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Convenção estabelece 
meta: redução de 5,12% 

das emissões

Países em 
desenvolvimento não têm 

metas

Países desenvolvidos têm 
metas

Top-down
De cima para baixo

1997-2009



Soma de reduções de 
emissões desses 
compromissos

Planos apresentados para 
a Convenção (NDCs)

Países desenvolvidos e em 
desenvolvimento 

estabelecem suas metas

Bottom-up
De baixo  para cima

2009 - 2021



Acordo de Paris 

Mitigação (meta de 
temperatura , ciclo de 

ambição)

Financiamento 
(alinhamento 

de fluxos 
financeiros)

Adaptação (meta 
global)



Ciclo de Ambição do Acordo de Paris

2020 •Países apresentam NDCs fortalecidas

2023 •GST (“prestação de contas”)

2025 •Países apresentam NDCs fortalecidas

2028 •GST (“prestação de contas”)

2030 em 
diante

•Países apresentam NDCs fortalecidas





Art. 15, 
Acordo de 
Paris

• 1. Fica estabelecido um mecanismo para facilitar a 
implementação e promover o cumprimento das 
disposições deste Acordo.

• 2. O mecanismo previsto no parágrafo 1º deste 
Artigo consistirá de um comitê que será composto 
por especialistas e de caráter facilitador, e 
funcionará de maneira transparente, não 
contenciosa e não punitiva. O comitê prestará 
especial atenção às respectivas capacidades e 
circunstâncias nacionais das Partes.

• 3. O comitê funcionará sob as modalidades e os 
procedimentos adotados na primeira sessão da 
Conferência das Partes na qualidade de reunião das 
Partes deste Acordo, à qual apresentará 
informações anualmente.





Conclusões x trajetórias de emissões

  



Progresso coletivo dos marcos políticos para 1.5

<10% 
[few]

10-40% 
[some]

41-70% 
[many]

71-90 
[most]

>91% 
[almost 
all]

Acabar com o investimento em carvão até 2030 X

Reduzir as vendas de veículos de passageiros movidos a 
combustíveis fósseis entre 2035–2050 X

Requiring newly constructed buildings to be near zero 
energy by 2020 X

Expansão da cobertura florestal até 2020 X



O que fazer 
para resolver 
isso?

• Uma  resposta política forte:  uma “Decisão 
sobre Ambição” que chame por uma revisão 
das metas em 2023

• Global Stock Take como momento de ambição
• If not, 2025

• Um Roadmap/Agenda Política para os 
próximos 5 anos

• “GLASGOW IMPLEMENTATION PATHWAY”



Converging processes 

(2021-2025)

 Convergence Mechanism
 (Real Economy/Sectoral 
Initiatives)
  

COP 26 Decision
Glasgow Implementation 

Pathway

Paris Implementation 
Forum/Sectoral Initiatives

Marrakech Partnership 
2.0

HL Ministerial Dialogues Set of COP Decisions



“Net Zero” 

Joeri et al, 2021 
https://www.nature.com/articles/d41586-021
-00662-3

• Escopo: tipo de meta, gases, quantidade de 
remoções e offsets

• Justiça: princípios, benefícios globais para o 
clima, relação com ODS

• “Mapa do Caminho”/Roadmap: marcos e 
políticas, relação com NDCs, 
monitoramento, “net-negative”.

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00662-3
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00662-3

