
A Conferência das Partes (COP)  é um colegiado de tomada de decisão do grupo de 
países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima 
(UNFCCC).

A UNFCCC é um 
tratado internacional 
ambiental firmado 
durante a Cúpula da 
Terra do Rio de 
Janeiro em 1992 (a 
“Eco-92”), e que 
passou a vigorar em 
1994, com 197 
signatários. 

O objetivo do tratado é 
estabilizar as 
concentrações de gases 
do efeito estufa na 
atmosfera, em um nível 
que evite que a 
interferência humana no 
sistema climático global 
seja perigosa.

O “Quadro” (Framework)  
estabelece limites não-vinculantes 
de emissão de gases de efeito 
estufa para cada país, e determina 
como tratados internacionais 
específicos (chamados 
“Protocolos” ou “Acordos”) devem 
ser negociados para guiar ações 
mais ambiciosas em torno do 
objetivo da UNFCCC.

Por que a COP é tão importante?

O mundo não está no caminho 
certo para limitar o 
aquecimento global em 1,5°C. O último relatório do IPCC  

revela que o planeta está 
mais quente que há 125 
mil anos, aproximando-se 
de um aumento de 
temperatura entre 2,5°C e 
4°C antes do fim deste 
século, a menos que 
tomemos medidas 
drásticas.

Os representantes na Zona Azul 
devem ser: parte de uma delegação 
nacional, trabalhar para a ONU ou 
organizações correlatas, profissionais 
de comunicação ou de organizações 
observadoras sem fins lucrativos.

A COP vem ocorrendo 
anualmente desde 1995 
para avaliar o progresso 
da comunidade global 
no combate à mudança 
climática. A conferência 
de 2021 será a vigésima 
sexta, por isso COP26.

A COP26 ocorrerá 
em Glasgow, na 
Escócia, sediada 
pelos governos do 
Reino Unido e da 
Itália, de 31 de 
outubro a 12 de 
novembro de 2021.

As negociações entre 
governos são complexas e 
envolvem autoridades de 
todos os países do mundo.

196 países + 
União Europeia

COP26
GLASGOW
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A Zona Azul e a Zona Verde
As atividades na COP ocorrem em duas zonas diferentes
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Como uma companhia brasileira, temos trabalhado por mais de 20 anos 
na Amazônia para proteger e regenerar a natureza, ao lado de 
comunidades locais. Nosso modelo de negócio de floresta em pé é 
baseado na ideia de que uma árvore vale mais viva do que derrubada.

Em nossa Visão de Sustentabilidade 2030 - Compromisso com a Vida, 
nós nos comprometemos a atingir emissões líquidas zero de gases de efeito 
estufa em 2030, 20 anos à frente do compromisso estabelecido pela ONU.

Uma de nossas 
metas-chave para atingir 
emissões líquidas zero é 
proteger a Amazônia e 
promover esforços coletivos 
em prol do desmatamento 
zero na região até 2025.

Por quê?
Sem um plano para 
proteger as florestas e a 
natureza – particularmente 
a Amazônia –, não 
alcançaremos as metas do 
Acordo de Paris.

A mudança climática é 
atualmente o maior risco 
que enfrentamos. Incêndios 
florestais, secas, enchentes e 
outros eventos climáticos 
extremos estão se 
intensificando em 
frequência e em impacto.

Esta é a primeira 
COP sob o efeito das 
medidas do Acordo 
de Paris, e os países 
vão rever seus 
compromissos.

O que é a COP?

Quem estará na COP?
Enquanto o evento oficial é 

especificamente direcionado 
a representantes de governos, 

outros públicos de interesse 
podem se reunir e colaborar 

em eventos que ocorrem em 
paralelo à Conferência. 

Organizações sem fins 
lucrativos, sociedade civil e 

jovens líderes, entre outros que 
estão registrados como 

observadores, podem 
frequentar esses eventos. 

META DE 
EMISSÕES 

O QUADRO

Quatro metas-chave para a COP26

$100b

4 —
Trabalhar junto
Temos de transformar a 
ambição em ação, 
acelerando a colaboração 
entre governos, negócios e 
sociedade civil.

3 —
Mobilizar financiamento
Países desenvolvidos devem cumprir 
a promessa de angariar ao menos 
US$ 100 bilhões em financiamento 
climático por ano para cumprir as 
metas número 1 e 2.

2—
Adaptar-se para proteger 
comunidades e habitats naturais
Capacitar países afetados pelas 
mudanças climáticas para proteger e 
restaurar ecossistemas, construir defesas 
e instalar sistemas de monitoramento, 
de modo a evitar perdas de moradias, 
meios de sustento e vidas. 

Assegurar globalmente 
emissões líquidas zero 
(“net zero”) 
Os países estão convocados a 
serem mais ambiciosos e 
elevarem suas metas de redução 
de emissões para 2030, de modo 
a garantir que o mundo atinja 
emissões líquidas zero em 2050.

1 —

É por isso que Natura &Co acredita que as lideranças globais 
devem se comprometer a construir um Acordo pela 
Natureza, similar ao Acordo do Clima de Paris em escopo e 
em relevância.

Na COP26, defenderemos que natureza e clima devem ser 
abordados juntos, para que então os países possam trabalhar 
coletivamente para construir um futuro equitativo, 
pró-natureza e com emissões líquidas zero.

Remoção de 
carbono do ar

Mitigação de 
extremos climáticos

Saúde mental e 
física e 
bem-estar 

Polinização 
das lavouras

Em defesa da Amazônia

Colaborar e 
amplificar a voz de 
nossos parceiros 
especialistas para 
construir as bases de 
um Acordo pela 
Natureza.

Conscientizar nossos 
consumidores, associados, 
colaboradores, consultoras 
e representantes sobre 
como eles e elas podem 
sair em defesa do planeta

Usaremos 
nosso alcance 
internacional 

para:

Porque a COP26 é tão importante 
para Natura &Co?

A Amazônia é o 
caminho para o nosso 

futuro

Como as florestas nos protegem1
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O que acontece 
na Zona Verde?
A Zona Verde se destina ao 
público em geral, e inclui 
workshops, exibições de arte e 
instalações, apresentações, 
demonstrações de tecnologia e 
apresentações musicais.

O que acontece 
na Zona Azul?
Os delegados de cada país se 
encontram para negociações 
formais e consultas informais. 
A UNFCCC disponibiliza 
briefings técnicos para dar 
apoio ao processo de 
negociação.

Acesse https://www.naturaeco.com/pt-br/visao-de-sustentabilidade-2030/ 
para mais informações sobre nosso Compromisso com a Vida - Visão de 
Sustentabilidade 2030.

Quer saber mais sobre a COP26 e o que esperar da conferência? Visite  
ukcop26.org (em inglês)

Visite também  plenamata.eco para saber mais sobre taxas de 
desmatamento e o que podemos fazer para ajudar a conter a devastação.

Saiba mais:

1 –  IPCC https://www.wri.org/insights/forests-ipcc-special-report-land-use-7-things-know

EVENTO OFICIAL EVENTOS PARALELOS

O que é a COP26 e por que ela 
é tão importante?

Natura &Co na COP26
O que você precisa saber 


