
Leia Mais:

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-
agreement Unep.org/explore-topics/climate-action

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

Assista aos nossos filmes em waterbear.com/partner/natura-co

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.

O Acordo de Paris
é um tratado internacional
legalmente vinculante
sobre a mudança
climática adotado
por 196 Partes
na COP21, em Paris,
no dia 12 de dezembro
de 2015. Entrou em vigor
no dia 4 de novembro
de 2016. 

Seu objetivo: limitar o aquecimento
global a uma temperatura bem abaixo
de 2°C, de preferência até 1,5°C,
em comparação aos níveis pré-industriais,
e alcançar emissões líquidas zero antes de 2050.

É o primeiro acordo vinculante que une todas
as nações em prol de uma causa comum:
combater a mudança climática e se adaptar
a essa nova realidade.0
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O Acordo de Paris:

Pela primeira vez em 2020 
– após 5 anos –, os países reportaram

as ações de NDC que irão realizar para:

reduzir suas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)
para alcançar a meta do Acordo de Paris...

...e se tornarem mais resilientes para se adaptar
aos impactos causados pelo aumento da temperatura.

O que foi alcançado até agora?

Até 2030, soluções zero carbono
podem ser competitivas
em mercados que representam
mais de 70% das emissões globais.

Desde 2015, mais de 1.000 empresas
aderiram à iniciativa Science-Based Targets,
comprometendo-se à descarbonização
em todas as suas cadeias de valor
e a relatar seu progresso de forma
transparente.

Centenas de cidades estão definindo 
metas de emissões líquidas zero e um número
cada vez maior de instituições financeiras
está seguindo o exemplo.

Se os níveis atuais de aquecimento seguirem sem controle,
o mundo pode alcançar um aquecimento de 1,5°C induzido

pela atividade humana por volta de 2040.

Em 2020, mais de 50 países se comprometeram
a alcançar emissões líquidas zero até a metade do século,

e mais de 100 países declararam que vão anunciar
tais compromissos em breve.

Para limitar o aquecimento a 1,5°C, o mundo precisa reduzir pela metade
as emissões globais na década de 2020, e novamente pela metade

nos anos 2030 e, mais uma vez, pela metade na década de 2040.
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Por quê?

A natureza regula o clima
e fornece poderosos sumidouros
de carbono, como a Amazônia
– da qual precisamos para
a meta de limitar o aumento
da temperatura a 1,5°C.

Reflorestamento, proteção
do ecossistema e "rewilding"
(reconstituição da vida selvagem)
representam 30% das oportunidades
de abordar as mudança climática,
no entanto, recebem apenas
3% do fundo disponível.

 

Se a natureza não for protegida,
os objetivos do Acordo de Paris
não serão alcançados.

Essa aceleração deve ser reconhecida no Acordo
para garantir a preservação e a regeneração
da natureza necessárias para achatar a curva
e, em última instância, interromper
o aumento da temperatura global.

O Acordo de Paris foi escrito
antes que as perdas naturais fossem
aceleradas até o alarmante ritmo atual,
sob a suposição de que as florestas
estariam sempre entre nós.  

 

Precisamos de uma abordagem integrada
para garantir o armazenamento
de carbono para o mundo:

Protegendo
a biodiversidade.

Apoiando o estilo de vida
e a cultura da floresta.

Abraçando modelos de negócios regenerativos
que tragam valor para a floresta em pé. 

Por que o Acordo de Paris
é importante para Natura &Co?

O que é o Acordo de Paris? Natura &Co na COP26
O que você precisa saber

Cria um quadro para
os países monitorarem
e reportarem de forma
transparente seus
objetivos climáticos.

Fornece um quadro
de apoio financeiro, técnico
e de capacitação para
os países necessitados.

Os países desenvolvidos
da COP se comprometeram
a mobilizar, juntos,
US$100 bilhões por ano
até 2020 para atender
às necessidades dos países
em desenvolvimento.

A cada cinco anos, cada país
deve apresentar um plano
nacional climático atualizado
– conhecido como Contribuição
Nacionalmente Determinada
(NDC, do inglês Nationally
Determined Contribution).

ACORDO DE PARIS

5 ANOS

O que estamos exigindo?
Um reconhecimento formal por parte
da COP de que a conservação
e a regeneração da floresta desempenham
um papel na mitigação das mudanças
climáticas equivalente ao das tecnologias
avançadas de substituição de combustível
fóssil e de sequestro de carbono.

Países com florestas tropicais devem
ter acesso ao fundo de US$100 bilhões,
mobilizado pelos países desenvolvidos,
para poderem incluir suas florestas em seus
NDCs (planos de Contribuição Nacionalmente
Determinada) rumo à meta de emissões
líquidas zero.

Exigimos um Acordo pela Natureza que seja
similar, em escopo e escala, ao Acordo de Paris.
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A COP26  marca a primeira vez em que as nações se unem
para revisar os compromissos do Acordo de Paris.

Mas os países não estão no caminho certo
para cumprir as promessas que fizeram. 

1 – https://www.wbcsd.org/Overview/Panorama/Articles/Reflections-on-the-Paris-Agreement-5-years-on

A crise climática é o maior desafio dos nossos tempos.
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