O QUE OS PAÍSES ESTÃO

PROMETENDO
CHINA
CARTAS NA MESA

Corte de 20% da intensidade energética até 2010, e por uma 'margem notável' em 2020;
● Estabeleceu metas de 15% de energias
renováveis até 2020 e prometeu plantar 40 milhões de hectares de árvores;
● Destinar 1% de seu PIB por ano para
ajudar outros países a combater mudanças climáticas;
● Demanda que países ricos reduzam
40% de emissões de GEE até 2020, abaixo dos níveis de 1990;
● Demanda que o Ocidente forneça tecnologia de baixa emissão de carbono.
●

FATOS CLIMÁTICOS

Maior emissor mundial de GEE, responsáveis por 23% das emissões globais;
● Situa-se em 81º lugar no ranking global do Índice de Desenvolvimento Humano;
● Emissões de CO2 por pessoa: 6t
(2007);
● Demanda que países ricos reduzam
40% de emissões de GEE até 2020, abaixo dos níveis de 1990;
● Renda por pessoa (2008): US$ 6.020.
●

ESTADOS UNIDOS
CARTAS NA MESA

A Câmara dos Representantes dos
EUA aprovou uma lei estabelecendo
uma redução de 17% das emissões de
GEE em relação aos níveis de 2005.
Atualmente, uma versão a ser votada
(data indeterminada) no Senado Americano aponta para um corte de 20% em
2020 referente a níveis de 2005 (ou 4%
referentes a 1990), e 80% em 2050;
● Vêm resistindo às pressões para
quantificar o corte de emissões americanas;
● Insiste que China, Índia, África do Sul
e Brasil devem se comprometer a reduzir o crescimento das emissões.
●
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FATOS CLIMÁTICOS

Segundo maior emissor mundial de
GEE, responsáveis por 15,5% das emissões globais;
● Situa-se em 12º lugar no ranking global de Índice de Desenvolvimento Humano;
● Emissões de CO2 por pessoa: 19,1t
(2007);
● Renda por pessoa (2008): US$ 46.970.
●

UNIÃO EUROPEIA
(Grupo de 27 países)
CARTAS NA MESA

Meta de reduzir 20% de GEF até 2020
abaixo dos níveis de 1990. Ou 30% até
2020 e 80-95% abaixo de 1990 até 2050
se outros grandes emissores também
se comprometerem;
● Assim como os EUA, querem que nações em desenvolvimento reduzam o
crescimento das emissões de GEE.

sões dos países ricos, comprometimento de transferência de tecnologia e fundos para financiamento.
FATOS CLIMÁTICOS

É o sexto maior emissor mundial de
GEE, responsável por 5% das emissões
globais;
● Emissões de CO2 por pessoa: 2t (2007).

FATOS CLIMÁTICOS

É o terceiro maior emissor mundial
de GEE, responsáveis por 11,8% das
emissões globais;
● Emissões de CO2 por pessoa: 9t (2007).

ÍNDIA
CARTAS NA MESA
● Seu plano climático aborda oito estra-

tégias nacionais em áreas essenciais. A
maioria das medidas é bastante geral,
como promoção dos transportes públicos ou troca de combustível na indústria. O plano não prevê uma base global
e cenário de mitigação;
● Concorda em limitar seu crescimento
de emissões, mas não se comprometerá
a metas obrigatórias internacionais;
● Acusa os países ricos de serem responsáveis pelas mudanças climáticas e
aponta para a enorme lacuna entre
emissões per capita;
● Demanda profundos cortes nas emis-

Responsável por 8,1% das emissões
globais de GEE;
● Emissões de CO2 por pessoa: 4t (2007).

●

PAÍSES ÁRABES
(Bahrein, Arábia Saudita, Omã, Kuwait,
Catar e os Emirados Árabes Unidos)

JAPÃO

CARTAS NA MESA

CARTAS NA MESA

●

Promete cortar 25% de suas emissões
abaixo dos níveis de 1990 até 2020, desde que outros países apresentem ambições similares;
● "Iniciativa Hatoyama" prevê assistência financeira e técnica a países em
desenvolvimento .
●

OPEP e Arábia Saudita estão à procura de ajuda financeira para os produtores de petróleo se um novo acordo estabelecer cortes no uso de combustíveis
fósseis;
● Catar e Abu Dhabi estão investindo
pesado em tecnologia de energia limpa.
FATOS CLIMÁTICOS

FATOS CLIMÁTICOS
● É o sétimo maior emissor mundial de

GEE, responsáveis por 3,3% das emissões globais;
● Emissões por pessoa: 10t (2007).

●

●

FATOS CLIMÁTICOS
●

BRASIL
CARTAS NA MESA
● Como um 'gesto político', o Brasil pro-

põe um corte voluntario de 36,1-38,9%
de emissões de GEE até 2020, baseado
em um cenário de crescimento de 4-6%
ao ano;
● Durante a COP14, apresentou seu plano de reduzir o desmatamento da Amazônia em 80% até 2020.
FATOS CLIMÁTICOS

Incluindo emissões advindas de desflorestamento e mudanças de uso da
terra, o Brasil é o 5º maior emissor de
GEE do mundo.

●

UNIÃO AFRICANA
(Grupo de 52 países)
CARTAS NA MESA

Como a China, demanda que países
ricos reduzam 40% de emissões de GEE
até 2020 abaixo dos níveis de 1990;
● Se refere às propostas de corte de 20 a
30% dos países ricos como 'inaceitáveis';
● Demandam US$ 67 bilhões por ano
para adaptação;
● Ameaçam abandonar a COP15 se suas
demandas não forem aceitas.
●

Responsáveis por 2,3% das emissões
globais de GEE;
● Emissões de CO2 por pessoa: 25t
(2007).
●

ALIANÇA DOS PEQUENOS
ESTADOS INSULARES
(Bloco de 42 ilhas e países costeiros principalmente no Pacifico e Caribe)
CARTAS NA MESA

Consideram o aumento do nível do
mar como uma ameaça à sua própria
existência;
● Insistem em um acordo que limite o
aumento da temperatura em 1,5º C acima dos níveis pré-industriais;
● Demandam que a concentração de
CO2 na atmosfera seja reduzida de 380
para 350 partes por milhão (ppm);
● Demandam que pelo menos 1% do
PIB dos países ricos sejam gastos em
'prejuízos infligidos pelo clima'.
● Maldivas anunciou planos de se tornar a primeira nação de carbono neutro
do mundo. O plano inclui mudar de petróleo para 100% de produção de energia renovável. No início deste mês,
anunciou planos para construir um
parque eólico de 75 mw, que fornecerá
40% da eletricidade nacional e cortará
as emissões de CO2 do país em 25%.
●

FATOS CLIMÁTICOS

Responsáveis por 0,6% das emissões
globais de GEF;
● Emissões de CO2 por pessoa: 4t (2007).
●
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