
Conferência das Partes (COP)

COP 1 
A primeira edição da Conferência
das Partes (COP) foi realizada em Berlim, 
na Alemanha, entre os dias 28 de março 
e 07 de abril de 1995. 

Mapa do Caminho
Em Bali, durante a COP 13, países que não assinaram
o Protocolo de Kyoto firmaram o Mapa do Caminho,
com metas voluntárias que colaborassem para a
redução de emissões de carbono e fossem mensuráveis
e verificáveis pela comunidade internacional. 

Auxílio aos países vulneráveis
Na COP 15, países industrializados decidiram colaborar 
com um auxílio anual de 10 bilhões de dólares,
de 2010 a 2020, e com 100 bilhões de dólares ao ano 
a partir de 2020, para os países mais vulneráveis 
mitigarem os efeitos das alterações climáticas.

Powering Past Coal Alliance 
Reino Unido e Canadá anunciaram, durante 
a COP 23, a Powering Past Coal Alliance, que 
tem como objetivo eliminar a utilização do 
carvão como combustível fóssil até 2050.

Pacto de Glasgow
Formalizado na COP 26, o Pacto de Glasgow definiu pontos do 

Acordo de Paris e tem como objetivo impulsionar ações que 
limitem o aquecimento global a 1,5°C até 2050, além de 

reduzir emissões de CO2 em 45% até 2030 e neutralizar 
até 2050, e acelerar a transição energética para fontes limpas.

Principais marcos

Protocolo de Kyoto
Durante a COP 3, os países participantes 

firmaram o Protocolo de Kyoto, que 
estabeleceu metas, principalmente nos países 

desenvolvidos, com o objetivo de reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa até 2012. 

Acordo de Paris
A COP 21 foi marcada pelo estabelecimento 
do Acordo de Paris, documento que definiu 

como principal meta limitar o aumento 
da temperatura média mundial a 1,5 °C.
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Criado durante a COP-27, no Egito, o Fundo de 
Perdas e Danos tem como objetivo ajudar 
financeiramente países mais vulneráveis 
a se recuperarem de desastres climáticos.

Fundo de Perdas e Danos
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