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Evolução da população mundial

Ano 1143 
T: 350m
PT: ?

Ano 1500 
T: -500m-
PT: 1.2m

Ano 1800
T: 1 bn
PT:2.9m

PT: 6.5m

PT: 8.8m

PT: 8.8m

PT: 10.0m

PT: 10.5m

PT: 10.2m

PT: 10m

PT: 9.5m

Fontes: UN- World Population Prospects 2015, https://worldpopulationhistory.org/carrying-capacity, 

Ano
Anos para 
adicionar 
+1bn

1800 1bn

1927 127 2bn

1960 33 3bn

1974 14 4bn

1987 13 5bn

1999 12 6bn

2011 12 7bn

2024 13 8bn

2040 16 9bn

2056 16 10bn

2088 32 11bn



As  atividades humanas e a evolução da emissão de dióxido de carbono (CO2), principal gás responsável pelo efeito de estufa

Fontes https://www.c2es.org/content/international-emissions/, http://wds.iea.org/wds/pdf/WorldCO2_documentation.pdf, 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/change-of-co2-eq-emissions-2#tab-chart_4



Impatos (diretos/indiretos) das atividade humanas



O compromisso O ACORDO DE PARIS DE 2015: principais objetivos
Limitar a subida da temperatura “bem abaixo dos 2°C” e a prosseguir esforços para “limitar o 
aumento da temperatura a 1,5°C” em relação aos níveis pré-industriais. 

Todos os países deverão atingir o pico das suas emissões “o mais cedo possível” para que, 
idealmente, algures na segunda metade deste século os gases com efeito de estufa e os 
combustíveis fósseis tenham sido abandonados quase por completo.

Aumentar a capacidade de adaptação aos impactos adversos das alterações climáticas, em 
particular dos  países em vias de desenvolvimento

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_version_stand_alone_LR.pdf; 
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf,



As metas da UE para 2030, GAP atual, objetivos para 2050

Principais metas da UE para 2020
•redução em 20 % das emissões de gases com efeito de estufa (GEE/GHG) em relação a
1990; quota de 20 % de energia proveniente de fontes renováveis no consumo total; 20%
de aumento da eficiência energética

Fontes: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en, https://www.portugal.gov.pt/download-
ficheiros/ficheiro.aspx?v=0eada7c4-4f17-4d13-a879-6700f302b7e0, https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-
projections-in-europe-2018-climate-and-energy

Objetivos para 2050
Reduzir em 80 a 95 % a emissão de C02 em relação aos níveis de
1990 e desenvolver uma economia Europeia próspera, moderna,
competitiva e neutra em relação ao clima até 2050.



Necessidades e oportunidades de investimento para atingir 
os objetivos EU para 2030, 2050 e o acordo de Paris

Um planeta limpo para todos e uma economia
próspera, moderna, competitiva e neutra para o clima

Fonte: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf



O Banco Europeu de Investimento (BEI) é o braço financeiro da
União Europeia e o maior financiador multilateral de
investimentos relacionados com o clima em todo o mundo. Em
2018 mobilizou EUR 16.2bn de investimentos (i.e. 29% do
total das suas atividades) para a ação climática, dos quais EUR
617m em Portugal.

A estratégia do Banco no domínio do clima tem como objetivo
liderar os esforços para mobilizar o financiamento necessário à
concretização dos objetivos fixados no Acordo de Paris, de
limitar o aquecimento global a 1,5 ˚C.

Banco Europeu de Investimento, o  maior financiador da ação climática

Fonte: https://www.eib.org/en/projects/priorities/climate-and-environment/climate-action/index.htm
https://www.eib.org/attachments/country/factsheet_portugal_2018_pt.pdf

https://www.eib.org/attachments/country/factsheet_portugal_2018_pt.pdf



Nós precisamos 
muito da Terra 

mas a ela precisa  
muito pouco de 

nós…


