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Acordo alcançado 
sobre perdas e 
danos para os 

países mais 
vulneráveis

COP HIGHLIGHTS

Parceria de Transição 
Energética Justa da 

Indonésia para ajudar a 
financiar a transição 

energética

Carvão precisa ser eliminado quase 
6 vezes mais rápido do que nos 
últimos 5 anos para alinhar o setor 
de energia com uma média global 
bem abaixo de 1,5º

Progresso na adaptação, 
com concordância dos 

governos sobre o rumo a 
seguir para avançar no 

Objetivo Global de 
Adaptação, que será 
concluído na COP28

China e os EUA reabriram o 
diálogo sobre o combate às 
alterações climáticas.

Financiamento para países 
vulneráveis atingidos pelos 
desastres climáticos.



RESULTADOS
COP 28

Lançamento de um pacote de 25 novas ações pelos 
países em 5 áreas principais: energia, transporte 
rodoviário, aço, hidrogénio e agricultura.

O secretário-geral da ONU, anunciou um plano de US$ 
3,1 mil milhões para garantir que todos no planeta 
estejam protegidos por sistemas de alerta precoce nos 
próximos cinco anos.

O High Level Expert Group on Net-Zero do Secretário-
Geral da ONU publicou um relatório na COP27, com um 
guia prático para garantir a fiabilidade dos 
compromissos net-zero por parte da indústria, 
instituições financeiras, cidades e regiões.

https://climatechampions.unfccc.int/breakthrough-agenda/
https://news.un.org/en/story/2022/11/1130277
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2022-11-08/secretary-generals-remarks-launch-of-report-of-high-level-expert-group-net-zero-commitments%C2%A0
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• Net-zero pledges must be in line with IPCC scenarios limiting warming to 1.5º. 

• That means global emissions must decline by at least 45% by 2030 – and reach net zero by 2050. 

• Pledges should have interim targets every five years starting in 2025. 

• Targets must cover all greenhouse gas emissions and all scopes of emissions. 

• For financial institutions, this means all financed activities.

• For businesses, it means all emissions -- direct, indirect and those originating from supply chains.

• And for cities and regions, it means all territorial emissions.

• The UNFCCC has a global and public platform - Global Climate Action Portal – already being used 

to register pledges, publish transition plans, and track annual reporting on implementation.

RESULTADOS
Zoom do High Level Expert Group on Net-Zero 
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• Lançamento do  Global Shield against Climate Risks pelo G7 e os V20 (“Vulnerable Twenty”), com 
novos compromissos de mais de USD 200 milhões como financiamento inicial. 

• US$ 105,6 milhões em novos financiamentos, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Irlanda, Eslovênia, 
Suécia, Suíça e a região da Valónia na Bélgica enfatizaram a necessidade de mais apoio para os fundos do 
Global Environment Facility voltados para a adaptação imediata ao clima necessidades dos estados de baixa 
altitude e baixa renda.

• A nova Parceria de Transição Energética Justa da Indonésia, anunciada na Cúpula do G20 realizada 
paralelamente à COP27, mobilizará US$ 20 bilhões nos próximos três a cinco anos para acelerar uma transição 
energética justa (phasing out do carvão).

• Lançamento da Forest and Climate Leaders’ Partnership, que visa unir governos, empresas e líderes 
para conter a perda florestal e a degradação da terra até 2030.

RESULTADOS
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