COP21
Que é isso ?
A próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP21, será uma das
maiores reuniões internacionais.
O desafio é grande: conter as mudanças climáticas que ameaçam nossas sociedades e nossas
economias. Essa conferência tem como perspectiva a assinatura do maior acordo climático
do mundo, que terá como objetivo promover a transição para sociedades e economias de
baixo teor de carbono e capazes de combater as mudanças climáticas.
De 30 de nov. a 11 de dez. 2015
196 signatários (195 países + União Europeia)
Esse ano
Paris
Le Bourget
A França acolherá o mundo!

Dupla responsabilidade francesa
Recepcionar todos os participantes nas melhores condições possíveis: trabalho, debates.
Facilitar os debates entre países e garantir um andamento transparente e abrangente do
processo de negociação a fim de alcançar a adoção de um acordo.

Compromissos de redução das emissões
Não + que 2°C
A COP21 tem como propósito manter o aquecimento global abaixo do limite de 2 ° C em
relação ao que havia no período pré-industrial (em torno de 1850)
O futuro acordo internacional deverá primeiramente tratar, de maneira bem equilibrada, da
atenuação – ou seja, os esforços empreendidos para a redução de emissões de gazes de
efeito estufa – e também da adaptação das sociedades às mudanças climáticas já existentes.
Antes da realização da COP21, cada país deverá apresentar a sua contribução que
represente os esforços que se compromete a realizar.

A ajuda financeira para os países em desenvolvimento

Um outro objetivo é a mobilização de 100 bilhões de dólares por ano (cerca de 78 bilhões de
euros) pelos países, pelas Organizações Internacionais e os setores privados a partir de 2020.

A implantação de soluções ambiciosas
Diversas iniciativas de grandes dimensões são desenvolvidas atualmente por diversos
agentes não-governamentais: cidades, regiões, empresas, associações, etc. Podemos chamar
de Agenda de soluções.

Um evento eco-responsável
Menos resíduos e desperdícios
Controle da pegada de carbono
Certificação ISO 20121 do evento
Seleção de circuitos curtos
Criador de atividades e emprego
Optimização dos transportes
Formação e sensibilização

