
WWF e as COP´s de Clima do Peru e Paris 
 
Até 2015, temos dois marcos muito importantes nas discussões internacionais: a Conferência 
de Clima da ONU em Lima, no Peru, no final de 2014 (COP 20); e a próxima em Paris, na 
França, no final de 2015 (COP 21). 
 
A visão de sucesso do WWF até 2015 é: 
 
Espera-se que até a COP 21, acordos globais estejam estabelecidos para aumentar a ambição 
na redução das emissões após 2020, gerando novos compromissos coerentes e efetivos de 
países chave, e criando novos mecanismos que possam aumentar as possibilidades da redução 
ao longo das próximas décadas. 
 
Em 2014: 
 
Que os principais países da América Latina apoiem ativamente e mostrem liderança rumo a um 
resultado importante na COP 20 em Lima, por meio de ações nacionais e regionais, 
estimulando politicamente outras grandes economias com o anúncio de compromissos 
ambiciosos e concretos durante 2014. 
 
Os principais temas que o WWF tem para Paris (2015) são: 
 
1.  Fechar a diferença entre as emissões projetadas para 2020 e os limites de emissões 
indicados pelo IPCC, por meio da ampliação do uso de fontes de energias renováveis, da 
adoção de planos de eficiência energética e ressaltando a importância das florestas para o 
clima; 
 
2.   Garantir compromissos dos principais países, com base na ciência e na equidade entre as 
nações, para ações de mitigação e de financiamento de novas tecnologias e adaptação às 
mudanças climáticas; 
 
3.  Aumentar a resiliência de ambientes naturais e populações, com atenção especial no 
desenvolvimento de um “modelo” de adaptação e a criação de um mecanismo de “Perdas e 
Danos” eficiente. 
 
Para 2015 o WWF tem alguns temas como prioritários: 
 

 Energia Limpa: a queima de combustíveis fósseis é responsável por aproximadamente 
78% das emissões globais. O acesso à energia ainda é um fator prioritário para a 
população e para o desenvolvimento de todos os países. Sendo assim, o WWF visa 
promover soluções limpas e renováveis alternativas, conectando soluções energéticas 
de baixo carbono ao desenvolvimento sustentável dos países; 

 

 Segurança Alimentar: as Mudanças Climáticas são um risco real para a segurança 
alimentar mundial. Relatórios do IPCC ressaltam que as perdas na disponibilidade de 
água e alimentos podem aumentar conflitos sociais no mundo.  O WWF pretende 
ressaltar a segurança alimentar e climática como um tema de engajamento social e 
fortalecimento da discussão da agenda como um item de repercussão social. 

 

 Conectar comunidades e populações impactadas: as Mudanças Climáticas já são uma 
realidade para populações rurais e urbanas em países desenvolvidos e em países 



desenvolvimento.  O WWF pretende ressaltar a urgência de ações globais de mitigação 
e adaptação às mudanças climáticas como uma responsabilidade e prioridade 
compartilhada para garantir a segurança climática de populações vulneráveis em todo 
o mundo. 

 

 Equidade: o princípio das “responsabilidades comuns, porém diferenciadas”, e as 
capacidades nacionais são uma barreira política nas negociações internacionais. O 
WWF visa reduzir essa barreira, por meio de uma “calculadora” de emissões 
projetadas. Esta calculadora busca engajar a sociedade civil na demanda por 
compromissos alinhados a níveis globais de emissões de acordo com o que são 
considerados níveis seguros de emissões futuras. 

 
Os objetivos estratégicos para atingir o acordo climático em 2015 contemplam: 
 
1.  Ação Nacional em Países Chaves: O WWF espera que cinco dos dez países politicamente 
mais importantes estejam implementando planos climáticos nacionais até 2015, com outros 
cinco fazendo avanços consideráveis para novos compromissos internacionais. 
 
2.  Aumentar o Engajamento Social: No caminho até a COP 21, o WWF espera apoiar o 
aumento do envolvimento do público nas discussões climáticas, inclusive em eventos 
internacionais importantes, por meio de esforços coordenados pela sociedade civil e, quando 
pertinente, pelo setor empresarial. 
 
3.  Ambição Pré-2020: Antes e durante a COP-21, o WWF espera que os países façam novos 
compromissos para aumentar a ambição pré-2020 nas metas de mitigação e financiamento. 
 
4.  Acordo Internacional: o WWF busca um acordo global eficaz em 2015, adequado e 
equitativo, que aumente a ambição pré-2020 e gere novos compromissos pós-2020 coerentes 
com os cenários e as estimativas científicas.  
 
5.  Engajamento Corporativo na Discussão Climática: o WWF busca aumentar o apoio do setor 
privado em cinco a dez países politicamente importantes, buscando um maior apoio de 
setores importantes nas emissões globais. 


