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Agenda 2030
17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

Acordo de Paris
Compromisso internacional no âmbito da Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, em inglês), que
rege medidas de redução de emissão de gases estufa a partir de 2020, a
fim de limitar o aumento médio de temperatura global abaixo de 2ºC e
o mais próximo de 1,5ºC, quando comparado a níveis pré-industriais, e
reforçar a capacidade dos países de responder ao desafio, num contexto
de desenvolvimento sustentável.

Onde estamos? Cenário atual
• A Terra está agora 1,1°C mais quente que no início da Revolução Industrial
• O mundo superou o limite global de 400 partes por milhão em 2015, e
apenas quatro anos depois supera 410 ppm, um aumento inédito nos
registros da OMM.
• No ritmo atual de emissões de dióxido de carbono, a temperatura global
poderá crescer entre 3 e 5 °C até o final deste século

Não estamos no caminho para alcançar as metas acordadas no
Acordo de Paris.
A emergência climática já está aqui.

Para onde vamos? Perspectivas futuras
• Relatório sobre a Lacuna de Emissões 2019 afirma que, mesmo que todos os
compromissos atuais sob o Acordo de Paris sejam implementados, as
temperaturas deverão subir 3,2°C, com impactos climáticos maiores e
destrutivos.

Qual o plano?
Para limitar o aumento da temperatura em 1.5°C até o fim do século será
preciso reduzir as emissões de CO2 em 45% dos níveis de 2010 até 2030 e
alcançar a neutralidade em carbono até 2050. Para se chegar a este patamar,
o mundo precisará reduzir as emissões em 7,6% ao ano.
A crise da COVID-19 não deveria afetar o enfrentamento às mudanças climáticas
A recuperação da pandemia é uma oportunidade de transformação verde,
resiliente, inclusiva, e sustentável

Para onde vamos? Perspectivas futuras
As Conferências das Partes das Nações Unidas sobre Mudança Climática
(COPs) implementam a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima (UNFCCC, em inglês)
COP26 e a atualização das Contribuições Nacionalmente Determinadas
(NDCs, em inglês)
•
•
•
•
•
•

Cúpula do Clima (setembro 2019)
Momento de Junho para as mudanças climáticas (Junho 2020)
Mesa Redonda de Alto Nível sobre Ambição Climática (setembro 2020)
Diálogos Race To Zero, ou Corrida para o Zero (novembro 2020)
Diálogo de Clima (novembro/dezembro 2020)
Cúpula da Ambição do Clima (dezembro 2020)

Em 2021: criação da Coalizão Global pela Neutralidade do Carbono

Race to Zero | Corrida para o Zero
Compromisso “net zero” até 2050
reduzir as emissões ao limite e compensar o que não pode ser eliminado
Quem é responsável para se alcançar a Net Zero?

•
•
•
•
•

Governos nacionais
Governos regionais e locais
Setor privado
Organizações não-governamentais
Todos devem estar a bordo

Conclusões
Década da Ação pede aceleração do cumprimento da Agenda
2030
Localização dos ODS: tradução da Agenda 2030 para a realidade do
território
Integralidade dos ODS

Mensagem de esperança, mas também de urgência
• Ambição

• Comprometimento
• Responsabilidade
• Liderança
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