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COP - órgão supremo de tomada de decisão da Convenção Quadro das NU sobre Alterações Climáticas 

(UNFCCC). 

Todos os Estados que são Partes da Convenção estão representados na COP.

COP 25 UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE
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Conferência do Rio

Conferência da ONU sobre 

Ambiente e Desenvolvimento, 

onde o tema do 

Desenvolvimento Sustentável 

foi colocado pela 1º vez na 

Agenda global.

Criação do UNFCCC

UN Framework Convention on 

Climate Change

COP 1

Berlin

COP 3

Protocolo de Kyoto

estabelece metas 

vinculativas de redução de 

emissões para 36 países 

industrializados e a UE

As metas representam 

uma redução média de 

5% nas emissões em 

comparação aos níveis 

de 1990 no período de 

2008 a 2012

COP 21

Acordo de Paris

COP alcançou um acordo 

histórico para combater as 

alterações climáticas e 

acelerar as ações e 

investimentos necessários 

para um futuro sustentável 

de baixo carbono

COP TIMELINE



ACORDO DE PARIS é um tratado no âmbito da UNFCCC, que define medidas de redução de emissão 

de GEE a partir de 2020, a fim de conter o aquecimento global abaixo de 2 ºC, preferencialmente em 

1,5 ºC, e reforçar a capacidade dos países de responder ao desafio, num contexto de 

desenvolvimento sustentável. 

Acordo de Paris, negociado em Paris por 196 países, durante a COP21.



COP 21 ACORDO DE PARIS

Acordo de Paris aborda áreas cruciais de ação para combater as alterações climáticas: 

Objetivo de temperatura a longo prazo 

(Art. 2) - O Acordo reafirma o objetivo de 

limitar o aumento da temperatura global 

para bem abaixo de 2º, enquanto prossegue 

os esforços para limitar o aumento a 1,5º.

Pico global e 'neutralidade climática' 

(Art. 4) - Para atingir o objetivo de 

temperatura, as Partes pretendem atingir o 

pico global de emissões (GEE) o mais 

rápido possível, a fim de alcançar um 

equilíbrio entre emissões antrópicas e 

remoções por sumidouros de GEE na 

segunda metade do século.

Mitigação (Art. 4) – NDC e seu 

acompanhamento

Reservatórios (Art. 4) – Criar 

reservatórios locais, como florestas.

Cooperação voluntária e abordagens 

de mercado ou não baseadas no 

mercado  (Art. 6) – para transferir 

resultados da mitigação.

Adaptação ( Art.7) Todas as Partes devem 

envolver-se na adaptação, inclusive 

formulando e implementando Planos 

Nacionais de Adaptação, e devem enviar e 

atualizar periodicamente descrevendo as 

prioridades, necessidades, planos e ações.

Perdas e danos (Art. 8) - Evitar, 

minimizar e resolver as perdas e 

danos associados a eventos 

climáticos extremos e eventos 

de início lento, e o papel do 

desenvolvimento sustentável na 

redução o risco de perda e 

dano. 



Fonte: IPCC 1.5˚C Report



COP 21 ACORDO DE PARIS

COMO?

• Acordo de Paris exige NDC’s –

National Determined Contributions

(ações e esforços de cada país para 

reduzir as emissões e se adaptar às 

alterações climáticas) 

• Relato regular sobre as emissões e os 

esforços de implementação. 

• Avaliação global a cada 5 anos para 

avaliar o progresso coletivo



Portugal ratificou o Acordo de Paris em 2016, tendo sido um dos primeiros países da UE 

Apresentou medidas de limitação dos GEE. 

Segundo o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) 2020/2030 Portugal pretende 

assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE.

• Meta de -18% a -23% em 2020 

• -30% a -40% em 2030, em relação a 2005, 

garantindo o cumprimento dos compromissos 

nacionais de mitigação e colocando Portugal em 

linha com os objetivos europeus e com o Acordo 

de Paris.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 93/2010, de 26 de Novembro, 
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OBJETIVO

Objetivo Operacionalizar o “Artigo 6” do Acordo de Paris

Definir as regras para os mercados de carbono e outras 

formas de cooperação internacional. 

"Mitigação geral em emissões globais” (MGEG)

Os mercados do carbono são necessários para a 

“mitigação geral das emissões globais”, garantindo 

uma redução líquida de emissões, em vez de 

apenas compensar o CO2 libertado num país com 

economias em outros lugares.

“Contagem dupla” e “ajustes correspondentes”

Quando uma redução de emissões é vendida a outro 

país ou empresa no exterior, o país anfitrião deve 

fazer um ajuste no registo das suas emissões 

contabilizando a transferência de economia a ser 

utilizada noutro local. Este é um "ajuste 

correspondente".

Alguns tópicos
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RESULTADOS

• 80 países concordaram em apresentar melhores planos de redução de emissões na COP26 

em 2020;

• Falta de acordo quanto à robustez das regras para criar um mercado internacional de carbono 

(artigo 6), com alguns países a contestar as medidas para evitar a contagem dupla de 

emissões evitando voltar ao sistema anterior do Protocolo de Kyoto.
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“Word of mouth”

Descarbonizar é 

a palavra chave.

O rumo é este, a 

velocidade não!

Falta vontade 

política!

Falta ambição!



• As metas de regulação climática e redução de carbono continuam a aumentar entre países, regiões etc:

• A indefinição de regras claras sobre o mercado do carbono obriga à adaptação em diferentes cenários 

regulatórios;

• Potencialmente aumenta os custos;

• As empresas mais afetadas e mais avançadas estão a pressionar as suas cadeias de valor para a 

redução das suas emissões;

• Definitivamente incrementando a inovação para a adaptação climática.
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IMPACTE NAS EMPRESAS



https://www.wri.org/our-work/project/science-based-targets-initiative
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NET ZERO COMPANIES! 

Mais de 80% das 500 maiores empresas do mundo estabeleceram metas de 

redução de emissões ou de energia específica no ano de 2014-15. 

O próximo passo é garantir que as metas de redução de GEE sejam consistentes com o ritmo 

recomendado pelos cientistas climáticos para limitar os piores impactos das alterações climáticas.

Os Science Based Targets são uma iniciativa conjunta do CDP, do United Nations Global Compact, 

do Instituto de Recursos Mundiais (WRI) e do WWF. 

O objetivo é incentivar as empresas líderes a definir metas ambiciosas e significativas de redução de 

GEE.



A meta zero emissões em 2050 do Reino Unido é uma 

das mais ambiciosas do mundo tendo sido o primeiro 

país do G7 com este compromisso.

Zero emissões significa que quaisquer emissões serão 

equilibradas por mecanismos para compensar uma 

quantidade equivalente de GEE, como plantar árvores 

ou usar tecnologia para capturar e armazenar 

carbono.



Junte a sua 

organização a 

esta Call to 

Action global 

pela emergência 

climática.

PROPOSTA DO GLOBAL COMPACT


