CONFERÊNCIA DE COPENHAGA
Encontra-se a decorrer, de 7 a 18 de Dezembro, em Copenhaga, a reunião
anual da Convenção das Nações Unidas para as Alterações Climáticas.
Esta reunião será a mais importante desde a de Quioto, em 1997, não só por
rever o respectivo Protocolo, cuja validade termina em 2012, mas também por
ter como objectivo chegar a um acordo global sobre a redução de emissões
de gases com efeito de estufa (CO2).

Sabia que…
…de acordo com um estudo inserido no Projecto Global de Carbono (PGC), verificou-se, a
nível mundial, um aumento das emissões de GEE (gases com efeito de estufa) de
em relação aos valores base do Protocolo de Quito (ano de 1990)?

41%

…com base no mesmo estudo, entre 2000 e 2008, as emissões de dióxido de carbono
(CO2) aumentaram 29%, o que representa um aumento anual superior a 3,5%.
…a recente crise financeira internacional provocou uma redução de cerca de 50% no ritmo
das emissões globais de GEE?
…mantendo-se esta tendência de emissão de GEE, a temperatura média do planeta poderá
aumentar 6ºC até ao final do século XXI?
…o relatório do Fundo das Nações Unidas para a População (UNPA) concluiu que controlar
a população da Terra será uma das possibilidades de reduzir a ameaça climática?

REDUZA A SUA PEGADA CARBÓNICA!
 Separe os seus resíduos. Poderá evitar 2.400kg de CO2/ano reciclando, por exemplo, metade dos
resíduos domésticos que produz.
 Evite produtos com excesso de embalagem. Poderá evitar 1.200kg de CO2,se reduzir
os seus resíduos em 10%.
 Utilize um saco reutilizável sempre que vai às compras e evitará, assim, cerca de 8kg de CO2/ano.
 Reduza a temperatura da sua casa em apenas 1°C e poupe cerca 300kg de CO2/ano
por agregado familiar.

Exemplo de uma iniciativa na LIPOR:
Substituição de telhas no telhado do
Centro de Triagem
Energia Poupada
55.000 kwh/ano

Emissões evitadas
32 tCO2e/ano

COM GESTOS SIMPLES CONTRIBUI PARA REDUZIR O AQUECIMENTO
PLANETA TERRA. COLABORE! O SEU GESTO É IMPORTANTE!

GLOBAL DO

