
 
União Europeia e Acordo de Paris: rumo à
neutralidade carbónica
 
A União Europeia tornou obrigatórias as suas metas climáticas de longo prazo, incluindo
a neutralidade climática até 2050, antes da próxima COP 26 da ONU.
 

No dia 28 de novembro de 2019, o Parlamento Europeu vai adotou uma resolução para que os
países membros da União Europeia (UE) se comprometam a atingir a neutralidade das
emissões de dióxido de carbono até 2050, sendo este o objetivo a longo prazo para cumprir o
Acordo de Paris, e estabeleu o objetivo de cortar 55% das emissões dos gases com efeito de
estufa até 2030.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/clima/20190926STO62270/o-que-e-a-neutralidade-das-emissoes-de-carbono-como-pode-ser-atingida-ate-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/clima/20190926STO62270/o-que-e-a-neutralidade-das-emissoes-de-carbono-como-pode-ser-atingida-ate-2050


Numa segunda resolução, o Parlamento Europeu declarou emergência climática na Europa.
Em dezembro de 2019, a Comissão Europeia apresentou um roteiro para uma Europa neutra
em termos climáticos - o Pacto Ecológico Europeu.
 
 
 
O Acordo de Paris tem o objetivo de limitar o aquecimento global em 2 graus Celsius e tentar
cumprir a meta incial de mantê-lo em 1,5 graus Celsius, para evitar as consequências
catastróficas das alterações climáticas. Foi assinado por 194 países e pela União Europeia.
Todos os países da UE fazem parte do acordo em seu nome, mas devem também juntar-se
para atingir os objetivos comuns para a redução das emissões de gases poluentes a nível
europeu.
 
 
Metas para as reduções de emissões nacionais
 
 
Para atingir as metas traçadas no acordo de Paris, os países devem clarificar os objetivos dos
seus esforços climáticos a cada cinco anos, aumentando progressivamente o nível de ambição.
Estes objetivos são apelidados de contribuições nacionais determinadas.
 
Objetivos para o clima da UE
 
 
 
A UE foi a primeira grande economia a solicitar metas mais ambiciosas em relação às que
tinham sido primeiramente decretadas no Acordo de Paris para reduzir as emissões de CO2
em 40% até 2030 em relação aos níveis de 1990.
 
 
Em junho de 2021, o Parlamento aprovou a Lei Europeia do Clima, tornando o compromisso
político de neutralidade climática até 2050 - no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, numa
obrigação vinculativa. Espera-se que a UE promova esta lei do clima como uma realização
ambiciosa durante a próxima Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas -
a COP26.
 
A primeira atualização dos contributos determinados a nível nacional (CDN) em relação à
redução de emissões acontecerá na COP26 em Glasgow, no Reino Unido, em novembro de
2021. O encontro foi adiada por um ano devido à pandemia da COVID-19. No entanto, alguns
países ainda não atualizaram os seus CDNs, enquanto que a análise das contribuições já
apresentadas mostra que a ação para alcançar as metas acordadas permanece insuficiente.
 
De acordo com um relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas,
publicado em 2021, a falta de reduções imediatas, rápidas e em grande escala das emissões
de gases com efeito de estufa, para limitar o aquecimento da Terra a cerca de 1,5°C graus ou
mesmo dos 2°C será impossível.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20191121IPR67110/parlamento-europeu-declara-emergencia-climatica
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/cambio-climatico/20200618STO81513/pacto-ecologico-essencial-para-a-sustentabilidade-na-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20180905STO11945/os-efeitos-das-alteracoes-climaticas-na-europa-infografia
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20180905STO11945/os-efeitos-das-alteracoes-climaticas-na-europa-infografia
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/clima/20180305STO99003/reducao-das-emissoes-de-carbono-metas-e-iniciativas-da-uniao-europeia
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/clima/20180706STO07407/progresso-da-ue-no-combate-as-alteracoes-climaticas-infografia
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/clima/20180706STO07407/progresso-da-ue-no-combate-as-alteracoes-climaticas-infografia
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210621IPR06627/parlamento-confirma-acordo-para-levar-ue-a-neutralidade-climatica-ate-2050
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698752/EPRS_BRI(2021)698752_EN.pdf
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/


Numa resolução aprovada a 21 de outubro, o Parlamento Europeu manifestou a sua
preocupação com facto de os objetivos anunciados em Paris em 2015 resultarem num
aquecimento muito acima dos 3°C até 2100, em comparação com os níveis pré-industriais. 
 
 
Os eurodeputados instaram todas as nações do G20 a demonstrarem liderança global e a se
comprometerem a alcançar a neutralidade climática o mais tardar até 2050.
 

Saiba mais sobre as negociações internacionais para o clima na nossa infografia.
 

43%
dos cidadãos europeus indicaram que a ação contra as alterações
climáticas deveria ser a terceira prioridade do Parlamento Europeu
(no inquérito Eurobarómetro de agosto de 2021)

Ideias-chave
• Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC): entrou em
vigor em 1994 e foi decidida sob o Acordo de Paris e o Protocolo de Quioto.

• Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP): evento anual para
debater a forma como devem ser atingidos os objetivos da Convenção.

• Contribuições nacionais determinadas (NDC): os objetivos para mitigar as alterações
climáticas que cada país assinou no Acordo de Paris e que devem ser atualizados a cada
cinco anos.

Para saber mais
Briefing: Conferência da COP26 sobre mudanças climáticas em Glasgow (outubro de 2021,
EN)
Briefing: Adoptar a lei do clima (junho de 2021, EN)
Reveja o nosso Facebook Live com Pascal Canfin, eurodeputado e presidente da comissão
parlamentar do Ambiente
Comissão Europeia: Estratégia a longo prazo para 2050
Negociações internacionais para o clima: o que esteve em destaque na COP25, em Madrid
(novembro 2019, EN)
Parlamento Europeu declara emergência climática
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210906IPR11435/europeus-apoiam-que-fundos-de-recuperacao-dependam-do-estado-de-direito
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210906IPR11435/europeus-apoiam-que-fundos-de-recuperacao-dependam-do-estado-de-direito
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210906IPR11435/europeus-apoiam-que-fundos-de-recuperacao-dependam-do-estado-de-direito
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210906IPR11435/europeus-apoiam-que-fundos-de-recuperacao-dependam-do-estado-de-direito
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20211014IPR14913/parlamento-europeu-apela-a-ambicao-na-cimeira-do-clima
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20180404STO00910/infografia-os-grandes-momentos-e-decisoes-no-combate-as-alteracoes-climaticas
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698746/EPRS_ATA(2021)698746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698746/EPRS_ATA(2021)698746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690672/EPRS_ATA(2021)690672_EN.pdf
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/882477809039444/?__cft__[0]=AZXQvlL2ZrLTBQiX6eqOFzUJmPtgaq0do6OmNSnPVaSTJphOyy_Ef2jpHCcd6r3PHEKUNrQKE8Sok-PerSkV5Nl2mB6P6ZJ8MtszMFRckD0jtAUgUnzH1HCZf8-NWP-3EBENjKDd2phgEK2yQi6K8tBFJGFghqPC2mPy_if2jqsdzdAF9Ild2eI5Ncl9EjzDdWA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/882477809039444/?__cft__[0]=AZXQvlL2ZrLTBQiX6eqOFzUJmPtgaq0do6OmNSnPVaSTJphOyy_Ef2jpHCcd6r3PHEKUNrQKE8Sok-PerSkV5Nl2mB6P6ZJ8MtszMFRckD0jtAUgUnzH1HCZf8-NWP-3EBENjKDd2phgEK2yQi6K8tBFJGFghqPC2mPy_if2jqsdzdAF9Ild2eI5Ncl9EjzDdWA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_pt
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20191121IPR67110/parlamento-europeu-declara-emergencia-climatica

