
1 de março de 2016 

Para: Chefes de Estado e de Governo da União Europeia, Ministros do Ambiente e Clima, Comissão 

Europeia e Parlamento Europeu 

Declaração da Coligação para Maior Ambição 

O impulso e boa vontade política que nós testemunhamos na Cimeira do Clima em Paris foi 

verdadeiramente notável. Graças em grande parte à liderança da Europa, o mundo adotou o primeiro 

acordo global, juridicamente vinculativo, que irá enquadrar a ação climática internacional pós-2020. Em 

Paris, os países concordaram em manter o aumento da temperatura média global "bem abaixo de 2 °C 

acima dos níveis pré-industriais e prosseguir os esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C 

acima dos níveis pré-industriais ", bem como para trazer as emissões de gases com efeito de estufa até 

um balanço líquido zero durante a segunda metade deste século. 

Como empresas, cidades, regiões, investidores, sindicatos, grupos da sociedade civil e outras partes 

interessadas, temos demonstrado que estamos prontos para desempenhar o nosso papel no apoio aos 

objetivos do Acordo de Paris. Mais de 1200 partes interessadas assinaram a 'Petição de Paris para a 

Ação', prometendo agir a fim de garantir que a ambição estabelecida no Acordo de Paris é cumprida. 

No entanto, o nosso compromisso de agir não será suficiente sem uma indicação de que os líderes 

europeus vão continuar a mostrar a liderança que foi tão crítica em Paris e transformar os resultados de 

Paris em realidade. O que precisamos de ver agora é o desenvolvimento de um quadro político europeu 

robusto que venha a permitir que a União Europeia (UE) se torne uma economia de carbono zero. Nós 

precisamos da Europa para estimular investimentos de longo prazo em tecnologias de baixo carbono, 

em particular na eficiência energética e nas energias renováveis, bem como numa agricultura 

sustentável e na proteção e recuperação dos ecossistemas. Nós precisamos da Europa para desenvolver 

um mercado europeu inovador que permitirá que todos os líderes europeus, os cidadãos e os 

trabalhadores beneficiem de empregos de boa qualidade, de um crescimento sustentável, maior 

competitividade e melhor saúde pública, assegurando ao mesmo tempo uma transição justa para os 

trabalhadores. Nós também precisamos que a Europa continue a mostrar liderança internacional, 

assegurando a rápida ratificação de Paris e a trabalhar com outros países para apoiar a sua entrega do 

Acordo de Paris. 

2016 é um ano crítico para a implementação do Acordo de Paris, bem como dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, através do desenvolvimento da legislação na UE que dará vida ao pacote 

europeu para 2030 nas áreas do clima e energia. Há um risco real de que o atual nível de ambição da 

legislação sobre a mesa venha a prejudicar as possibilidades da Europa de alcançar os objetivos do 

Acordo de Paris. Simplificando, a agenda legislativa da Europa para 2030 corre o risco de bloqueio numa 

menor ambição. 

Por isso, apelamos aos líderes da Europa a: 

 Assegurar que a ambição da Europa é consistente com o Acordo de Paris e que temos definido 

um caminho claro para 2050, que é a extremidade superior do intervalo de 80-95% de redução 

de gases de efeito de estufa em relação a 1990. 

 Garantia de que as metas de 2030 e 2050 reduções de gases com efeito de estufa estão de 

acordo com a ciência, bem abaixo dos objetivos de 2 graus e 1,5 graus no longo prazo, com 

base nas grandes reduções de emissões já conseguidas em relação à meta da UE para 2020. Tal 

irá definir o tom para o primeira análise global a ter lugar em 2018. 

 Abordar o “pelo menos” na meta doméstica de redução em 40% das emissões de gases com 

efeito de estufa para 2030 (tendo em conta os progressos atuais). Tal irá reforçar a estratégia 

da UE para uma economia de baixo carbono, se apoiada em objetivos e medidas vinculativas 

consistentes e coerentes para apoiar a implantação de tecnologias de baixo carbono, 

especialmente de eficiência energética e energia renovável. 



 Assegurar que a próxima legislação sobre energia e clima esteja alinhada com uma Europa de 

baixo carbono, sustentável, socialmente justa e mais resiliente às alterações climáticas. Isso 

inclui toda a legislação relevante da UE sobre o Comércio Europeu de Licenças de Emissão, as 

emissões dos edifícios, transportes, agricultura e florestas, energia renovável, eficiência 

energética e o orçamento da UE. Tal deve incluir cláusulas de revisão em todas as propostas 

legislativas que permitam a execução imediata de um qualquer aumento da meta global para 

2030, a fim de evitar o bloqueio em menor ambição. 

 Trabalhar em estreita colaboração com as empresas, cidades, regiões, investidores, grupos da 

sociedade civil e os sindicatos que têm demonstrado o seu compromisso de transformar o 

Acordo de Paris em realidade. 

Como principais organizações de toda a Europa, apelamos a vós para continuarem a mostrar as 

credenciais de liderança que foram críticas na condução do grupo de países dinamizados pela Europa e 

que constituíram a Coligação de Grande Ambição na COP21 em Paris. 

Estamos ansiosos para trabalhar convosco para garantir que os resultados na União Europeia do Acordo 

de Paris são postos em movimento de tal forma que nos ajude a investir adequada e coletivamente a 

colocar a UE no caminho certo, a fim de fazer uma transição inevitável, irreversível e irresistível para um 

baixo nível de emissões e uma economia resiliente ao clima. 
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