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Actividades 
Humanas 

Gases com Efeito 
de Estufa  

Aquecimento Global 
do Planeta  

Alterações 
Climáticas  

1º Relatório 
1990  

Convenção 
Alterações 
Climáticas 
(UNFCCC) 

1992  

2º Relatório 
1995 

COP-3 
Quioto, 1997 

Protocolo de Quioto  

3º Relatório 
2001 

4º Relatório 
2007 

Tentativa 
falhada de novo 
Acordo Global 

Copenhaga, 
2009 

5º Relatório 
2013 

Novo Acordo 
Global Paris, 2015 

Avaliação científica (IPCC) 

Decisão política 

Alterações climáticas 

Relatório especial 1,5 ºC 2018 





Os principais desafios de Paris 
• Compromissos (contribuições nacionais) são 

feitos por cada país e depois somados e avaliados 
e não o oposto 



Negociações Internacionais 

Convenção 
Alterações 
Climáticas 
(UNFCCC) 

1992  

COP-3 
Quioto, 1997 
Protocolo de 

Quioto  

Tentativa 
falhada de novo 
Acordo Global 

Copenhaga, 
2009 

Novo Acordo 
Global Paris, 2015 

(1ªs metas) 

No Acordo de Paris de 2015, todas as 
nações do mundo concordaram em 

trabalhar em conjunto para alcançar 
emissões líquidas zero de gases de 

efeito estufa 
 

Com ofertas atuais atingir-se-á 55 Gton 
de emissões de GEE por ano em 2030 e 

aumento de 3,4 ºC 
 

COP26, Glasgow, 
2020 

(2ªs metas) 





Acordo de Paris 

 

• 31 páginas 

 

• 20 páginas de 
apresentação 

 

• 11 páginas do Acordo - 
anexo 



Decisões fundamentais 

• Acordo é um processo e não um objetivo já todo 
delineado 

• Assegurar um aumento temperatura bem abaixo 
de 2 ºC                                                       em 
relação à era                                                         pré-
industrial e                                                      
procurar mesmo                                                      
limitá-lo a 1,5 ºC 

 



Decisões fundamentais 

• Assegurar um balanço entre as fontes, as 
emissões antropogénicas e os sumidouros de 
carbono na segunda metade deste século 

 



• Relatório Especial do IPCC sobre o 
aquecimento global de 1,5°C é o mais 
importante relatório de ciência climática da 
década. 
 

• Avaliação mais abrangente e inequívoca dos 
impactos do aquecimento global em 1,5°C 
acima dos níveis pré-industriais, e das 
medidas necessárias para ficar abaixo deste 
limiar. 
 

• Prova, além de qualquer dúvida, que ficar 
abaixo de 1,5°C irá reduzir significativamente 
os impactos adversos das alterações 
climáticas para os países mais pobres e 
vulneráveis, mas também para todos os 
países europeus. 

Outubro, 2018 



• Agosto 2019 

 

• Relatório especial do IPCC 
sobre alterações climáticas, 
desertificação, degradação 
do solo, gestão sustentável 
do solo, segurança alimentar, 
fluxos de gases de efeito de 
estufa e ecossistemas 
terrestres 



• Outubro 2019 

 

• Relatório especial do IPCC sobre oceanos e 
criosfera num clima em mudança 





As manifestações 





Pacto Ecológico Verde 



Pacto Ecológico Verde 

• Definição de uma lei climática para atingir 
emissões líquidas zero até 2050;  

• Estabelecimento de uma meta de redução de 
emissões de gases com efeito de estufa entre -
50 a -55% entre 1990 e 2030, ainda que 
aquém do que seria desejável;  

• Criação de um fundo no valor de 100 mil 
milhões de Euros para financiar a transição. 

 





As conclusões a caminho da COP26 

• Chile/Madrid - Time for Action 

(documentos principais Convenção / Acordo de 
Paris) 

 

• Financiamento 

• Perdas e danos 

• Mercados de carbono 



Um fim que nem 
com o chocolate da 
mudança melhorou 






