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Uma nova ferramenta para as negociações sobre o clima:
As contribuições nacionais na luta contra a mudança climática
A COP21 acontecerá no final de 2015 em Paris. O objetivo dessa nova edição da Conferência
das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas é estabelecer um novo acordo internacional
sobre o clima que visa à redução das emissões de gás de efeito estufa e à adaptação à mudança
climática. Mas os métodos estão mudando este ano, com a chegada de um novo instrumento
destinado a facilitar as negociações: as contribuições nacionais.
Paris 2015: novas regras para uma maior eficácia
Laurent Fabius, ministro dos Assuntos Exteriores e do Desenvolvimento Internacional da
França já havia dito em 2013: « Paris Climat não deve ser uma reunião
para tentar, mas para decidir1». A Conferência de Paris (COP21)
precisa obter êxito: seus participantes vão procurar estabelecer um
acordo universal sobre o clima, como foi decidido unanimemente em
2011, durante a conferência de Durban. O texto deverá ir mais longe
do que os compromissos do Protocolo de Quioto: tendo entrado em
vigor em 2005, seu segundo período estende-se até 2020, mas sua
eficácia não está mais à altura do desafio climático. Apenas os países
que mais emitiam gases de efeito estufa em 2012 estavam implicados.
Em 2009, a Conferência de Copenhague já tinha por objetivo alcançar
um acordo que desse continuidade ao de Quioto, e que contasse, desta
vez, com o envolvimento de todos os países. Na realidade, não se pôde
chegar a tal acordo, ainda que vários países tenham assumido voluntariamente compromissos
para a mitigação de suas emissões. O acordo obtido foi de caráter político, desprovido de força
jurídica e pouco ambicioso, tendo sido considerado pela comunidade internacional como um
verdadeiro fracasso. A fim de evitar que a situação se repetisse, os governos se
comprometeram, durante as conferências sobre o clima de Varsóvia e Lima (COP19 e COP20),
a comunicar previamente os esforços que eles planejavam realizar. Estes compromissos
foram expressos em documentos que hoje se chamam “Contribuições Nacionalmente
Determinadas” ou INDC (sigla em inglês para Intended Nationally Determined Contributions).

1

Forum « mudança climática, dos dados científicos à ação política ».
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As INDC: ferramentas para facilitar as negociações…
As INDC são publicadas no site da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do
Clima (CQNUMC). Em suas contribuições, cada Estado pode apresentar seus objetivos de
forma clara aos demais países antes da COP21, a fim de evitar surpresas e incertezas a
respeito dos compromissos que os países parceiros assumirão. Além de possibilitar que as
partes se concentrem nas negociações do texto do acordo, o objetivo é de tornar públicos os
futuros compromissos e submetê-los às análises de especialistas, instituições (Nações Unidas
e Governos) e da sociedade civil.
As INDC facilitarão a preparação das negociações e contribuirão para que os objetivos comuns
sejam traçados mais facilmente. Além disso, a decisão de Lima (COP20) determinou que as
contribuições devem ir além dos compromissos anteriores e representar uma progressão em
relação ao nível atual.
… e tornar mais concreto e credível o cumprimento dos compromissos quantificados
Além dos objetivos quantificados que são traçados por cada país em matéria de mitigação, as
medidas e políticas previstas para limitar o aumento da temperatura global também podem
figurar em suas contribuições. Se a economia real não foi abordada no âmbito das
negociações, as INDC mostraram ser um instrumento mais concreto, além de incluir seus
diferentes setores. Os países também têm a opção de acrescentar um capítulo sobre adaptação
às suas contribuições, para apresentar as medidas de redução da vulnerabilidade dos
sistemas naturais e humanos diante dos efeitos esperados da mudança climática.
As contribuições devem conter informações precisas: indicadores e objetivos quantificados
em relação a um ano de referência, calendário de realização, hipóteses de trabalho… Elas
devem ser enviadas até o dia 1 de outubro de 2015 para que sejam levadas em conta quando
da elaboração do relatório de síntese pela secretaria da CQNUMC, que está previsto para o
inicio de novembro, um mês antes da conferência de Paris.
Publicação das INDC: um começo satisfatório
Em 15 de maio de 2015, 37 países, responsáveis por cerca de um terço das emissões mundiais
e por mais de 80% das emissões dos países industrializados, comunicaram oficialmente suas
« contribuições nacionais ». Certos Estados que não estavam submetidos a nenhum
compromisso no âmbito do protocolo de Quioto já entregaram as suas contribuições, como o
México, o Gabão e os Estados Unidos.
Os 28 países membros da União Europeia apresentaram uma contribuição conjunta em 6 de
março de 2015. Ela retoma os objetivos e as orientações adotadas durante o Conselho
Europeu de outubro de 2014. A União Europeia visa uma redução de pelo menos 40% até
2030 em relação a 1990, inscrevendo-se assim em uma perspectiva de longo prazo, com uma
redução das emissões de GEE de 80 a 95% até 2050 em relação a 1990.
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Uma ferramenta adaptada aos diferentes contextos nacionais
No passado, poucos países tiveram a iniciativa de trilhar o caminho da luta contra a mudança
climática, assumindo compromissos ambiciosos para a redução das emissões de GEE. Mas a
luta contra a mudança climática requer hoje uma ação coletiva e todos devem adotar um
modelo de crescimento com impactos ambientais limitados.
Assim, todos os países devem apresentar suas contribuições nacionais ao mesmo tempo. No
entanto, essas contribuições serão examinadas sob óticas diferentes, que levarão em conta
seus contextos nacionais e suas capacidades. Do mesmo modo, a decisão de Lima reconhece
expressamente as circunstâncias especiais dos países menos avançados e dos pequenos
países insulares na realização de suas INDC. Para Christiana Figueres, Secretaria Executiva da
CQNUMC, o mecanismo das INDC permite aos países em desenvolvimento e menos avançados
definir suas próprias prioridades para a adoção das medidas climáticas2 ».
Além disso, eles podem solicitar acompanhamento na estruturação de suas contribuições.
Assim como diversos governos e organizações internacionais, a França coloca a disposição um
programa de assistência técnica que mobiliza recursos das duas principais agências francesas
de cooperação internacional. A Agência Francesa de Desenvolvimento garante o
financiamento do programa, com um montante de 3,5 milhões de euros, enquanto a Expertise
France está encarregada de implementá-lo.
AEF

N.B : Les propos et opinions exprimés dans le présent article, qui vise à informer sur les réalités de la France contemporaine, ne revêtent
aucun caractère officiel.
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« Um acordo em Paris, uma oportunidade para um século sustentável para a África », editorial de 13 de abril de 2015.
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