
Meet-up local - Portugal

O que é?
Encontro de investigadores na área de energia e clima para 
acompanhar momentos-chave da COP26 e discutir contribuições e 
implicações para Portugal

Quando?

02/11 – Abertura – expectativas de negociação em geral e o papel 
de Portugal

04/11 – Sessão de energia na presidencia da COP – avanços e 
estrangulamentos para energia carbono zero em Portugal

12/11 – Encerramento – o que se conseguiu negociar e como isso 
irá impactar a Europa e Portugal

Onde?

LNEG – Campus Lumiar – Edificio Solar XXI – auditório
Acompanhamento Youtube e 

discussões presenciais 

Investigadores do LNEG, UNL, e 
Ulisboa

Inscrições abertas



Meet-up local - Portugal

Localização: Auditório do Edificio Solar XXI  (hora a confirmar)

Datas: 02/11/2021 – Abertura – expectativas de negociação em geral e o papel de Portugal (não simultâneo)
04/11/2021 – “ENERGY - Accelerating the global transition to clean energy” – avanços e estrangulamentos para energia carbono zero em Portugal
12/11/2021 – Encerramento – o que se conseguiu negociar e como isso irá impactar a Europa e Portugal

Evento: Reuniões em simultâneo a momentos-chave da COP26 para discutir o papel de Portugal na cimeira (Acompanhamento Youtube e discussões presenciais )

Horário:  dia 04 e 12 - 14h-16h a confirmar

Sobre a COP26
“Um momento crucial na luta contra as mudanças climáticas.
Em novembro, o Reino Unido, junto com Itália, sediará um evento que muitos acreditam ser a melhor última hipótese do mundo para controlar a mudança climática descontrolada. COP26 é a conferência das
Nações Unidas sobre mudanças climáticas de 2021. Por quase três décadas, a ONU tem reunido quase todos os países do planeta em cimeiras globais - denominadas COPs - que significa "Conferência das Partes".
Nesse período, a mudança climática deixou de ser uma questão marginal para se tornar uma prioridade global. Este ano será a 26ª cimeira anual - dando-lhe o nome de COP26. Com o Reino Unido como
presidente, a COP26 será realizada em Glasgow. No período que antecede a COP26, o Reino Unido está trabalhando com todas as nações para chegar a um acordo sobre como lidar com as mudanças climáticas.
Os líderes mundiais chegarão à Escócia, ao lado de dezenas de milhares de negociadores, representantes do governo, empresas e cidadãos para doze dias de negociações. Não é apenas uma tarefa gigantesca,
não é apenas mais uma cimeira internacional. A maioria dos especialistas acredita que a COP26 tem uma urgência única. Para entender o porquê, é necessário olhar para trás, para outra COP.
A importância do Acordo de Paris
A COP21 ocorreu em Paris em 2015. Pela primeira vez, algo importante aconteceu: todos os países concordaram em trabalhar juntos para limitar o aquecimento global abaixo de 2 graus, preferencialmente 1,5
graus, para se adaptar aos impactos de um clima em mudança e disponibilizar dinheiro para cumprir esses objetivos . O Acordo de Paris nasceu. O compromisso de ambicionar 1,5 grau é importante porque cada
fração de grau de aquecimento resultará na perda de muito mais vidas e danos aos meios de subsistência. Sob o Acordo de Paris, os países se comprometeram a apresentar planos nacionais estabelecendo o
quanto eles reduziriam suas emissões - conhecidos como Contribuições Nacionalmente Determinadas, ou ‘NDCs’. Eles concordaram que a cada cinco anos eles voltariam com um plano atualizado que refletisse
sua maior ambição possível naquele momento.
Glasgow é o momento de os países atualizarem seus planos
A cimeira do corrente ano em Glasgow (atrasado por um ano devido à pandemia) é o momento em que os países atualizam seus planos de redução de emissões. Mas isso não é tudo. Os compromissos assumidos
em Paris não chegaram perto de limitar o aquecimento global a 1,5 graus, e a janela para alcançar este este objetivo está a findar. A década até 2030 será crucial, por mais importante que Paris tenha sido, os
países devem ir muito mais longe do que então foi aprovado, nesse momento histórico. A COP26 será decisiva de forma a manter viva a esperança do limite de 1,5ºC.”
Fonte: https://ukcop26.org/uk-presidency/what-is-a-cop/


