Eventos marcantes na história do
combate às alterações climáticas

1979

Primeira Conferência Mundial do Clima, organizada pela
World Meteorological Organization (WMO), United Nations
Environment Programme (UNEP), Food and Agriculture
Organization of the United Nations, United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) e
World Health Organization (WHO), que lançou o Programa
Mundial para o Clima.

Conferência Mundial
do Clima

Criação do Intergovernmental Panel On Climate Change
(IPCC) que analisa as publicações científicas sobre
alterações climáticas e produz relatórios de síntese
periodicamente.

1988

IPCC

1992

Conferência das Nações Unidas do Ambiente e
Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, onde foi assinada a
United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC), que levou ao estabelecimento de programas
nacionais de redução das emissões de gases com efeito de
estufa (GEE) até 2000. Os países que assinaram esta
convenção ficaram conhecidos como as “Partes” e têm
assento na Conferência das Partes (CoP).

Conferência Nações
Unidas

Primeira CoP (CoP1), em Berlim, para apreciação da
segunda avaliação do IPCC, e estabelecimento das bases
para o que veio a ser o Protocolo de Quioto.

1995

CoP

1997

O Protocolo de Quioto, primeiro tratado mundial que
define metas de redução das emissões de seis GEE, é
assinado por 83 países.

Protocolo de Quioto

Entrada em vigor do Protocolo de Quioto, impulsionada
pela ratificação da Federação Russa, com a qual se passou a
abranger mais de 55% das emissões mundiais de GEE.

2005

Protocolo de Quioto

2007

Conferência de Bali (CoP13), da qual resultou o Plano de
Ação de Bali, organizado em cinco categorias: visão
conjunta, adaptação, mitigação, tecnologia e financiamento.

CoP

Conferência de Copenhaga (CoP15), de onde resultou o
Acordo de Copenhaga, que prevê um investimento
significativo dos países desenvolvidos na redução de
emissões de GEE.

2009

CoP

2010

Conferência de Durban (CoP17), onde foi mandatado um
grupo de trabalho para propor um novo instrumento legal,
a estar pronto em 2015, com metas e medidas para 2020.

Conferência de Cancún (CoP16), da qual resultaram os
Acordos de Cancún, com a criação de novos mecanismos
internacionais de medidas.

2011

CoP

2012

Conferência de Doha (CoP18), que marca o segundo
período dos compromissos do Protocolo de Quioto.

CoP

Conferência de Varsóvia (CoP19), que foca as
problemáticas da floresta ligadas às alterações climáticas.

2013

IPCC publica a primeira parte do relatório da quinta
avaliação, com uma síntese da Ciência das Alterações
Climáticas.
CoP
IPCC

2014

Cimeira do Clima
IPCC
CoP

21ª Conferência das Partes, em Paris, com o objetivo de
alcançar um compromisso legal e um acordo sobre o clima
que abranja todas as nações do mundo, de forma a limitar
o aumento da temperatura média global a menos de 2°C,
em relação a valores pré-industriais.

2015

Conferência das Partes

Cimeira do Clima, em Nova Iorque, tutelada pelo
Secretário-geral das Nações Unidas, onde se prepara a
Conferência de Paris.
IPCC publica a segunda parte do relatório da quinta
avaliação, com avaliações dos impactes, adaptação,
vulnerabilidade e mitigação.
Conferência de Lima (CoP20), que impulsiona negociações
para a Conferência de Paris, em 2015.

