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ANO 7

O presente documento tem por objetivo atualizar e 
compilar alguns dos discursos endereçados na Cúpula 
dos Líderes do Clima. Para isso, o Núcleo de Avaliação 
da Conjuntura (NAC), vinculado à Superintendência de 
Pesquisa e Pós-Graduação (SPP) da Escola de Guerra 
Naval (EGN) elaborou um Boletim Especial sobre a 
Cúpula, trazendo os discurso dos principais líderes de 
cada macrorregião partes do Boletim Geocorrente.
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INTRODUÇÃO

A Cúpula de Líderes sobre o Clima 2021 ocorreu nos dias 22 e 23 de abril e foi um encontro virtual  
 de líderes mundiais de 40 países, promovido por Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. A 

reunião teve como objetivo a mobilização mundial para combater as mudanças climáticas, reunindo 
o Fórum das Grandes Economias (MEF, sigla em inglês) sobre Energia e Clima, totalizando 40 países 
(com o Conselho Europeu) que anunciaram suas metas climáticas e futuras medidas a serem tomadas 
para mitigar o aquecimento global. 

O evento contou com a presença de 17 das maiores economias, bem como nações com alta  
vulnerabilidade frente aos impactos climáticos. O encontro apresentou 5 sessões temáticas (três no 
dia 22 e mais duas no dia 23 de abril), a saber: 
1) "Elevando Nossa Ambição Climática" - as nações expuseram seus planos futuros;
2) "Investindo em Soluções Climáticas" - necessidade de ampliação do financiamento climático;
3) "Sessões Breakout" - quatro tópicos levantados pelos funcionários do governo estadunidense: a) 
adaptação e resiliência; b) ação climática em todos os níveis; c) segurança climática; d) soluções  
baseadas na natureza;
4) "Desencadeando a inovação climática" - este tema expôs as inovações que irão contribuir para  
acelerar as transições net-zero, bem como os esforços conjuntos público-privado (empresas e gover-
nos puderam falar sobre suas ações);
5) "As Oportunidades Econômicas da Ação Climática" - levantou-se a capacidade que uma ação  
climática tem de gerar empregos de boa e alta qualidade, principalmente para países que já estão co-
laborando com a priorização de políticas favoráveis à transição energética e ao clima, que em breve 
colherão os frutos do crescimento e da prosperidade econômica (fala de Joe Biden). 

Destaca-se também a presença e o discurso do Secretário-Geral da Organização das Nações Uni-
das. António Guterres enfatizou que a última década foi a mais quente documentada, considerando 
que a temperatura global já subiu 1,2oC, além de outros fenômenos climáticos que estão cada vez 
mais presentes em nosso cotidiano, o que expõe a atual situação global (alerta vermelho) e o objetivo 
único de todos países (ser um planeta verde). 

Esta Cúpula foi uma prévia para a Conferência das Nações Unidas sobre  
Mudança Climática (COP 26), que ocorrerá em novembro deste ano, em Glasgow, Escócia. Este 
relatório tem por objetivo expor os discursos de 22 dos 40 líderes mundiais convidados na Cúpula 
do Clima, sendo os 17 países membros originais do Fórum das Grandes Economias sobre Clima 
e Energia, e os demais — Argentina, Nigéria, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Israel e  
Turquia — pela relevância no sistema internacional e no setor de energia1. Tais discursos serão  
apresentados de forma resumida, levantando apenas os principais pontos e medidas que os líderes 
engajaram em seus respectivos países. Para mais informações sobre a Cúpula, acesse: https://www.
state.gov/leaders-summit-on-climate/about/. Todos os discursos proferidos nas 5 sessões da Cúpula 
estão disponíveis integralmente no site do governo dos EUA.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2021

1 Seleção feita pelo Núcleo de Avaliação da Conjuntura da Escola de Guerra Naval.

https://www.state.gov/leaders-summit-on-climate/about/
https://www.state.gov/leaders-summit-on-climate/about/
https://www.state.gov/leaders-summit-on-climate/
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Presidente Matamela Cyril Ramaphosa,  
ÁFRICA DO SUL 

O presidente sul-africano anunciou a necessidade de 
clareza no princípio de responsabilidades comuns 

dos países, ainda que diferenciadas, a fim de que a 
adaptação às mudanças climáticas possa retraçar o 
desenvolvimento que já foi feito em outros países e evitar 
que milhões de pessoas caiam para o nível da pobreza. 
As capacidades dos países são divergentes, sobretudo 
no que diz respeito àqueles localizados no continente 
africano e que têm contribuído menos que os demais nas 
emissões. Portanto, os países em desenvolvimento são 
os mais afetados pelos efeitos das mudanças climáticas, 
especialmente, por secas, tempestades, aumento do nível 
do mar e inundações.

Logo, segundo Ramaphosa, as economias 
desenvolvidas têm a responsabilidade de apoiar aquelas 
em desenvolvimento para que estas consigam mitigar e se 
adaptar às mudanças climáticas. Ressaltou a importância 
do multilateralismo e do implemento do marco da 
Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas.

O presidente disse que, no ano passado, finalizou 
a estratégia de adaptação das mudanças climáticas que 
coordenou todas as ações do governo e também a nível 
estadual. Ademais, a estratégia de não emissão para  
poder, então, chegar a uma economia de baixo carbono 
também foi adaptada. Neste momento, a África do Sul 
está melhorando suas contribuições e o objetivo que 
propõe é que as emissões sul-africanas caiam até 2025. 
No que diz respeito à fonte energética, há um plano para 
construção de 17 GW de capacidade instalada de fontes 
renováveis até 2025. Ressaltou que o governo permanece 
comprometido na redução das emissões globais dentro 
de um contexto de superação da pobreza, desigualdade e 
subdesenvolvimento.

A transição deve ser feita de maneira justa a fim 
de garantir que aqueles que são mais vulneráveis não 
sejam deixados para trás. É crítico que todos os três 
objetivos do Acordo de Paris — mitigação, adaptação e 
financiamento — sejam avançados com determinação e 
ambição. Além disso, o presidente afirmou que é preciso 
angariar financiamento, tecnologia e desenvolvimento de 
capacidades; caso contrário, será impossível para países 
em desenvolvimento, inclusive os africanos, alcançar as 
ambições nas adaptações ou mitigações. Por fim, Cyril 
Ramaphosa destacou a importância de que as economias 
desenvolvidas, as maiores emissoras, arquem com suas 
responsabilidades para fortalecer as outras economias, o 
que será fundamental para restaurar a possibilidade de 
crescimento. 

O presidente encerrou explicitando a abertura  
sul-africana para trabalhar com outras nações a fim de 
estabelecer maneiras de formar e encontrar soluções para 
o futuro.

Chanceler Angela Merkel, ALEMANHA

A líder alemã iniciou seu discurso afirmando estar   
 encantada com o retorno dos Estados Unidos ao 

debate sobre meio ambiente e políticas climáticas, visto 
que o mundo necessita da contribuição estadunidense no 
cumprimento das metas e ambições globais. Nesse sentido, 
ela agradeceu aos EUA  pelo seu comprometimento com 
as ambições climáticas da ONU para 2035, classificadas 
por ela como “Tarefa Hercúlea”.

Segundo Merkel, a Alemanha já atingiu sua meta de 
redução das emissões de gases em 40%, se comparada 
aos níveis de 1990. Embora o quantitativo já represente 
uma considerável mudança da postura alemã, o país 
anseia alcançar a marca de 55% menos em emissões 
e estar menos dependente de carbono, gradualmente, 
até 2030. Paralelamente, a chanceler alemã ressaltou a 
contribuição do país junto à União Europeia (UE) no dia 
19 de abril, quando foi adotado um acordo qualificando 
a questão climática enquanto pauta vinculante a todos 
os Estados membros, estimando que a Europa será uma 
região de “clima neutro” até 2050.

Por isso, Berlim tem adotado uma política europeia 
em direção à neutralidade climática, pois reconhece que 
o preço a ser pago por emissões de CO2 é alto. Desse 
modo, os alemães introduziram um treinamento nacional 
sobre emissões gasosas em transporte e aquecimento, 
e apenas quatro setores domésticos não foram cobertos 
pelo comércio de emissões da UE até agora. 

Por fim, Angela Merkel, argumentou que é 
preciso ter solidariedade primária com os países em 
desenvolvimento, enquanto os países desenvolvidos 
também comprometem-se a mobilizar uma quantia anual 
de US$ 100 bilhões para a efetivação das políticas e 
ações climáticas até a próxima década. Em contrapartida,  
Berlim dobrará seu financiamento para € 4 bilhões anuais 
(cerca de US$ 4.8 bilhões) e continuará a contribuir com 
o que lhe cabe. Além disso, em maio, o país sediou, 
juntamente ao Reino Unido, o 12º Diálogo Climático 
de Petersberg, demonstrando que, assim como seu 
parceiro britânico, o Estado alemão é um membro ativo 
no compromisso climático e determinado a cooperar 
multilateralmente. Portanto, considerando as medidas 
supracitadas, a Alemanha posiciona-se diretamente 
interessada no sucesso da COP 26, em Glasgow, e  
alinhada à sua tradição política e doméstica,  
prontificando-se a dialogar sobre a preservação da 
biodiversidade. 
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Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud,  
ARÁBIA SAUDITA

Inicialmente, o Rei Salman agradeceu ao presidente 
estadunidense pela reunião, ressaltando que a resolução 

dos problemas deve ocorrer de forma conjunta e que é 
importante que as soluções levem em consideração os 
diferentes níveis e formas de desenvolvimento ao redor 
do globo. O líder destacou o documento Saudi Vision 
2030 em que o país demonstra que, em menos de 10 anos, 
50% de toda a energia utilizada será oriunda de fontes 
limpas e que a principal forma de combater os prejuízos 
climáticos é a cooperação internacional. O Rei citou o 
encontro de 2020 do G20, que foi sediado na Arábia 
Saudita, quando se discutiu o atual mercado de carbono e 
o Estado Saudita anunciou duas novas iniciativas verdes, 
uma para o país e outra para o Oriente Médio, com o 
intuito de diminuir as emissões desta região que sediará a 
Middle East Green Initiative Summit neste ano.

A fala do Rei Salman da Arábia Saudita foi breve 
e ressaltou a cooperação quanto ao exercício mais 
importante para alcançar as metas propostas pelos 
países. Ademais, o Rei ressaltou a iniciativa saudita para 
o Oriente Médio a fim de que o país se destaque como 
protagonista do clima para a região.

Presidente Alberto Fernandez, ARGENTINA 

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, iniciou 
seu discurso agradecendo aos Estados Unidos por 

voltarem a tratar da temática das mudanças climáticas, 
considerada fundamental, necessária e urgente de ser 
trabalhada juntamente com outras nações. O mandatário 
informou que seu governo trabalha em um Plano Nacional 
de Adaptação e Mitigação das mudanças climáticas, que 
será apresentado na COP26, em Glasgow. Fernández 
assumiu novos compromissos, como o aumento na 
Contribuição Nacional Determinada em 27,7% a mais do 
que fora acordado em 2016, para que seja alcançada a 
meta de neutralidade de carbono até o meio do século e o 
impedimento da elevação da temperatura global em mais 
de 1,5ºC.

O presidente afirmou esperar que, em breve, mais 
de 30% da matriz energética argentina seja renovável 
e projeta a adoção de reduções de metano e demais 
poluentes em um curto prazo, mantendo a eficiência da 
indústria, dos transportes e da construção. Ele pretende 
transformar seu país em um polo de produção e exportação 
de hidrogênio como fonte de energia, além de erradicar o 
desmatamento ilegal ao tipificá-lo como crime ambiental; 
ademais, prometeu enviar ao Congresso novas leis de 
proteção ambiental de florestas nativas e de educação 
ambiental para conectar as lutas à solução das crises 
social e ambiental. Para isso, ressaltou a necessidade de 
mobilização de recursos não reembolsáveis em bancos 
internacionais com processos ágeis e transparentes, bem 
como as trocas de dívidas por ações ambientais e a não-
discriminação de países de renda média, além de pensar em 
modificações nas análises das agências de classificação 
de risco, de maneira que compreendam a realidade dos 
países e de suas capacidades, o que inclui a atenção aos 
processos de endividamento das nações para o controle 
da pandemia da COVID-19 e aos prazos, condições e 
taxas de pagamento de empréstimos e dívidas. 

Fernández finalizou seu discurso pedindo união da 
América Latina e Caribe na coordenação de medidas 
regionais, pois as ações são necessárias e as novas 
gerações estão atentas aos movimentos políticos e 
diplomáticos de seus países nessa temática.
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Primeiro-ministro Scott Morrison, AUSTRÁLIA 

O primeiro-ministro Scott Morrison afirmou que o país 
está no caminho certo para cumprir e superar seus 

compromissos com o Acordo de Paris, e atualizará sua 
estratégia de redução de emissões de longo prazo para 
Glasgow, atingindo assim a meta de 2030. Os australianos  
já reduziram suas emissões em 19% em relação aos níveis 
de 2005 — mais do que a maioria das outras economias 
similares — e em 36% quando excluídas as exportações. 
O país está aplicando a energia renovável dez vezes mais 
rápido do que a média global por pessoa. A Austrália tem 
a maior absorção de energia solar no telhado do mundo, 
e está no caminho para zerar suas emissões de carbono. 
Morrison afirmou que seu objetivo é chegar lá o mais 
rápido possível através de tecnologia que possibilite e 
transforme as indústrias do país.

Para a Austrália, não é uma questão de “quando” 
ou “se”, porém, mais importante, “como”. Por isso, 
ressaltou que o país tem financiado novas soluções 
tecnológicas prioritárias através de diferentes medidas 
no setor. Ademais, há o investimento de cerca de US$ 
20 bilhões para atingir metas ambiciosas que levarão 
o custo do hidrogênio limpo — captura de carbono 
à paridade comercial. Espera-se que isto alavanque 
mais de US$ 80 bilhões em investimento na próxima 
década. A meta é produzir o hidrogênio mais barato e 
verde do mundo. A Austrália está criando seu próprio 
hidrogênio, que permitirá transformações nos setores 
de mineração e recursos, fabricando nova produção de 
combustível e energia. Na Austrália, a jornada para o 
net zero está sendo liderada por empresas australianas 
pioneiras de classe mundial. O país é precursor nos 
setores agrícola e marinho através da ciência do solo e 
da pesca sustentável. As áreas marinhas protegidas na 
Austrália estão se aproximando de 40% do total de seu 
território marítimo. Mais de cem produtos de ponta já 
foram financiados para apoiar a grande barreira do recife 
e estão se comprometendo com mais US$ 100 milhões 
para proteger seus oceanos, ecossistemas costeiros e para 
mitigar a mudança climática. 

Em última instância, Morrison afirmou que os 
compromissos assumidos pela Austrália para reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa são viáveis e que o país 
está confiante em poder honrar seu compromisso. Seu 
governo está dedicado em realizar seu papel tornando a 
COP26 um sucesso em Glasgow.

 

Presidente Jair Bolsonaro, BRASIL   

O presidente da República Federativa do Brasil, Jair 
Messias Bolsonaro, iniciou seu discurso na Cúpula 

do Clima recuperando o passado do Brasil como uma 
das principais vozes no cenário internacional na agenda 
ambiental, especialmente pela sua grande biodiversidade 
e potencial no meio agroambiental. Ele apresentou 
a informação de que o Brasil teria contribuído com 
menos de 1% das emissões de gases de efeito estufa 
ao longo da história, uma das principais causas das 
mudanças climáticas. Apesar de figurar entre as 15 
maiores economias do mundo, o país pouco contribuiu 
para as emissões globais desses gases a cada ano. Uma 
das principais razões para isso seria a matriz energética 
predominantemente renovável, como o uso do etanol, 
biocombustível com potencial para reduzir a poluição 
das cidades, além do país possuir uma indústria agrícola 
sustentável e conseguir proteger suas florestas. Esses 
fatores teriam contribuído para evitar a emissão de bilhões 
de toneladas de carbono na atmosfera desde meados dos 
anos 2000.

O mandatário recordou a Contribuição Nacionalmente 
Determinada do Brasil, com reduções das emissões de 
gases de efeito estufa em 37% e 43%, para 2025 e 2030, 
respectivamente. Bolsonaro afirmou ter determinado 
a neutralidade climática em seu país para 2050, 
antecipando em uma década o compromisso firmado 
anteriormente. Para isso, afirmou estar comprometido 
com a eliminação do desmatamento ilegal até 2030 
aplicando os regulamentos ambientais, bem como com 
a duplicação dos recursos financeiros federais para os 
órgãos ambientais e suas medidas de fiscalização.

Bolsonaro recordou os baixos índices de 
desenvolvimento humano da região amazônica e que,  
para reverter a situação, é preciso melhorar a governança  
da terra e incentivar a economia baseada na  
biodiversidade, de forma a permitir a valorização desta e 
da floresta, contemplando as populações originárias nesse 
processo. Para tanto, o presidente pediu ajuda financeira 
de países, entidades privadas e membros da sociedade 
civil para cumprir essa tarefa estabelecida pelo Estado 
em virtude das dificuldades orçamentárias. Por fim, Jair 
Bolsonaro pediu à comunidade internacional que haja 
remuneração justa aos mercados de carbono, de maneira 
que o Brasil seja financeiramente beneficiado pelos seus 
atos de conservação de florestas e biomas.
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Primeiro-ministro Justin Trudeau, CANADÁ 

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, 
iniciou seu discurso defendendo o multilateralismo 

como meio para a mitigação das mudanças climáticas, o 
respeito ao Direito Internacional e aos Direitos Humanos, 
e o fim das perseguições que diversas populações sofrem 
no mundo. Para ele, na atual conjuntura, a prioridade 
segue sendo o combate à COVID-19, fazendo uso da 
ciência para desenvolver vacinas e salvar vidas, além de 
ajudar a contornar as ameaças das mudanças climáticas. 
Segundo Trudeau, o Canadá atingirá, em 2030, 30% a 
menos do nível de emissões de gases de efeito estufa que 
tivera em 2005. O país reconhece sua posição enquanto 
poluidor e pretende desfazer essa imagem por meio de 
ações. Para tanto, Trudeau prometeu reduzir entre 40 
e 45% os níveis de emissão de 2005, com prazo para 
o final da década, até zerar as emissões em 2050. O  
primeiro-ministro defendeu que as mudanças climáticas 
só serão combatidas com políticas firmes e sérias, por 
isso, seu governo decidiu que, até 2030, o preço do 
carbono será de US$ 170 por tonelada emitida, elevando 
drasticamente o custo de poluir no Canadá.

O Canadá tem investido em transporte público de 
massa, energia renovável, descarbonização de indústrias 
e residências e banindo os plásticos descartáveis para 
proteger os oceanos, em consonância com o plantio de 
mais de 2 bilhões de árvores. Ademais, segundo Trudeau, 
o país já possui mais de 80% da eletricidade sem emissão 
de gases do efeito estufa e pretende chegar a 100% o 
quanto antes. O primeiro-ministro espera que o Canadá 
seja um exemplo a ser seguido, pois isso permitiria um 
futuro seguro com redução de danos ao meio ambiente, 
mas que tal status só será atingido com trabalho conjunto 
em todas as escalas, do local ao internacional.

Presidente Xi Jinping, CHINA 

Xi Jinping iniciou seu discurso afirmando que 
a mudança climática representa um grande 

desafio para a sobrevivência humana da comunidade 
internacional, havendo a necessidade de que esta se 
una em prol desse objetivo. O presidente destacou o 
comprometimento com a harmonia entre ser humano 
e  natureza, além do dever de tratar o meio ambiente 
como raiz do nosso ser, pontuando a necessidade de  
conservá-lo e resguardá-lo constantemente. Jinping 
ressaltou a urgência do comprometimento com o 
desenvolvimento verde pois, ao melhorar o meio 
ambiente, a produtividade também é beneficiada. É 
necessário manter o meio ambiente saudável para 
promover desenvolvimento econômico e social pelo 
mundo.

O mandatário destacou que é preciso manter o 
equilíbrio com os ecossistemas e com todos os elementos 
da natureza. Por isso, faz-se necessário analisar e assumir 
as responsabilidades que temos frente às gerações futuras, 
brindar justiça e equidade social durante a transição verde. 
Ele reafirmou seu compromisso com o multilateralismo, 
e afirmou que se deve trabalhar sobre a base do Direito 
Internacional, cumprir com o conceito de justiça e  
centrar-se em ações eficazes. Ele defendeu também 
a promoção do sistema das Nações Unidas, e o 
cumprimento com o Acordo de Paris e com a Agenda de 
Desenvolvimento Sustentável de 2030. Também destacou 
que é de bom tom comprometer-nos com os princípios de 
responsabilidades comuns, ainda que sejam diferenciadas 
— tal princípio é a pedra angular da governança climática 
global. 

É crucial levar em conta as dificuldades e inquietudes 
dos países em desenvolvimento. Os países desenvolvidos 
devem aumentar suas ambições nesse sentido, além 
de realizar ações concretas e auxiliar as nações em 
desenvolvimento a fazerem suas transições para a 
economia verde, com baixas emissões de carbono. A 
China espera trabalhar em conjunto com a Comunidade 
Internacional para promover a governança global. 
O presidente afirmou que continuará valorizando a  
harmonia entre ambiente e ser humano, além de 
seguir contribuindo para a conservação ecológica, 
e buscará caminhos verdes de baixo carbono para o 
desenvolvimento.

Segundo Xi, o país pretende chegar à neutralidade nas 
próximas décadas, havendo esforços sérios de diferentes 
setores chineses que controlam as emissões para tal feito. 
A China apoiará a Conferência das Nações Unidas sobre 
Mudança Climática (COP26) e promoverá esforços para 
criar caminhos verdes que beneficiarão a todos.
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Presidente Charles Michel, CONSELHO  
EUROPEU

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, 
iniciou seu discurso agradecendo a oportunidade 

do encontro, endossando o papel dos Estados Unidos 
na promoção do multilateralismo, o qual, ao retornar 
ao Acordo de Paris, envia uma importante mensagem 
à Comunidade Internacional. Segundo proferido por 
Michel, é imperativo que o novo momento de adaptação 
da humanidade opte por uma economia industrial que 
seja sustentável dentro do escopo da terceira revolução 
industrial.

Nesse sentido, em dezembro de 2019, Michel destacou 
que os líderes da União Europeia (UE) comprometeram-se 
em atingir a neutralidade climática até 2050, constituindo 
o maior bloco econômico a contribuir e assumir uma 
decisão tão ampla. Todavia, apenas no final de abril, 
seus objetivos climáticos foram contemplados dentro 
de uma legislação climática europeia. Charles Michel 
enfatizou a necessidade de a Comunidade Internacional 
ser mais proeminente no financiamento climático, vide o 
já consolidado compromisso europeu com a mobilização 
dos US$ 100 bilhões por ano nesse campo. Aliado a isso, 
cerca de US$ 729 bilhões do orçamento e um pacote de 
recuperação europeia serão dedicados para a transição 
verde do país e para economias de baixo carbono, o que 
requer um massivo investimento excedendo em muito as 
capacidades públicas sozinhas.

Em sequência, o mandatário argumentou que o sonho 
de transição verde é a prosperidade estratégica, em que 
30% do pacote europeu será financiado através dos 
laços verdes. A ambição da UE também reflete em suas 
instituições de financiamento sustentável. Neste ano, por 
exemplo, o banco de investimento europeu alinhou seu 
compromisso com o Acordo de Paris, alocando pelo menos 
60% de seu financiamento anual para investimento verde 
até 2025. Enquanto os Estados membros contribuirão 
com US$ 1,22 trilhão em investimento de projetos 
verdes nessa década, o Banco Central europeu trabalha 
na aplicação da mudança climática na política monetária 
e estabilidade financeira. 

A abordagem global para o preço de carbono é 
primordial na promoção de investimento verde, sendo 
necessário atribuir o carbono ao modelo de negócios. As 
iniciativas nesse sentido devem ser definidas em nível 
global, pois a vinculação do carbono nas economias é 
instrumental, sendo esta a razão para a UE introduzir um 
mecanismo de nível de ajuste de carbono visando garantir 
um campo de atuação equitativo. Por fim, a União 
Europeia ambiciona ser uma organização forte, pronta 
para unir forças com todas as nações amigas ao redor do 
globo ao assumir suas responsabilidades coletivas pelo 
bem estar do povo e do planeta.

Presidente Moon Jae-in, COREIA DO SUL 

O presidente da Coreia do Sul afirmou que, enquanto 
o país iniciou a implementação do Acordo de Paris 

esse ano, o presidente dos EUA, Joe Biden, mostrou sua 
liderança global no assunto e expressou seu respeito ao 
presidente, ao seu governo e ao seu trabalho. 

Em nome do povo coreano, o presidente assumiu 
dois compromissos para alcançar a neutralidade de 
carbono. Primeiro, a República da Coreia elevará suas 
contribuições determinadas ao nível nacional. No ano 
passado, substituíram sua meta anterior de redução por 
uma meta absoluta de corte de 24% a partir do nível 
de emissões de 2017. Agora, seu objetivo é chegar à 
neutralidade em 2050. Entre 2019 e 2020, as emissões 
foram reduzidas em 10% em relação a 2018. Em segundo 
lugar, a Coreia acabará com o financiamento público para 
mais usinas a carvão no exterior. Desde o lançamento de 
seu governo, a Coreia deixou de emitir licenças para a 
construção de novas usinas movidas a carvão, fechou 
dez unidades antigas antes do previsto e, como resultado, 
reduziu drasticamente sua dependência do carvão.

Em vez disso, a nação acelera a produção de energia 
renovável, como a energia solar e eólica, para se 
tornarem mais neutros em carbono. É imperativo que o 
mundo reduza a escala das usinas elétricas alimentadas 
por carvão. Contudo, os países em desenvolvimento que 
lutam devido à dependência do carvão devem ter acesso 
a um apoio adequado. Também na frente doméstica, 
destacou que o país precisa de contramedidas para 
lidar com o impacto negativo nas indústrias, empresas 
e empregos relacionados, entre outros, com o objetivo 
de promover o investimento em instalações de energia 
renovável, tanto dentro como fora da Coreia.

Neste mês, a segunda Cúpula será realizada em 
Seul. Países, sociedade civil, indústrias e outros 
parceiros diversos se reunirão para acelerar sua visão 
de neutralidade de carbono. Finaliza afirmando que se 
prepararão para a Cúpula, que inspira uma visão acionável 
e uma cooperação mais forte.
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Presidente Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

O Sheikh Kahlifa Bin Zayed iniciou seu discurso 
agradecendo ao presidente Biden e à sua equipe pela 

oportunidade e o esforço para entregar um futuro melhor 
para as próximas gerações. Ressaltou o comprometimento 
dos Emirados Árabes Unidos em trabalhar em cooperação 
com os EUA, o mundo e os parceiros do setor privado.

O presidente reconheceu o papel dos Emirados Árabes 
Unidos como um dos maiores exportadores de petróleo 
mundiais. Há 15 anos, o país criou uma estratégia de se 
preocupar com a geração de energia limpa e renovável, 
principalmente com as estações de geração de energia 
solar, dentre as maiores do mundo e a construção de 
uma usina que virá a ser a maior do mundo. Ademais, 
esses investimentos se expandem para 17 países. O 
Sheikh Kahlifa bin Zayed também ressaltou o fato da 
malha produtiva de petróleo dos EAU serem os menores 
emissores de CO2 no setor.

O presidente finalizou a fala contando sobre uma nova 
experiência sobre como gerar uma agricultura mais limpa 
nos próximos cinco anos. Segundo ele, o clima é um tema 
temporário e deve ser tratado como algo contínuo, parte 
das discussões.

Presidente Emmanuel Macron, FRANÇA

O presidente da França, Emmanuel Macron, iniciou 
seu discurso saudando os Estados Unidos ao 

reingressar e contribuir para o debate sobre a redução da 
emissão de gases. Macron destacou o sucesso na redução 
de gás metano em âmbito global e o engajamento da 
Comunidade Internacional. Contudo, ele enfatizou ser 
necessário agir mais rápido para implementar as metas 
até 2030. 

É nessa perspectiva, que, até o final de 2021, a 
União Europeia (UE) afirmou que colocará em ação seu 
European Green Deal, destacando a atuação multissetorial 
em inovação, transformação e regulação. A iniciativa 
será realizada em direção à cooperação em inovação e 
tecnologias disruptivas, que permitirão enfrentar desafios 
e reduzir custos, assim como o país fez na área de energia 
solar e baterias. 

Outro ponto salientado foi a necessidade francesa 
em transformar completamente seu sistema financeiro, 
através de uma rede verde, o que o presidente francês 
considera como uma força tarefa em divulgação 
financeira relacionada ao clima. Ademais, a iniciativa 
"um planeta" reuniu fundos soberanos ao gerir igualmente 
ativos públicos e privados para que todos possam adotar 
a mesma metodologia, tornando-se um modelo para o 
futuro das finanças globais. 

Nos próximos meses, segundo Macron, Paris 
priorizará suas responsabilidades avançando na questão 
do financiamento em ações de combate às mudanças 
climáticas e na subsequente regulação em nível 
internacional. Isto posto, o líder francês afirmou que se 
não for estabelecido um preço a ser pago pelas emissões 
de carbono, logo não haverá transição climática, sendo 
necessário enxergar o ambiente no âmbito de custos de 
investimento, seja ao nível regional dos mercados e/ou 
nas relações comerciais entre os países.

Em suma, Macron defendeu que não há nenhuma 
ação ambiental confiável e sustentável se não houver 
justiça social e climática. Além disso, para alcançar 
sucesso coletivamente, a Comunidade Internacional deve 
agir mais rápido aprimorando a justiça climática, sendo 
esse o sentido por trás da ação francesa junto à Índia na 
Aliança Solar Internacional. Além das ações supracitadas, 
o país também sediará a Cúpula de Financiamento das 
Economias Africanas, em Paris, ainda no mês de maio. 
O continente africano, segundo ele, pode combater as 
causas e efeitos das mudanças climáticas ao mesmo tempo 
que aumenta a segurança alimentar e as oportunidades 
de emprego para seus jovens. Por fim, ele disse que é 
necessário que o mundo tenha responsabilidade com as 
gerações futuras, com países estabelecendo mandatos 
mais firmes a seus bancos públicos a fim de alcançar 
emissões zero de carbono. 
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Primeiro-ministro Narendra Modi, ÍNDIA 

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, saudou 
os cidadãos do planeta e cumprimentou Biden pela 

iniciativa de organizar a Cúpula. Segundo ele, o mundo 
está vivendo um momento de pandemia, e o evento é 
oportuno para lembrar que a ameaça grave da mudança 
climática não desapareceu, sendo realidade para milhões 
de pessoas ao redor do mundo, para as quais suas vidas 
e suas formas de sustento já enfrentam consequências 
graves.

A partir do discurso, ressaltou a necessidade de lutar 
contra a mudança climática e de colocar em pauta ações 
concretas para prevenir que tal fato continue a ocorrer, 
e essas ações precisam ser feitas em larga escala, com 
alcance global. A Índia vem fazendo sua parte de acordo 
com o primeiro-ministro. Apesar dos desafios que a Índia 
vem enfrentando atualmente, expandir a sua energia 
renovável até 2030 é um compromisso da nação.

O país asiático tem dado grandes passos em direção à 
eficiência energética e da manutenção da biodiversidade, 
e esse é um dos motivos pelos quais o índice do país  
é de 2°C. A nação tem promovido iniciativas globais 
que envolvam energia solar. Como país que vem 
se desenvolvendo em matéria de clima, a Índia dá  
boas-vindas aos seus sócios para criar um plano de 
desenvolvimento sustentável para o país. Uma outra 
possibilidade é ajudar outras nações em desenvolvimento 
que precisam de financiamento para ter acesso ao 
desenvolvimento sustentável e às tecnologias verdes.

Modi afirmou, ainda, que os Estados Unidos e a 
Índia lançarão uma agenda de energia limpa entre as 
duas nações para 2030. Serão implementados programas 
de cooperação verde visando a preservação do meio 
ambiente. O primeiro-ministro ressaltou que, atualmente, 
a emissão de carbono indiana é 60% inferior à emissão 
global do composto químico. Segundo ele, esse resultado 
é possível pois o estilo de vida mais sustentável está 
arraigado nos indianos. O primeiro-ministro também 
ressaltou a importância do impacto que o estilo de vida 
tem sobre o meio ambiente. Para ele, a sustentabilidade 
deve ser uma estratégia econômica na era pós-COVID.  
Ele finaliza seu discurso dizendo que não se deve 
descansar enquanto os objetivos do país não forem 
cumpridos.

Presidente Joko Widodo, INDONÉSIA 

O presidente Joko Widodo começou seu discurso 
declarando que o impacto da mudança climática 

está diretamente diante de nós, colocando a pandemia da 
COVID-19 e a recessão global como complicadores. 

Nesse sentido, Widodo compartilhou três reflexões: 
a primeira é que a Indonésia leva muito a sério os 
impactos da mudança climática e pede aos outros países 
do mundo que adotem ações concretas. Enquanto o maior  
arquipélago do mundo e lar de florestas tropicais, a 
abordagem da mudança climática é um tema de interesse 
nacional para a Indonésia, como mostram alguns 
indicadores. A taxa de desmatamento no país está no 
seu ponto mais baixo dos últimos 20 anos. Os incêndios 
florestais caíram 82% numa época em que algumas 
regiões das Américas, Austrália e Europa experimentaram 
o maior aumento. 

Em segundo lugar, de acordo com o presidente, o 
país deve avançar no desenvolvimento verde para um 
mundo melhor. Widodo afirmou que ouviu com alegria 
as metas de alguns países de alcançar a neutralidade 
em 2050. Entretanto, para assegurar sua credibilidade, 
tais compromissos devem ser implementados com base 
nos tratados anteriormente firmados. Os países em 
desenvolvimento implementaram ambições semelhantes. 
Se os compromissos dos países desenvolvidos forem 
credíveis, acompanhados de apoio concreto, seu 
cumprimento, que é uma necessidade, será alcançado. 

Em terceiro lugar, o presidente colocou que, para 
atingir as metas do Acordo de Paris e outras agendas 
compartilhadas, a parceria global deve ser fortalecida. 
Deve-se construir entendimentos e estratégias para 
atingir emissões líquidas zero e em direção à COP26 
de Glasgow. A Indonésia está acelerando seus  
projetos-piloto para emissão líquida zero, inclusive na 
construção da parte industrial verde do país, cobrindo 
uma área de 12.500 hectares em North Calimantan, que 
se tornará a maior do mundo. Além disso, o governo está 
disposto a reabilitar 620.000 hectares de manguezais até 
2024, o maior do mundo com quatro vezes mais absorção 
de carbono em comparação com as florestas tropicais.

O presidente finalizou seu discurso ressaltando 
que a Indonésia está aberta para investimentos e 
transferências, incluindo aqui transições energéticas. Há 
também espaço para oportunidades no desenvolvimento 
de biocombustíveis e baterias de lítio na indústria de 
carros elétricos. A nova presidência de 2022 vai seguir 
priorizando a cooperação em assuntos de mudanças 
climáticas e desenvolvimento sustentável, além de 
continuar a apoiar as nações amigas do Pacífico.
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Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu,  
ISRAEL

Inicialmente, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu 
agradeceu a oportunidade do fórum e a parceria entre 

os Estados Unidos (sob a administração de Joe Biden) e 
Israel em temas relativos ao meio ambiente. Netanyahu 
ressaltou a importância do comprometimento com as 
transformações climáticas. Ele prometeu que ⅓ de toda 
produção de energia em Israel será provida de fontes 
renováveis até 2030. Além disso, ressaltou que a meta 
para o país até 2050 é de fazer a transição energética 
completa de combustíveis fósseis para energia renovável. 
Se apresentou como o que mais diminui sua dependência 
de carvão e que, até 2025, daqui a 4 anos, não haverá mais 
queima do fóssil. O primeiro-ministro também evidenciou 
em seu discurso que em 2021, 10% de toda a produção 
de energia nacional provém da energia solar. Para mais, 
admitiu que Israel possui dificuldades em estocar energia, 
que esse é um problema que precisa ser enfrentado e que 
diversas startups israelenses já trabalham com o tema a 
partir de financiamento estatal. Sobre a água, ele destacou 
sua efetividade da água nos projetos de agricultura, assim 
como a dessalinização, purificação e reciclagem em que 
86% da água é reutilizada na agricultura. 

Primeiro-ministro Mario Draghi, ITÁLIA

O primeiro-ministro italiano iniciou seu discurso 
frisando que, enquanto a Comunidade Internacional 

combate a atual crise pandêmica em seus países, outras 
crises vigentes não podem ser esquecidas. Nesse sentido, 
ele reconheceu que os planos delimitados para a superação 
da crise de COVID-19 oferecem uma oportunidade única 
para transformar as economias e buscar um modelo de 
crescimento mais verde e inclusivo. O primeiro-ministro 
também destacou que, mesmo sob o compromisso do 
Acordo de Paris, as ações tomadas desde então provaram-
se insuficientes. Dessa forma, sob novas políticas 
vigentes, Draghi acredita que os países estão preparados 
para reduzir até 3oC do aquecimento global, e urge para 
que esse curso seja revertido logo.

Segundo o primeiro-ministro, a Itália participa do 
plano de US$ 915 bilhões da União Europeia, intitulado 
“EU next generation”, possuindo como objetivo o apoio 
à transição ambiental europeia, de forma a tornar o 
continente neutro ao carvão até 2050. Somente no território 
italiano, cerca de 10% disso, grossos US$ 85,4 bilhões,  
destinam-se ao investimento em infraestrutura verde, 
economia circular e mobilidade sustentável. A resposta 
italiana, portanto, almeja enquadrar seus esforços em 
direção à sustentabilidade, dentro de uma abordagem 
multilateral efetiva e inclusiva.

Ainda neste ano, é imperativo acompanhar a 
presidência do G20 sob a vigência italiana, que tem por 
objetivo programático salvaguardar o planeta em que 
habitamos, visto que os países do grupo totalizam 75% 
das emissões globais de gases. Destarte, a presidência 
italiana é responsável por assegurar que os países do G20 
correspondam aos objetivos do Acordo de Paris e, para 
complementar a isto, Roma propôs sediar uma futura 
reunião ministerial conjunta de clima e energia. Por 
conseguinte, tais ações conjuntas aumentarão as chances 
de uma bem-sucedida COP26 em Glasgow, que contará 
com a atuação taxativa italiana, visto que o país pretende 
ser o anfitrião da pré-COP26 em Milão.

A Itália comprometeu-se em definir metas elevadas 
para o financiamento do clima e garante delinear ações 
em consonância com o Acordo de Paris e os objetivos que 
serão estabelecidos na COP26. Isto posto, em dezembro 
do ano passado, a Itália comprometeu-se com cerca de 
US$ 36,6 milhões para o Fundo de Adaptação das Nações 
Unidas aliado ao seu engajamento no efetivo combate 
da mudança climática nas próximas décadas. Por fim, o 
líder italiano recorreu a seus homólogos sobre o auxílio 
que devem prestar a países vulneráveis e também destaca 
que Roma ambiciona sediar a segunda edição da Cúpula 
de Financiamento Climático. 
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Primeiro-ministro Yoshihide Suga, JAPÃO  

Yoshihide Suga saudou a todos e agradeceu pela 
hospitalidade que recebeu na Casa Branca, além 

de parabenizar pela realização de um evento tão 
importante. Os incêndios florestais, as inundações e as 
intensas nevascas que foram vistas recentemente pelo 
mundo têm como um dos principais motivos a mudança 
climática. O primeiro-ministro ratificou a necessidade 
de descarbonizar o planeta e lutar contra o aquecimento 
global, sendo este um desafio para toda a humanidade 
e, ressaltando ser imprescindível se ter força de vontade 
para resolvê-lo.

Responder às mudanças do clima não mais impõe 
limites para as economias do globo. Isso pode ser, na 
verdade, um motor para crescimento econômico a longo 
prazo e dinâmico, não só para o Japão,  mas para todo o 
mundo.

Com essa visão em mente, no ano passado, após 
assumir o posto de primeiro-ministro, Suga falou sobre 
o plano japonês de emissões zero de carbono para 2050. 
Ele seguiu afirmando que será um passo gigantesco para 
reduzir o problema global. O Japão planeja reduzir as 
emissões de carbono em 46% no ano de 2030 comparado 
com o ano de 2013. O país está se preparando para 
mostrar sua liderança a nível global em matéria de 
descarbonização. Afirmou, ainda, que de agora em 
diante, vão acelerar suas deliberações para fixar medidas 
concretas para alcançar seu objetivo. 

O Japão pretende criar um círculo virtuoso entre 
economia e ambiente. Para alcançar o objetivo de 2030, 
o país pretende utilizar fontes energéticas limpas, como 
as energias renováveis, e adotar medidas que sejam 
suficientes para atrair parte das empresas para a iniciativa 
de redução de emissão de gases que causam o efeito 
estufa.

 O país lutará pela produção de tecnologias 
inovadoras para maximizar a utilização de recursos que 
não utilizem carbono. Eles promoverão a transição para 
uma economia circular, que produzirá novas tecnologias 
e gerará novos empregos. Suga garantiu que seguirá com 
o Acordo de Paris e apresenta uma aliança climática 
recém estabelecida entre EUA e Japão sobre mudança 
climática e utilização de energias limpas. Com base na 
aliança, os dois países trabalharão em conjunto para 
promover a descarbonização em nível mundial, frisando 
as tecnologias de ponta japonesas que podem ajudar no 
processo. Por fim, Suga comprometeu-se em promover  
a cooperação internacional para frear os impactos que 
afetam os Estados mais vulneráveis ao aquecimento 
global.

Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
MÉXICO  

O presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, iniciou seu discurso falando sobre as 

descobertas de petróleo em seu território, combustível 
este que será utilizado para o consumo interno e 
exportação, diminuindo a dependência de importação 
de combustíveis fósseis. O país pretende reduzir o uso 
deste recurso e do carvão na produção de eletricidade, 
investindo em energia hidrelétrica, por meio de reformas 
nas usinas já existentes para evitar custos de construção 
e danos ambientais no processo. Obrador trouxe à tona 
um projeto de reflorestamento que seria um dos maiores 
do mundo, com mais de 450 mil camponeses plantando 
árvores frutíferas e madeireiras sob um orçamento de 
US$ 1,4 bilhão por ano. O mandatário disse que pretende 
expandir esse projeto que retroalimenta a agroexportação 
e a exportação de madeiras para o sudeste do México 
e o Triângulo Norte da América Central (Honduras, 
Guatemala e El Salvador).

Obrador aproveitou para tratar de temas laborais e 
migratórios. Ele pediu que os camponeses que atuam 
no reflorestamento possam obter vistos de trabalho 
temporário ou residência permanente nos Estados Unidos 
com um intervalo de três ou quatro anos para a conquista 
de cidadania. Isso se dá pela sua percepção de que as 
medidas coercitivas para barrar os fluxos migratórios, 
como a construção do muro em sua fronteira com os 
EUA e a violência da polícia fronteiriça estadunidense, 
não surtem os efeitos desejados. Para ele, o que resolve 
a situação é justiça e bem-estar social que podem estar 
alinhados com a proteção da natureza.
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Presidente Muhammadu Buhari, NIGÉRIA 

No início de sua fala, o presidente Muhammadu 
Buhari agradeceu ao presidente dos Estados 

Unidos, Joe Biden, pela iniciativa de convocar a cúpula 
em um momento crítico dos impactos da COVID-19 e 
das mudanças climáticas, e por incorporar novamente os 
EUA no Acordo de Paris. 

Buhari destacou a importância da cúpula para o apoio 
político internacional que é necessário para os cumprir os 
compromissos assumidos do Acordo de Paris e convoca 
países e partes interessadas a integrar este movimento de 
transição.

Para o presidente, a Nigéria está incorporando 
programas ecológicos e respeitosos com o meio 
ambiente no caminho da sustentabilidade. Em 2016, a 
Nigéria implementou o marco institucional para reduzir 
as emissões em 30%, de maneira incondicional, e 45%, 
condicionado ao apoio internacional, até 2030.

Com a transição para emissões zero, a Nigéria poderá 
criar oportunidades de trabalho e outros benefícios 
econômicos; agilizar programas para transição da lenha 
para gás natural, biogás, sem eletricidade de impacto 
imediato à saúde dos usuários e uma maior produção, 
maiores fontes de emprego e melhor prestação dos 
serviços. 

A proteção agrícola e o setor de cadeias de 
suprimentos implicam trabalhar na eficiência alimentar, 
e a produtividade para a qual necessitamos prognósticos 
meteorológicos para os produtores e alcançar o 
empoderamento dos agricultores para proteger suas 
fontes de sustento. 

Ademais, dos compromissos assumidos sobre a 
queima de gás associado para 2030, no setor de petróleo e 
gás, estão sendo adotadas medidas de adaptação de gestão, 
incentivo, pesquisa e desenvolvimento. E o governo da 
Nigéria, no ano de 2017, lançou o programa de títulos 
verdes como parte de seu compromisso consagrado no 
Acordo de Paris, o resultado geral se traduziu em mais 
alimento, melhor nutrição, menos fome, mais emprego, 
mais oportunidade de trabalho, melhores meios de 
subsistência, menos pobreza, menos vulnerabilidade aos 
desafios de saúde e uma melhor qualidade de vida.

Para finalizar, o presidente incentivou os países 
a incorporar o conceito de economia circular e 
desenvolvimento sustentável e modelo de consumo 
sustentável para poder agilizar a realização dos objetivos a 
longo prazo corporificados no Acordo de Paris. Ademais, 
ele convocou a Comunidade Internacional para apoiar 
os compromissos do Acordo de Paris para alcançar os 
objetivos ambiciosos desse tratado.

Primeiro-ministro Boris Johnson,  
REINO UNIDO 

O primeiro-ministro Boris Johnson iniciou seu discurso 
agradecendo ao presidente estadunidense, Joseph 

Biden, pela iniciativa em organizar o evento e mobilizar 
os líderes mundiais. Assim, posicionando Washington 
novamente na linha de frente no embate sobre mudança 
climática. Dito isso, Johnson, destacou o orgulho 
britânico ao realizar o mesmo, sendo o primeiro país 
europeu a aprovar a legislação do carbono zero e reduzir 
suas emissões, de modo a dobrar seu financiamento 
climático internacional. 

O Reino Unido acredita ser indispensável que países 
desenvolvidos sigam contribuindo ativamente para 
mitigar os impactos climáticos. Até o ano de 2035, o país 
anseia entregar 78% das reduções em carbono necessárias 
para atingir sua meta. E, paralelamente, a nação tem 
atuado enquanto porta-voz das políticas e diálogos 
ambientais, ao presidir em novembro do presente ano 
a 26a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança 
Climática, a ser realizada em Glasgow, na Escócia. 

Nesse âmbito, visando assegurar que o aumento da 
temperatura global não ultrapasse 1,5ºC, Londres atua 
com diversas nações do Sistema Internacional, desde 
os menores Estados até os maiores países emissores de 
gás carbono. O dirigente britânico disse ser fulcral a 
coordenação entre os países, aliada à ajuda de cientistas 
capazes de produzir soluções tecnológicas e investimentos 
financeiros, como os US$ 100 bilhões acordados em 
2019 com a União Europeia. 

Dessa forma, ressaltou-se o papel de uma mudança 
climática sustentável que evite a perda de espécies e seu 
habitat, tornando-se imprescindível a atuação de uma 
coalizão internacional na redução da desmatamento, com 
o incremento de novas mudanças tecnológicas capazes 
de oferecer novas possibilidades e soluções. O desafio 
político será conscientizar demais países que não se 
trata de uma dispendiosa política verde, mas sobre uma 
oportunidade de crescimento doméstico e internacional, 
fortalecimento e diversificação de inovações tecnológicas, 
novos financiamentos e geração de novos empregos. 

Em alusão aos níveis de 1990, o Reino Unido reduziu 
suas emissões de carbono em cerca de 42%, associado 
ao exponencial crescimento de sua economia, chegando 
a 73% mais do que nos anos 1990. Por conseguinte, 
Londres continuará trabalhando na pauta climática e na 
subsequente redução dos níveis de CO2 no país, mas 
também espera o trabalho conjunto dos Estados sob as 
diretrizes da COP 26 e outras que seguirão. A expectativa, 
portanto, é que a Comunidade Internacional saia do atual 
contexto pandêmico fortalecido e pronto para fazer desta 
década um período de decisivas mudanças no âmbito 
climático.
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Presidente Vladimir Putin, RÚSSIA  

O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, 
iniciou seu discurso destacando que a reunião da 

Cúpula do Clima demonstra o quanto a Comunidade 
Internacional está preocupada com as mudanças 
climáticas e interessada em dobrar esforços endereçados 
para a questão. 

Para tanto, faz-se necessário um sólido cenário legal 
para a colaboração internacional, capaz de controlar e 
reduzir a emissão de gases do efeito estufa, e tutelar pelos 
acordos universais alcançados sob os auspícios da ONU. 
Nesse âmbito, Putin ressaltou que Moscou trata seus 
compromissos internacionais como máxima prioridade, 
em particular, relembrou a implementação pelo país 
do Protocolo de Kyoto das Nações Unidas e o Acordo 
de Paris. Ademais, a Rússia possui esforços ativos na 
construção de legislações modernas permitindo tanto 
controlar as emissões de carbono quanto criar incentivos 
para sua redução. 

Tendo isso em vista, em 21 de abril (dia anterior à 
Cúpula do Clima), foi apresentado pelo presidente 
russo seu endereçamento anual para a Assembleia 
Geral da Federação da Rússia e dentre as prioridades 
econômicas, o presidente apresentou a tarefa de reduzir 
significativamente as emissões de carbono no país até 
2050. O país também reduziu largamente as emissões 
de gases de efeito estufa se comparado a 1990. Isso foi 
possível pelo comprometimento russo em  reduzir pela 
metade as emissões de 3,1 bilhões de toneladas para 
1,6 bilhões de toneladas, aliado à reestruturação de sua 
indústria e energia nas últimas duas décadas. Como 
resultado do panorama atual, 45% da energia russa mista 
é responsável por fontes de energia de baixa emissão, 
inclusive geração nuclear.

A Rússia também pretende aprimorar suas capacidades 
para utilizar gás e petróleo associados, promovendo em 
larga escala campanhas para modernização ambiental e 
maior eficiência energética dentro do setor econômico 
para assegurar a captura de carbono, armazenamento e uso 
para mais recursos. Ainda discorrendo sobre propostas, 
Putin expressou o lançamento de um projeto piloto para 
criar um sistema de precificação de carbono, permitindo 
que a região russa torne-se neutra em carbono até 2025.

Ressaltou-se também a contribuição russa em absorver 
emissões do ecossistema mundial, estimadas em cerca 
de 2,5 bilhões de toneladas de CO2 anuais. Portanto, é 
imperativo estabelecer uma cooperação internacional 
em calcular e monitorar todas as emissões de gases na 
atmosfera.

Por fim, o presidente russo urge esforços conjuntos 
da Comunidade Internacional e a convidou para uma 
colaboração conjunta em pesquisa científica, investimento 
em tecnologias limpas e projetos climáticos que podem 
fazer a diferença e ativamente persuadir novas tecnologias 
de baixo carbono para mitigação e adaptação. 

Presidente Recep Tayyip Erdoğan, TURQUİA  

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, 
iniciou seu discurso agradecendo a oportunidade em 

nome de si, do povo turco e da Turquia. Para ele, é um 
dever moral entregar um mundo melhor do que recebemos 
para as próximas gerações. O dirigente destacou que as 
mudanças climáticas estão não apenas afetando alguns 
países, mas comprometendo toda a humanidade. Por 
isso, Erdoğan ressaltou que a Turquia está ativamente 
realizando ações para contornar o problema, como, por 
exemplo, expandir o espaço florestal, ação que permite, 
desde já, o incremento de 20,8 milhões de hectares 
para 23 milhões de hectares. Além disso, o país vem 
adaptando o Plano Nacional de Estratégia e a Ação para 
o Clima, que irião de encontro aos objetivos de 2030 e 
2050, apresentados em 2015. A partir disso, o presidente 
disse esperar redução de 21% das emissões de gases 
de efeito estufa até 2030. Isso significaria um total de 
1.000.929 toneladas a menos de gás carbônico liberados 
na atmosfera.

Sobre a produção de energia elétrica, Erdoğan ressaltou 
que 52,3% da produção de eletricidade na Turquia 
provém de fontes renováveis e que essa porcentagem 
deve crescer nos próximos anos. Além do aumento do 
uso de energia solar e eólica, haverá a melhoria de suas 
efetividades. Um ponto extremamente importante que foi 
citado são os projetos para reduzir a produção de lixo, 
além de uma iniciativa liderado pela primeira dama com 
a finalidade de reciclar 30% de todo lixo produzido. 
Outra preocupação demonstrada pelo presidente são 
as áreas de proteção marinha. Vale relembrar que a 
Turquia é banhada pelo Mar Mediterrâneo e pelo Mar 
Negro. Ademais, o mandatário ressaltou a necessária 
transformação industrial para se adequar ao mundo mais 
verde.

Toda mudança precisa de altos investimentos. Por 
isso, o presidente afirmou acreditar que, após a pandemia 
de COVID-19, os problemas climáticos voltarão a ser o 
centro das dificuldades, sendo necessária uma articulação 
internacional e, apenas assim, os países poderão agir 
com excelência na transformação desse mundo. Da 
mesma forma, é extremamente crucial que o peso dessas 
transformações ocorra de forma democrática e não pese 
mais para uns países que para outros.
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