplicar nossos melhores 

esforços para promulgar esse plano, a fim de limitar o 

aquecimento global de nosso planeta a menos de 2 graus Celsius 

acima dos níveis pré-industriais, conforme acordado pelos 

princípios orientadores do Acordo Climático de Paris. 
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Por favor registre seu evento no site da Climate Interactive 

http://climateinteractive.org/tools/en-roads/register-event/ e não hesite em entrar em contato conosco 
e compartilhar sua experiência e feedback: info@climateinteractive.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://climateinteractive.org/tools/en-roads/register-event/
mailto:info@climateinteractive.org
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Apêndice: Variações 
 

A abordagem descrita neste Guia do Facilitador se encaixa em muitas das condições que o facilitador 
encontrará, mas recomendamos que você a adapte para outras configurações. 

Algumas variações comuns são descritas abaixo. 

Grupos maiores (mais de 60 pessoas) 

Aqui estão algumas sugestões de como ajustar o jogo para grupos maiores: 

1. Considere usar menos tempo - é difícil gerenciar com profundidade suficiente as reuniões de 
equipe com muitas pessoas, então uma abordagem é limitar a quantidade de discussões dentro e 
entre grupos. Isso pode reduzir a duração do evento inteiro para 1 hora. 

2. Não faça as apresentações plenárias - Esta é a modificação mais importante. Sem apresentações 
plenárias, as equipes não precisam obter antecipadamente consenso sobre as propostas. Após um 
período inicial de “tempestade de ideias” (brainstorming) individual, encaminhe a atividade do 
grupo para propostas. Peça aos participantes que se voltem para um ou dois outros membros do 
grupo e conversem sobre que ação eles querem propor. Após 5 a 10 minutos, peça a alguém de um 
grupo para chamar sua ação preferida. Diga: “Levante a mão se você tiver a mesma proposta.” Peça 
alguém que tinha uma proposta diferente. Peça para os outros levantarem as mãos. Escolha a ação 
que obteve mais votos. Quando for a hora das pessoas estimarem o efeito dessa ação na mudança 
de temperatura, peça às pessoas que conversem em grupos de dois ou três antes de inserir no En-
ROADS para todo mundo ver. Prossiga para o próximo grupo e continue recebendo ações dessa 
maneira. Para limitar ainda mais a quantidade de tempo empregada nessa etapa, basta chamar uma 
pessoa de cada grupo para propor uma ação e depois implementá-la no En-ROADS e discutir o 
resultado. 

3. Modificar negociações - Após as seis ações (a primeira rodada de ações de cada grupo), peça para 
as equipes que enviem vários delegados para visitar os outros grupos para pressioná-los a adotar as 
ações que os delegados indicam como proposta. Bem-vindo ao caos que se segue por cinco minutos 
e então encerre o período de negociação pedindo a todos que retornem aos seus assentos originais. 
Para condensar ainda mais a quantidade de tempo empregada, você pode deixar de fora toda a 
negociação entre os grupos. 

4. Assuma o controle - Você precisará facilitar a multidão de maneira assertiva. Isso implicará em 
interromper as pessoas e retomar a atenção dos participantes. 

5. Interrogar - Peça às pessoas que se voltem para a pessoa ao lado e conversem sobre os sentimentos 
gerados pela simulação, como podemos agir e pergunte sobre outras informações importantes que 
você deseja obter no interrogatório. 

Participantes mais jovens (menores de 18 anos) 

Aqui estão algumas sugestões de como ajustar o jogo para participantes mais jovens: 

1. Apenas faça – A Simulação da Ação Climática (Climate Action Simulation) funciona bem com essa 
faixa etária, porque os jovens simplesmente se envolvem com seus papéis e entre si. 

2. Traga o drama - Comece a sessão informal - sem cachecol, sem gravata, sem jaqueta. Aja de forma 
calorosa e amigavelmente. Após a introdução, retorne como personagem da ONU. Você pode fazer 
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isso com um traje simples e gravatas da ONU. Uma vez, um jovem delegado perguntou para o 
codiretor da Climate Interactive, Drew Jones, quando ele interpretou o secretário da ONU Geral: 
"Você é um cara diferente?" 

3. Minimize a introdução - 10 minutos no máximo, 5 minutos é melhor. Realmente. Não mais de dois 
minutos de introdução à ciência climática e à ONU. Mesmo porque eles não vão ouvir até que o jogo 
comece. Distribua os folhetos de informação com antecedência para dar aos alunos algum tempo 
para se identificarem com seus papéis. 

4. Ensine quando estiverem confusos - Palestre sobre ciência climática, ONU e soluções 
energéticas, conforme necessário, durante o jogo. Explique apenas o que for necessário. 

5. Use menos tempo - Se você tiver menos de uma hora, siga as dicas acima para grandes grupos. 

6. Ou espalhe o evento por vários dias - Se você tiver tempo para ir com mais profundidade com 
um grupo de alunos, você pode optar por dividir o exercício em várias partes e dias. 

7. Termine com esperança - Peça aos participantes que abandonem seus papéis e, em seu discurso 
de encerramento, como você não está mais no papel do secretário-geral, fale sobre porque 
devemos ter esperança. 

Prazo curto de tempo  

Aqui estão algumas sugestões de como ajustar o jogo quando você tiver menos tempo: 

1. Abandone os folhetos e os slides - Basta exibir a interface do En-ROADS. 

2. Ajuste os grupos e apresente-os verbalmente - três equipes, quatro, seis, não importa, desde 
que você obtenha visões um tanto conflitantes. Em caso de dúvida, inclua os Grupos de Energia 
Convencional, Ativistas por Justiça Climática e Terra, Agricultura e Silvicultura. As placas das mesas 
ajudarão as pessoas a se lembrarem dos grupos. 

3. Peça a qualquer pessoa da equipe que proponha uma ação - Não há tempo para a discussão no 
grupo nem para obter consenso. 

4. Certifique-se de obter as principais informações (como você não terá tempo para muito mais) - 
Não há solução mágica. É preciso um caldeirão de soluções mágicas, ou seja, obter soluções 
importantes simultaneamente em muitos setores. É possível. 

5. Lembre-os de que é necessário um mergulho mais profundo no modelo. 

 

Dividindo em 8 equipes 

Se você tem um grupo maior ou mais tempo para jogar, pode optar por jogar com uma variação no jogo 
que divide a equipe dos Governos Mundiais em três grupos de nações para que possam representar a 
dinâmica complicada desses diferentes tipos de nações. Assim, em vez dos típicos seis grupos você jogaria 
com as seguintes oito equipes. No site Climateinteractive.org está disponível o arquivo com as fichas 
informativas para essa variação, também traduzido para o português. 

• Energia convencional 

• Tecnologia limpa 

• Indústria e comércio 
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• Terra, agricultura e silvicultura 

• Governos das Nações Desenvolvidas 

• Governos das Nações Emergentes 

• Governos das Nações em Desenvolvimento 

• Ativistas por Justiça Climática 

 

Após uma Simulação Climática Mundial 

Os facilitadores podem jogar a Simulação da Ação Climática (baseada no En-ROADS) logo após a 
Simulação Climática Mundial (World Climate Simulation  baseada no C-ROADS). Mover-se para o En-
ROADS a partir do C-ROADS é uma maneira de aprimorar o conhecimento do público sobre como 
alcançar a enormidade dos objetivos do Acordo Climático de Paris por meio de ações políticas e 
soluções específicas: 

Atribuições de grupo 

Para reduzir a confusão, os participantes podem permanecer em seus papéis na Simulação Climática 
Mundial. 

Aqui, os delegados da Cúpula do Clima da ONU representam seus países e blocos de nações, que na 
versão de 6 regiões incluiria: 

• EUA 

• União Europeia 

• Outras Nações Desenvolvidas 

• China 

• Índia 

• Outras Nações em Desenvolvimento 

Existem também grupos de lobby (opcional), incluindo: 

• Lobistas do Combustível Fóssil 

• Ativistas climáticos 

• Cidades e estados dos EUA 

 

Como fazer a transição entre os jogos 

A equipe da Climate Interactive identificou duas opções para dar continuidade à Simulação Climática 
Mundial com a Simulação da Ação Climática. 

1. Logo após os delegados na Simulação Climática Mundial atingirem o objetivo de limitar o 
aquecimento global abaixo de 2 °C. 

• Tem a vantagem de: os delegados ainda estarem em seus papeis. 
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• Tem a desvantagem de: a Simulação Climática Mundial já gastou tempo e muita energia. Isto 
pode ser um desafio manter o nível de energia e atenção com o público. 

2. Faça uma pausa depois de jogar o jogo World Climate Simulation completo com uma reunião de 
depoimentos e discussão. O segundo jogo pode ocorrer no mesmo dia, no dia seguinte ou na 
semana seguinte em aulas de um curso. 

• Tem a vantagem de: o público sente-se renovado e teve tempo para refletir sobre suas 
descobertas na Simulação Climática Mundial. 

• Tem a desvantagem de: os participantes precisarão voltar às suas funções após uma pausa. 

 

Sequência do jogo 

1. Diga, em seu papel como Secretário Geral da ONU: 

“Caros delegados, parabenizo vocês por ter alcançado a meta climática de Paris com seus 
compromissos assumidos. Vocês perceberam que precisamos agir agora, agir com grande ambição 
e agir todos juntos. Agora, o desafio para o nosso mundo é identificar as políticas corretas e 
soluções com as quais cumpriremos as promessas. Nós estaremos usando outro modelo de 
simulação climática, o En-ROADS, para apoiar nossa segunda rodada de negociações.” 

2. Introdução ao simulador En-ROADS após entregar o Guia do Painel de Controle. 

3. Realize uma apresentação de abertura simplificada para minimizar a duplicação do seu discurso 
na Simulação Climática Mundial. 

4. Execute as rodadas de negociações e apresentações plenárias, como faria com o as equipes da 
Simulação Climática Mundial. 

• Sequência de apresentações: EUA, União Europeia, Outras Nações Desenvolvidas, China, 
Índia, Outras Nações em Desenvolvimento, Lobistas de combustíveis fósseis, Ativistas 
climáticos, Cidades e Estados dos EUA. O resto segue como descrito acima na Simulação da 
Ação Climática. 

5. Se a Simulação Climática Mundial não produziu seu próprio relatório, realize um relatório 
discussão que engloba as duas experiências. 

 


