
PERGUNTAS E  
RESPOSTAS 

A UE tem um forte historial de combate às alterações climáticas. Adotou várias políticas importantes e mecanismos 
de f inanciamento, incluindo um regime de comércio de emissões, que visa a redução da pegada carbónica do 
setor energético, das indústrias de utilização intensiva de energia e da aviação. A UE implementou também 
políticas que definem novas normas de emissões para os veículos, reforçam a utilização das energias renováveis 
e promovem o desenvolvimento de tecnologias hipocarbónicas. Como resultado destas ações, a UE está no bom 
caminho para cumprir as suas próprias metas para 2020 de redução das emissões e os seus compromissos do 
Acordo de Paris.

O que é o Pacto Ecológico Europeu?

O que é que a UE tem feito para combater as alterações climáticas?

O Pacto Ecológico constitui uma das principais prioridades da Comissão Europeia e é a resposta da UE aos 
milhões de cidadãos que exigem ações climáticas. Tem como objetivo transformar a Europa no primeiro 
continente no mundo com neutralidade climática até 2050. Para consegui-lo, propõe um ambicioso pacote 
de medidas, que inclui a redução das emissões de gases com efeito de estufa, o restauro da biodiversidade, o 
avanço para uma economia circular, o investimento na investigação e inovação e a preservação do ambiente 
natural da Europa. 

Mas não são as alterações climáticas um desafio global?

O combate às alterações climáticas é um problema global que exige uma resposta global. Considerando que a 
UE representa apenas 7,5 % das emissões globais, a ação de terceiros é fundamental para responder ao desafio 
de uma forma signif icativa. 



O que está a UE a fazer para promover a ação climática  
em todo o mundo?

O Pacto Ecológico aborda o aspeto global das  
alterações climáticas?

A UE, juntamente com os seus Estados-Membros e o Banco Europeu de Investimento (BEI), é a maior doadora 
para ações climáticas do mundo, tendo fornecido 21,7 mil milhões de euros em f inanciamento climático público 
só em 2018. Uma grande parte deste f inanciamento é utilizada para apoiar a adaptação às alterações climáticas 
no estrangeiro. Por exemplo, em Vanuatu, a UE está a reunir dados sobre os padrões de alteração climática para 
ajudar o país a adaptar-se e a resistir melhor a eventos extremos e desastres naturais que estão a ocorrer com 
uma frequência cada vez maior. Na Indonésia, a UE está a ajudar a restaurar mais de 20 km de linha costeira 
vulnerável. Estão a ser levadas a cabo iniciativas similares em Gaza, nas Maldivas, em Cuba, na Tanzânia, no 
Quénia, na Indonésia e em outras partes do mundo.

A UE é protagonista na cena internacional, trabalhando com outros países e organismos internacionais para 
atingir os objetivos do Acordo de Paris, promovendo a cooperação bilateral e f inanciando os esforços dos 
países em desenvolvimento para combater as alterações climáticas. Por exemplo, a UE é uma forte apoiante 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que visam manter o aumento da temperatura global 
abaixo dos 2 graus centígrados e, se possível, abaixo dos 1,5 graus enunciados no Acordo de Paris. 

Também trabalhamos com os nossos parceiros do G20, com os pequenos Estados insulares em desenvolvimento 
(PEIS), os países menos desenvolvidos (PMD) e os países em vias de desenvolvimento. Este trabalho inclui a 
negociação de acordos bilaterais que visam a promoção do desenvolvimento de tecnologias hipocarbónicas e 
relações comerciais sustentáveis com países como o Japão, a Coreia do Sul, o Brasil e a Índia. 

O Pacto Ecológico constitui uma oportunidade única para a liderança global da UE em termos de alterações 
climáticas. Estabelece que a UE irá desenvolver uma “diplomacia para o Pacto Ecológico” mais forte, concentrada 
em convencer e apoiar terceiros na promoção de um desenvolvimento mais sustentável. Ao dar um exemplo 
credível acompanhado de diplomacia, política comercial, apoio ao desenvolvimento e outras políticas externas, 
a UE será uma defensora efetiva de uma ação climática mais ambiciosa. 

Como é que a campanha #BeTheWave se encaixa nestes esforços?

#BeTheWave é uma forma simples, interativa e social de mostrar como as pequenas ações podem levar a grandes 
mudanças. Ao capacitar os jovens já empenhados e socialmente ativos a empreenderem ações concretas a nível 
local, a UE contribui ainda mais para a implementação das suas próprias ações climáticas, incluindo o Pacto 
Ecológico, e as Metas de Desenvolvimento Sustentável relacionadas com o clima da ONU. 

Mais informações
 Þ Campanha #BeTheWave 
 Þ A ação climática da UE e o Pacto Ecológico Europeu 
 Þ Dicas para a ação climática no dia-a-dia 
 Þ O nosso planeta, o nosso futuro – revista em linha para os jovens
 Þ Pacto Europeu para o Clima 

Contactos
 Þ Serviço Europeu para a Ação Externa
relations@be-the-wave.eu

Consegue dar um exemplo da “diplomacia ecológica” em ação?

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84659/bethewave_pt
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_pt
https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_pt
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_pt
mailto:relations@be-the-wave.eu

