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“A COP26 deve ser o momento que o mundo se 

unirá para entregar ações decisivas de proteção ao 

nosso planeta. Durante a COP26 queremos inspirar 

ações mais rápidas e ambiciosas de todos os países 

e de toda a sociedade para ajudar a manter vivo o 

objetivo crucial do Acordo de Paris e limitar o 

aquecimento global a 1.5°C.”

“Nosso programa de dias temáticos busca fazer 

exatamente isso. De energia e inovação a 

adaptação e empoderamento da juventude, espero 

que nosso cronograma rico de eventos possibilite 

que todos os participantes deixem Glasgow com a 

vontade e senso de urgência necessários para 

transformar a forma que habitamos o nosso 

precioso planeta, assim como para proteger seu 

futuro. Estaremos ouvindo uma ampla gama de 

vozes durante as duas semanas, o que deve nos 

permitir encontrar inspiração das melhores 

lideranças climáticas do mundo. O tempo para ação 

é agora.”

-ALOK SHARMA, PRESIDENTE DA COP26
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Em novembro, o Reino Unido, em parceria com a 

Itália, sediará um evento que muitos acreditam 

ser a melhor chance do mundo para controlar as 

perigosas mudanças climáticas. Glasgow será o 

ápice do trabalho da Presidência do Reino Unido 

e do mundo no decorrer de 2020 e 2021.

O programa da presidência para a COP26 irá 

impulsionar toda a sociedade e focar em 

questões-chave para guiar a ambição e ação 

sobre as mudanças climáticas. 

O progresso nas negociações climáticas estará no 

coração da conferência. Em paralelo às 

negociações, os eventos da Presidência irão 

acelerar ações urgentes para assegurar a 

neutralidade de emissões até o meio do século e 

manter o objetivo de 1.5°C ao alcance; auxiliar 

comunidades e habitats naturais a se adaptar às 

mudanças climáticas; demonstrar que 

financiamentos públicos e privados estão sendo 

mobilizados em prol do clima; e unir países, 

negócios, a sociedade civil e os cidadãos para 

entregar o que foi estabelecido no Acordo de Paris.

PROGRAMA DA
PRESIDÊNCIA
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W E E K O N E
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SUNDAY

OCTOBER 31ST

MONDAY

NOVEMBER 1ST

TUESDAY

NOVEMBER 2ND

WEDNESDAY

NOVEMBER 3RD

THURSDAY

NOVEMBER 4TH

FRIDAY

NOVEMBER 5TH

SATURDAY

NOVEMBER 6TH

PROCEDURAL  
OPENING OF  
NEGOTIATIONS

WORLD LEADERS SUMMIT

Welcoming world leaders to COP to put forward high  
level ambition and action towards securing global  
net zero and keeping 1.5 degrees in reach; adapting  
to protect communities and natural habitats; and  
mobilising finance.

FINANCE

Mobilising public and  
private finance flows at  
scale for mitigation and  
adaptation.

ENERGY

Accelerating theglobal  
transition to clean  
energy.

YOUTH AND PUBLIC  

EMPOWERMENT

Elevating the voice  
of young people and  
demonstrating the  
critical role of public  
empowerment and  
education inclimate  
action.

NATURE

Ensuring the  
importance of nature  
and sustainableland  
use are part of global  
action on climate  
change and a clean,  
green recovery.

SUNDAY

NOVEMBER 7TH

MONDAY

NOVEMBER 8TH

TUESDAY

NOVEMBER 9TH

WEDNESDAY

NOVEMBER 10TH

THURSDAY

NOVEMBER 11TH

FRIDAY

NOVEMBER 12TH

SATURDAY

NOVEMBER 13TH

REST DAY AHEAD OF  

THE SECOND WEEK  

OF NEGOTIATIONS

ADAPTATION, LOSS  
AND DAMAGE

Delivering the practical  
solutions needed
to adapt to climate  
impacts andaddress  
loss and damage.

GENDER

Progressing gender  
equality and the  
full and meaningful
participation ofwomen  
and girls in climate  
action.

TRANSPORT

Driving the global  
transition to zero  
emission transport.

CITIES, REGIONS &  
BUILT ENVIRONMENT

Advancing action in  
the places we live, from  
communities, through  
to cities andregions.

CLOSURE OF  

NEGOTIATIONS

SCIENCE AND  
INNOVATION

Demonstrating that  
science and innovation  
can deliver climate  
solutions to meet, and  
accelerate, increased  
ambition.

W E E K  TW O
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S E M A N A U M

DOMINGO

31 DE OUTUBRO

SEGUNDA-FEIRA

1 DE NOVEMBRO

TERÇA-FEIRA

2 DE NOVEMBRO

QUARTA-FEIRA

3 DE NOVEMBRO

QUINTA-FEIRA

4 DE NOVEMBRO

SEXTA-FEIRA

5 DE NOVEMBRO

SÁBADO

6 DE NOVEMBRO

PROCEDIMENTOS

DE ABERTURA DAS 

NEGOCIAÇÕES

CÚPULA DE LÍDERES MUNDIAIS

Recepção de líderes mundiais à COP para 

impulsionar um alto nível de ambição e ação em 

busca de garantir a neutralização de emissões de 

carbono e a manutenção da temperatura com 

aumento de 1.5°C ao alcance; adaptação para 

proteger comunidades e habitats naturais; e 

mobilização de financiamento.

FINANCIAMENTO

Mobilização de fluxos de 

financiamento público e 

privado em escala para 

mitigação e adaptação.

ENERGIA

Aceleração da 

transição global para 

a energia limpa.

EMPODERAMENTO 

PÚBLICO E DA 

JUVENTUDE

Aumentar a voz de 

jovens e demonstrar o 

papel crítico do 

empoderamento público 

e educação para a ação 

climática.

NATUREZA

Garantir que a 

importância da 

natureza e uso 

sustentável da terra 

sejam parte das ações 

globais de combate às 

mudanças climáticas e 

por uma recuperação 

verde e limpa.

DOMINGO

7 DE NOVEMBRO

SEGUNDA-FEIRA

8 DE NOVEMBRO

TERÇA-FEIRA

9 DE NOVEMBRO

QUARTA-FEIRA

10 DE NOVEMBRO

QUINTA-FEIRA

11 DE NOVEMBRO

SEXTA-FEIRA

12 DE NOVEMBRO

SÁBADO

13 DE NOVEMBRO

DIA DE DESCANSO 

PARA A SEGUNDA 

SEMANA DE 

NEGOCIAÇÕES

ADAPTAÇÃO, PERDAS E 

DANOS

Entregar soluções 

práticas necessárias 

para a adaptação aos 

impactos das mudanças 

climáticas e debater 

sobre perdas e danos. 

GÊNERO

Evoluir a igualdade 

de gênero e a 

completa e 

importante 

participação das 

mulheres e meninas 

nas ações climáticas.

TRANSPORTE

Liderar a transição 

global para 

transportes de 

zero emissões de 

carbono.

CIDADES, REGIÕES E 

AMBIENTES CONSTRUÍDOS

Avançar ações nos 

lugares em que vivemos, 

desde comunidades às 

cidades e regiões.

FECHAMENTO DAS 

NEGOCIAÇÕES

CIÊNCIA E INOVAÇÃO

Demonstrar que ciência 

e inovação podem 

entregar soluções para 

encontrar, acelerar e 

aumentar a ambição das 

ações climáticas.

S E M A N A D O I S



Enquanto nos recuperamos da pandemia de Covid-

19, o mundo espera e a ciência pede que líderes 

mundiais se juntem para acelerar a ação climática 

urgente necessária para proteger nosso planeta e a 

vida na Terra.

A Cúpula de Líderes Mundiais reunirá Chefes de 

Estado e Governo, junto aos chefes de organizações 

internacionais, da sociedade civil e líderes de 

empresas, para mostrar que estão realmente 

dispostos a trabalhar juntos e parar as mudanças 

climáticas. Eles estão convidados para mostrar as 

ações ambiciosas que estão executando em busca 

de reduzir emissões, aumentar a adaptação e 

mobilizar financiamento, e para sinalizar 

coletivamente seu compromisso de garantir que a 

COP26 mantenha o objetivo de 1,5°C ao alcance.
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CÚPULA DE LÍDERES MUNDIAIS – 1 E 2 DE NOVEMBRO
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Líderes Mundiais estão convidados para uma Cerimônia de Abertura, promovida pelo Primeiro Ministro do Reino Unido, para dar-lhes as boas-vindas 

à Cúpula de Líderes Mundiais da COP26. A cerimônia conta com momentos culturais e criativos. Será um momento significativo, simbólico e de 

impacto, para colocar a ação climática nos holofotes.

CERIMÔNIA DE ABERTURA DA COP26

SEGUNDA-FEIRA

1 E 2 DE NOVEMBRO

Líderes de todo o mundo se reunirão em Glasgow para realizar apresentações de seus países durante a segunda e a terça-feira. Essa é uma 

oportunidade para que os líderes mostrem as ações ambiciosas que estão executando em seus países e internacionalmente, e para enviar uma 

mensagem clara para ministros, negociadores e observadores de trabalho em conjunto em Glasgow para acelerar ações urgentes para esta década.

APRESENTAÇÕES DOS PAÍSES

SEGUNDA-FEIRA, 1 DE 

NOVEMBRO

14:30 – 16:30

A próxima década será crítica para aumentar a ambição para manter o objetivo de 1.5°C ao alcance e se adaptar aos impactos das mudanças 

climáticas. Para mitigação, adaptação e financiamento, a COP26 deve ser um ponto de virada. Líderes globais se reunirão para mostrar esta 

ambição e discutir o que deve ser feito para entregar as metas do Acordo de Paris. Os líderes ouvirão os últimos relatórios científicos e examinarão 

nosso progresso, ouvindo histórias de sucesso, mas também o que está em jogo para os países do mundo se não aturamos em conjunto agora.

EVENTO DE LÍDERES: AÇÃO E 

SOLIDARIEDADE – A DÉCADA CRÍTICA

TERÇA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO

09:15 - 12:45

O evento da Cúpula de Líderes Mundiais sobre florestas e uso da terra irá reunir governos ambiciosos, atores financeiros e líderes não-estatais para 

aumentar a ambição em florestas e uso da terra de uma forma atrativa para o clima, as pessoas, o desenvolvimento econômico e a biodiversidade. 

O evento demonstrará como a ação nas florestas e o uso da terra podem contribuir para manter o objetivo de 1.5°C para  a temperatura do 

planeta ao alcance, apoiando meios de subsistência sustentáveis, e cumprindo promessas coletivas de adaptação e financiamento.

EVENTO DE LÍDERES: AÇÃO NAS 

FLORESTAS E USO DA TERRA

TERÇA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO

14:15-16:15

Este evento unirá países e líderes de negócios para debater como podemos trabalhar juntos para acelerar a inovação e a entrega das tecnologias 

limpas necessárias para manter o objetivo de 1.5°C ao alcance de forma acessível para todos. O evento explorará uma visão positiva para um 

futuro limpo e verde, com todos os seus benefícios, inclusive a criação de novos trabalhos e o crescimento global. A atenção estará em iniciativas 

pioneiras para inspirar ação e organizar planos ambiciosos para uma década de entrega e colaboração internacional. 

EVENTO DE LÍDERES: ACELERAÇÃO 

DA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA 

LIMPA E DESENVOLVIMENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

CONFERÊNCIA DA ONU SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS – PROGRAMA DA PRESIDÊNCIA DO UK

SEGUNDA-FEIRA

1 DE NOVEMBRO

DATA & HORA EVENTO



Este Dia de Financiamento irá demonstrar que 

os financiamentos público e privado estão 

sendo mobilizados em escala para a 

neutralidade das emissões e desenvolvimento 

e crescimento sustentável, apoiando 

mercados emergentes e economias em 

desenvolvimento. Este financiamento será 

usado para ação climática em consonância 

com o Acordo de Paris, trazendo o objetivo de 

1.5°C ao nosso alcance e apoiando países 

mais vulneráveis às mudanças climáticas em 

sua adaptação à elas e aumentando sua 

resiliência para futuros eventos climáticos. 

Esse dia mostrará como o financiamento 

climático está sendo mobilizado para os 

países que mais precisam e como o 

compromisso de $100 bilhões por ano será 

cumprido, buscando ainda novos objetivos 

ambiciosos para o futuro. O dia também 

definirá como o sistema financeiro global irá 

se alinhar ao Acordo de Paris, levando a 

transição da economia real e possibilitando 

que todos os países sigam em direção a 2050.
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FINANCIAMENTO- 3 DE NOVEMBRO
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09:00-09:45

O evento de abertura do Dia do Financiamento mostrará como a COP26 representa uma mudança de passo na mobilização de 

financiamento em escala para manter o objetivo de 1.5°C ao alcance e apoiar o desenvolvimento com resiliência climática. Enquanto 

os ministros da COP26 lideram essa questão, o UK Chancellor Rishi Sunak abrirá o Dia do Financiamento com um evento que marca o 

progresso desde Paris. O evento focará no progresso do compromisso de $100 bilhões em financiamento climático, a mobilização de 

financiamento privado em escala onde é mais necessário, o reinício do setor financeiro para apoiar os resultados de mitigação e 

adaptação ao redor do mundo.

EVENTO PRINCIPAL: FINANCIANDO 

NOSSO FUTURO

10:15-11:30

Mark Carney, Enviado Especial da ONU e Assessor Financeiro do Primeiro Ministro para a COP26, liderará este evento mostrando os 

passos transformacionais tomados para levar o setor financeiro global a entregar os compromissos de ferramentas, mercados e 

financiamento necessários para alinhar os fluxos monetários com os objetivos de Paris. Contribuições de organizações internacionais e 

dos setores públicos e privados agora são capazes de garantir que toda decisão financeira leve as mudanças climáticas em conta.

UM SISTEMA DE FINANCIAMENTO 

PARA A NEUTRALIDADE DE EMISSÕES

12:00-13:15

Este evento reunirá lideranças de todo o mundo, bancos de desenvolvimento multilateral e o setor privado para debater os maiores

avanços em adaptação de financiamento desde Paris, em 2015. Ele apresentará conquistas no gerenciamento de riscos climáticos,

incluindo abordagens inovadoras que levam o financiamento rapidamente às pessoas mais vulneráveis às mudanças climáticas ou que 

liberam espaço fiscal após um desastre. Apresentadores debaterão um roteiro para aumentar a ação, incluindo o trabalho da Força-

Tarefa para Acesso ao Financiamento Climático, para incitar novos investimentos de doadores e do setor privado para organizar o 

financiamento dentro dos planos do país.

FINANCIANDO UM MUNDO MAIS 

RESILIENTE

12:00-13:15

Ministros de Finanças, Governadores de Bancos Centrais e Instituições Financeiras terão um papel central no alinhamento dos fluxos 

financeiros com o Acordo de Paris. A Coalizão e a Rede para Tornar Verde o Sistema Financeiro se reunirão para debater as melhores 

práticas para os pontos principais do clima – riscos relacionados e oportunidades financeiras e econômicas nas políticas de tomada de 

decisão.

COALISÃO DE MINISTROS DE 

FINANÇAS PELA AÇÃO CLIMÁTICA 

(EVENTO FECHADO)

14:15-15:30

15:15-18:00

Este evento de mobilização demonstrará que financiamento climático privado está sendo mobilizado em escala dentro de iniciativas

novas e inovadoras, usando tanto intervenções públicas quanto privadas. Ele ressaltará os crescentes esforços por Bancos de 

Desenvolvimento Multilateral, Instituições de Desenvolvimento Financeiro e doadores para desbloquear financiamento climático 

particular, mostrar o compromisso do setor privado para apoiar a transição climática em mercados emergentes e economias em 

desenvolvimento e debater as demais mudanças estruturais necessárias para aumentar a mobilização para apoiar o objetivo de $100

bilhões e mais.

A Presidência convocará o 4º Diálogo Ministerial de Alto Nível sobre Financiamento Climático a Longo Prazo, que será informado dos 

relatorias do workshop sobre financiamento climático a longo prazo e a 4º Avaliação Bienal dos Fluxos de Financiamento Climático

(2020) (Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows). Este diálogo  incluirá painéis sobre o aumento do apoio para 

países em desenvolvimento e a realização do objetivo de $100 bilhões, apoiando um sistema financeiro pela neutralidade de emissões e 

um futuro resiliente, além de potencializar o financiamento climático para mobilizar os trilhões necessários em países em 

desenvolvimento. Haverá um plenário aberto para Partidos. Esta sessão seguirá os diálogos anteriores das COP20, COP22 e COP24.

POSSIBILITANDO FINANCIAMENTO 

PARA MERCADOS EMERGENTES E EM 

DESENVOLVIMENTO

4º DIÁLOGO MINISTERIAL DE ALTO 

NÍVEL SOBRE FINANCIAMENTO 

CLIMÁTICO A LONGO PRAZO

CONFERÊNCIA DA ONU SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS – PROGRAMA DA PRESIDÊNCIA DO UK

DESCRIÇÃO DO EVENTODATA & HORA EVENTO



Acelerar a transição global energética é essencial se 

quisermos limitar o aquecimento global  a 1.5°C. EM 

4 de novembro, o Dia da Energia reunirá governos, 

negócios, investidores e organizações de todo o 

mundo para demonstrar que a mudança para 

energia limpa é inevitável e em aceleração rápida, 

que o fim da energia a base de carvão está ao nosso 

alcance e que as pessoas e seus modos de 

subsistência estão no coração dessa transição. 

Nós iremos ouvir como os países estão aumentando 

sua ambição climática e comemorar ações para 

tornar a energia limpa acessível e melhorar a 

eficiência energética. Usaremos esta oportunidade 

para compartilhar boas práticas com o mundo e 

explorar quais os próximos passos para alinhar e 

fortalecer nossos esforços coletivos em apoio à 

transição para a energia limpa.

9

ENERGIA

CONFERÊNCIA DA ONU SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS – PROGRAMA DA PRESIDÊNCIA DO UK



ENERGIA – 4 DE NOVEMBRO
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09:30-11:00

Encerrar o uso da energia à base de carvão é de suma importância se quisermos manter o objetivo de 1.5°C ao alcance. No evento de 

abertura do Dia da Energia da COP26, ministros de todo o mundo e atores não-estatais se reunirão para anunciar um progresso 

ambicioso na transição para energia limpa e sem uso de carvão, assim como para debater seu trabalho em conjunto na entrega de uma 

transição justa e inclusiva. 

EVENTO PRINCIPAL

DEIXANDO O CARVÃO PARA A 

HISTÓRIA: EVENTO DE AVERTURA DO 

ENERGY DAY

11:30-13:00

Um evento da Presidência, convocado pelo Energy Transition Council, que inclui dois painéis onde figuras importantes de governos e 

organizações internacionais irão anunciar e debater novas medidas para impulsionar rapidamente a energia limpa, nos distanciar do 

carvão e garantir acesso a energia acessível e sustentável para todos.

TORNANDO A TRANSIÇÃO MUNDIAL 

PARA ENERGIA LIMPA UMA 

REALIDADE – APRESENTADO PELO 

ENERGY TRANSITION COUNCIL

13:30-15:00

Uma exploração empolgante para dentro da agenda global de redes sustentáveis, incluindo a nova parceria “Green Grids Initiative -

One Sun  One World One Grid” (GGI-OSOWOG), que pretende acelerar o desenvolvimento e entrega de redes modernas e sustentáveis 

no mundo inteiro. O evento terá discursos de ministros do Reino Unido, da Índia e do mundo inteiro, promovendo a oportunidade para 

troca de contatos e a apresentação de projetos pioneiros, iniciativas e outras atividades no campo de redes sustentáveis. Presença 

mediante convite ou solicitação.

GREEN GRIDS INITIATIVE EXPO  

(PRESENÇA PERMITIDA APENAS 

ATRAVÉS DE CONVITE OU 

SOLICITAÇÃO)

15:30-17:00

Este evento irá apresentar ações de membros da Powering Past Coal Alliance para acelerar o desligamento de energia à base de carvão 

e irá explorar as ações prioritárias para nos colocar no caminho da neutralidade de emissões. Os debates entre lideranças globais irá 

incluir progresso na finalização do financiamento público e privado do carvão e na importância de atores não-estatais para a transição 

do carvão para a energia limpa.

ABASTECENDO O MUNDO PARA ALÉM 

DO CARVÃO – APRESENTADO PELA 

POWERING PAST COAL ALLIANCE.

CONFERÊNCIA DA ONU SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS – PROGRAMA DA PRESIDÊNCIA DO UK

DESCRIÇÃO DO EVENTODATA & HORA EVENTO



A Presidência da COP26 do Reino Unido, em 

colaboração com YOUNGO (Grupo Constituinte de 

Crianças e Jovens da UNFCCC) e outros jovens 

parceiros, elevará a voz das juventudes e garantirá 

uma plataforma para jovens especialistas em clima 

se engajarem com tomadores de decisão em suas 

prioridades urgentes.

Os eventos ao longo do dia demonstrarão o papel 

crítico de empoderar, educar e treinar o público na 

promoção de ações climáticas para manter 1,5 °C 

vivo.
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EMPODERAMENTO PÚBLICO E DA JUVENTUDE – 5 DE NOVEMBRO
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10:00-11:00

EVENTO PRINCIPAL

UNIFICANDO PARA A MUDANÇA: A VOZ 

GLOBAL DA JUVENTUDE NA COP26

11:00-12:00

12:00-13:30

14:30-16:00

16:00-17:30

17:30-18:30

CONFERÊNCIA DA ONU SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS – PROGRAMA DA PRESIDÊNCIA DO UK

DESCRIÇÃO DO EVENTODATA & HORA EVENTO

YOUNGO, a rede oficial de crianças e jovens da UNFCCC, apresentará sua declaração global feita a partir de conferências locais, virtuais 

e globais da juventude. Ele irá mostrar a posição global da juventude, suas ações climáticas e seus apelos para a ação de líderes globais 

na COP26

O PAPEL DOS PARLAMENTOS

NAS POLÍTICAS CLIMÁTICAS E 

AMBIENTAIS

CONSULTA 

INTERGERACIONAL: 

JUVENTUDE ACELERANDO A 

AÇÃO CLIMÁTICA

O PODER DO ENGAJAMENTO 

PÚBLICO EM POTENCIALIZAR A 

AÇÃO CLIMÁTICA: HISTÓRIAS E 

LIÇÕES DE EMPODERAMENTO 

AO REDOR DO MUNDO

EVENTO CONJUNTO DOS 

MINISTROS DA EDUCAÇÃO E 

MEIO AMBIENTE

CÚPULA JUNTOS PELO 

AMANHÃ: EDUCAÇÃO E AÇÃO 

CLIMÁTICA

YOUTH4CLIMATE NA COP26

Este evento destaca a importância das legislações em todo o mundo no cumprimento dos compromissos nacionais sobre o clima e 
das políticas sobre clima e natureza como um todo. Ele irá discutir como uma série de legislações traduziram os compromissos 
internacionais em regras. O evento também proporcionará um fórum para os parlamentares compartilharem as melhores práticas 
sobre o cumprimento de políticas e legislações sobre o clima e a natureza, promovendo a responsabilização pelas políticas 
governamentais e desenvolvendo um engajamento público mais amplo.

Liderada pela YOUNGO, esta sessão irá facilitar o diálogo entre líderes jovens e especialistas de alto nível, compartilhando 
experiências e histórias de mudança. Ela reunirá gerações para elas possam aprender umas com as outras e ampliar a escala da 
ação climática.

Esta sessão reunirá vozes de todo o mundo que compartilharão suas jornadas pessoais para estimular a ação climática por meio do 
engajamento público. De ativistas a líderes empresariais e ministros, os palestrantes compartilharão o que aprenderam com a 
promoção do engajamento público e o que mais pode ser feito para potencializar toda uma abordagem da sociedade para a ação 
climática.

Este evento reunirá Ministros da Educação, Ministros responsáveis por Mudanças Climáticas e jovens para discutir a importância da 
educação na criação de futuros positivos para o clima. Os ministros discutirão compromissos sobre educação e ação climática. O 
evento está sendo organizado pelo Departamento de Educação do Reino Unido, em parceria com a Itália, UNESCO, Youth4Climate e 
Mock COP.

O Ministro italiano de Transição Ecológica, Roberto Cingolani, e o Presidente Designado da COP26, Alok Sharma, realizarão uma
discussão sobre os resultados da Cúpula “Youth4Climate: Impulsionando a ambição” realizada em Milão em setembro. O evento 
reunirá representantes da juventude e outros ministros para defender as propostas concretas da juventude na COP26.



Eventos sobre a natureza e o uso da terra -

apresentados ao longo de dois dias - demonstrarão 

como governos, empresas, povos indígenas, 

comunidades locais e agricultores estão conduzindo 

a transição para uma gestão mais sustentável de 

nossas terras e oceanos, protegendo e restaurando a 

natureza e reformando o sistema alimentar e 

agrícola.

Eles apontarão para o papel que a natureza pode 

desempenhar no apoio aos planos climáticos dos 

países e apresentarão parcerias inovadoras para 

ajudar tornar sustentável o comércio de 

commodities agrícolas, reformar a política agrícola, 

agir sobre a saúde dos oceanos e oferecer inovações 

sustentáveis - contribuindo para um planeta mais 

saudável e um futuro mais próspero para as pessoas, 

o clima e a natureza.
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HORÁRIO A SER CONFIRMADO Esta mesa redonda reunirá líderes do governo, do setor privado e da sociedade civil para identificar as ações e compromissos 
necessários para mobilizar financiamento para apoiar soluções inovadoras baseadas na natureza e prontas para receber 
investimentos que criarão resultados positivos e tangíveis para as comunidades e nosso planeta. 

MESA REDONDA SOBRE 

FINANÇAS AZUIS DO REINO 

UNIDO E DA ALIANÇA DE AÇÃO 

RESILIENTE (ORRAA): 

MOBILIZANDO FINANÇAS PELA 

RESILIÊNCIA DO OCEANO E O 

COMBATE ÀS MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS

17:30-19:15

Este evento será um ‘apelo à ação pelo oceano’ para que a comunidade global dê passos ambiciosos em direção à saúde e 
resiliência dos oceanos. O evento enfocará a importância crítica da ação climática urgente para a saúde do oceano, 
particularmente as soluções baseadas na natureza e o apoio global para a proteção de pelo menos 30% dos oceanos até 2030, bem
como a mobilização de recursos financeiros como um capacitador crítico para uma implementação eficaz.

EVENTO MINISTERIAL DA 

PRESIDÊNCIA DE AÇÃO PELO 

OCEANO-‘UMA CHAMADA 

PARA AÇÃO PELO OCEANO: 

NO CAMINHO DO 

AQUECIMENTO DOS MARES E 

RESILIÊNCIA’

09:00-11:30

Uma oportunidade de revelar o FACT Roadmap - um plano histórico de colaboração para combater o desmatamento por meio 
do comércio global sustentável de commodities agrícolas. Ministros, líderes empresariais, ativistas e inovadores destacarão 
como estão enfrentando o desafio de manter 1,5 grau vivo, protegendo e restaurando florestas e ecossistemas ricos em 
carbono.

EVENTO PRINCIPAL
ENCARANDO OS FATOS:

ANALISANDO O DIÁLOGO SOBRE 

FLORESTAS, AGRICULTURA E O 

COMÉRCIO DE COMMODITIES PARA

LIDAR COM O DESMATAMENTO

12:300-13:30

Este evento reunirá governos, formuladores de políticas e agricultores. Eles apresentarão ações e ambições para acelerar a 
transição para uma agricultura sustentável; isso ocorre por meio do redirecionamento de políticas e do apoio e da expansão da
inovação, para fornecer dietas saudáveis, meios de subsistência e economias resilientes, ao mesmo tempo protegendo a natureza e 
mantendo-se dentro de 1,5 grau do aquecimento global.

ACCELERANDO UMA

TRANSIÇÃO RURAL PARA UMA

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

13:30-15:00

O evento levará empresas líderes a declararem seu compromisso de proteger a natureza por meio da campanha ‘Get Nature 
Positive’, inspirando outras pessoas, no Reino Unido e no exterior, a agirem também. O evento apresentará iniciativas inovadoras, 
do setor de alimentos, finanças e bancos, plantio de árvores e inovação global. Será uma chance para líderes empresariais e 
organizações importantes se reunirem para compartilhar ideias e encorajar uns aos outros em sua jornada para melhorar e 
restaurar a natureza, a fim de salvaguardar a economia e a sociedade para as gerações futuras.

GET NATURE POSITIVE

15:30-17:30

Este evento explorará como governos, cientistas e povos indígenas estão trabalhando com a natureza para aumentar a ambição 
climática e ajudar a manter a meta de 1,5 grau viva, ao mesmo tempo que trazem benefícios para a biodiversidade e para 
milhões de pessoas que dependem da terra e do oceano para sua subsistência. Ele apresentará exemplos de liderança em 
Contribuições Nacionalmente Determinadas, Estratégias de Longo Prazo e Planos de Adaptação e explorará como a tecnologia 
mais recente, combinada com o conhecimento local, pode ser usada para mapear áreas de ação potencial, enquanto destaca o 
papel crítico dos Povos Indígenas e comunidades locais.

NATUREZA E O USO DA 

TERRA NO CUMPRIMENTO DAS 

METAS DE PARIS

SÁBADO 6 DE NOVEMBRO

SEXTA-FEIRA 5 DE NOVEMBRO

DESCRIÇÃO DO EVENTODATA & HORA EVENTO



As mudanças climáticas podem levar mais de 100 

milhões de pessoas à pobreza até 2030. Devemos 

adaptar nossas economias e sociedades para evitar 

isso e aproveitar a oportunidade de construir um 

futuro mais resiliente. A redução das emissões é 

crítica, mas não o suficiente.

Ouviremos representantes das comunidades locais, 

especialistas e ministros do governo sobre o 

impacto de condições climáticas extremas, 

degradação ambiental e aumento do nível do mar e 

o que está sendo feito para se adaptar. Juntos, 

vamos acelerar o progresso na adaptação, perdas e 

danos. 
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9:15- 10:15

Os impactos das mudanças climáticas serão sentidos mais fortemente entre as comunidades tradicionais e os mais marginalizados. 
Uma resposta eficaz deve, portanto, colocar suas vozes à frente e no centro. Neste evento, representantes de comunidades na linha 
de frente das mudanças climáticas vão compartilhar suas experiências. Eles descreverão o que mais os governos nacionais e a 
comunidade internacional devem fazer para impulsionar ações de adaptação mais inclusivas e lideradas localmente.

OUVINDO DA LINHA DE FRENTE

10:30-13:00

Para responder aos impactos das mudanças climáticas, os governos precisarão desenvolver políticas e programas voltados para o
futuro para proteger seu povo, sociedades, economias e ecossistemas. Este evento principal reunirá Ministros e líderes para se 
comprometerem a construir este futuro mais resiliente ao clima e debaterem como eles irão contribuir.

EVENTO PRINCIPAL 

MINISTÉRIOS NAS AÇÕES DE 

ADAPTAÇÃO

16:00-17:30

A Presidência convocará o primeiro Diálogo Ministerial de Alto Nível bienal sobre financiamento do clima no âmbito do CMA, que 
será informado tanto pelo relatório resumido do workshop bienal em sessão quanto pelas comunicações bienais referidas no Artigo 
9, parágrafo 5, do Acordo de Paris. Incluirá três painéis sobre como aumentar a previsibilidade do financiamento do clima, 
melhorar a escala e a eficácia do financiamento da adaptação e as tendências futuras na mobilização do financiamento do clima, 
seguido por um plenário aberto para as Partes fornecerem intervenções.

PRIMEIRO DIÁLOGO MINISTERIAL

DE ALTO NÍVEL SOBRE 

FINANÇAS CLIMÁTICAS SOB O 

CMA

O Diálogo demonstrará os benefícios do Fundo de Adaptação e os projetos que ele apoia. Ouviremos vários representantes de 
países que trabalharam com o Fundo.

DIÁLOGO DO FUNDO 

DE ADAPTAÇÃO
13:00-14:30

Mesmo com um rápido aumento da ação de adaptação, a mudança climática ainda terá um impacto. Portanto, o risco de perdas e 
danos com as mudanças climáticas é crescente. Esta sessão reunirá especialistas para aprofundar nossa compreensão de perdas e
danos, bem como debater como podemos tomar ações práticas para evitar, minimizar e lidar com perdas e danos.

EXPLORANDO PERDAS E DANOS

14:15-15:45

Como seria um futuro resiliente ao clima? Este evento tentará responder a essa pergunta, nos levando a um tour global de como os
países e comunidades estão enfrentando o desafio das mudanças climáticas. Em seguida, ouviremos os especialistas sobre como 
transformamos essas ilhas de inovação em multiplicadores de mudança à medida que entramos nesta década crítica de ação.

CONSTRUINDO 

UM FUTURO RESILIENTE

AO CLIMA16:00-17:30

DESCRIÇÃO DO EVENTODATA & HORA EVENTO



Gênero - Uma parte fundamental do 

compromisso do Reino Unido em fazer uma COP 

inclusiva, a programação de eventos no Dia do 

Gênero abrange não apenas as formas pelas quais 

mulheres, meninas e pessoas marginalizadas são 

desproporcionalmente afetadas pelas mudanças 

climáticas, mas também a importância da 

liderança e da participação desses grupos no 

desenvolvimento de soluções. O Dia do Gênero irá 

mostrar que, através de um trabalho 

colaborativo, os governos, a sociedade civil e as 

empresas podem promover a igualdade de gênero 

nas ações climáticas e nas finanças, nos ajudando 

a cumprir as metas do Acordo de Paris.
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Ciência e Inovação - A ciência e a inovação são 

cruciais no fornecimento das soluções de que 

precisamos, ainda nesta década, para cumprir com 

o objetivo de limitar o aumento da temperatura 

global a 1,5°C. Esse dia irá demonstrar a ciência e a 

inovação que podem gerar ações climáticas 

urgentes, além de ilustrar como podemos viver e 

prosperar em um clima já modificado e que ainda 

está mudando.

Gênero +
Ciência e
inovação
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DESCRIÇÃO DO EVENTODATA & HORA EVENTO

09:30-11:00

A crise climática retrata um cenário inevitavelmente austero da nossa trajetória atual, mas enfrentar o desafio das mudanças 
climáticas é a melhor oportunidade que nós, enquanto gerações, temos para criar o futuro que queremos. Essa sessão reúne 
especialistas e cidadãos de todo o mundo para discutir como melhor utilizar o conhecimento sobre os riscos climáticos, a fim de 
orientar a ação climática em direção a trajetórias ambiciosas, justas e resilientes. O evento irá explorar o que a ciência pode nos 
dizer sobre futuros desejáveis, os benefícios de uma ação climática ambiciosa e as soluções que podem nos levar até lá.

DO RISCO À OPORTUNIDADE: 

FAZENDO A CIÊNCIA AGIR EM 

PROL DE SOLUÇÕES

10:00 - 11:15

Essa sessão reúne líderes do governo, do setor da saúde e de mudanças climáticas para apresentar os argumentos da saúde em favor
de uma ação global ambiciosa frente as mudanças climáticas. Ela também destaca o papel de liderança da saúde através de vozes
de confiança de profissionais da saúde,  demonstrando o compromisso do setor de saúde global com a construção de sistemas de 
saúde sustentáveis e resistentes ao clima.

AÇÃO CLIMÁTICA PELA SAÚDE

Mulheres e meninas, especialmente aquelas que enfrentam desigualdades entre si, são desproporcionalmente afetadas pelas 
mudanças climáticas, mas também são líderes cruciais em todos os níveis de ação climática, desde comunidades locais até fóruns 
globais. Com base na Coalizão de Ação Feminista para a Justiça Climática e no Plano de Ação de Gênero da UNFCCC, este evento 
reunirá ministros, sociedade civil, líderes empresariais e ativistas, e impulsionará o progresso através do anúncio de novos e 
reforçados compromissos. Este evento mostra alguns dos melhores e mais brilhantes exemplos de igualdade de gênero na ação 
climática, transmitindo a mensagem de que o momento para uma implementação que responda às questões de gênero é agora.

EVENTO PRINCIPAL (GÊNERO)  

PROMOVENDO IGUALDADE DE 

GÊNERO NA AÇÃO CLIMÁTICA

A adaptação efetiva ao clima exige uma mudança de paradigma que aproveite todo o potencial da ciência e da inovação. A ciência 
precisa ser mais direcionada para a ação e centrada no usuário; a ação precisa ser direcionada para a evidência e alimentada pela 
inovação; o investimento precisa ser ampliado. Precisamos da Pesquisa de Adaptação Voltada para Resultados (ROAR). Para 
concretizar esta mudança sistêmica, pesquisadores, profissionais, organizações comunitárias e financiadores de ação e pesquisa de 
todo o mundo formularam a Adaptation Research for Impact Principles como princípios orientadores para todas as partes 
interessadas envolvidas na adaptação climática, e co-desenvolveram a Adaptation Research Alliance (ARA), uma iniciativa 
inovadora que co-cria soluções de adaptação com aqueles na linha de frente dos riscos e catalisa investimentos em apoio à 
pesquisa de adaptação orientada para resultados.

ROAR: CIÊNCIA & INOVAÇÃO

PARA ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA

13:30-14:45

No evento principal do Dia da Ciência e Inovação, representantes de partidos, observadores e atores não estatais se reunirão para 
discutir o que é necessário do processo da UNFCCC, o desdobramento da COP26 e a ação climática nos próximos anos para 
responder a contribuição do Working Group I (WGI) do IPCC para o Sexto Relatório de Avaliação e manter a meta de 1,5°C ao 
alcance.

EVENTO PRINCIPAL (C&I)  

RESPONDENDO AO RELATÓRIO 

DO IPCC: MANTENDO O 1.5°C

VIVO

Como o principal evento de inovação no Dia da Ciência e Inovação da COP26, este evento reúne ministros, CEOs e líderes de 
todo o mundo para apresentar soluções de energia limpa. O evento marca o lançamento de novos compromissos que reforçam a 
cooperação internacional e garantem a inovação para todos, a fim de atingir nossos objetivos comuns do Acordo de Paris.

ACELERANDO A INOVAÇÃO:  

COOPERAÇÃO PARA UM FUTURO

NET ZERO

11:00-13:00

11:30-13:00

15:30-17:30



Essa COP é o pontapé inicial para um mercado de 

massa de veículos de emissão zero - uma 

transição que precisa ser significativamente 

acelerada para manter a marca de 1,5°C ao 

nosso alcance. A transição global para o 

transporte rodoviário de emissão zero chegou a 

um ponto de virada. O Dia do Transporte reúne os 

líderes de todo o setor para acelerar a transição 

para veículos que são 100% livres de emissões. Os 

eventos do Dia do Transporte também irão 

impulsionar ações para descarbonizar as formas 

de transporte mais difíceis de reduzir: aviação e 

transporte marítimo.
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DESCRIÇÃO DO EVENTODATA & HORA EVENTO

09:15-10:30

A Declaração do Clydebank é uma iniciativa global dentro da Missão Marítima de Emissão Zero, incentivando os governos a apoiar o
estabelecimento de "corredores marítimos verdes" - rotas marítimas descarbonizadas entre dois portos. Este evento reunirá 
Ministros e CEOs para lançar a Declaração e iniciar uma discussão colaborativa e baseada em evidências sobre os próximos passos 
no estabelecimento de corredores de navegação verdes.

CORREDORES VERDES DE 

NAVEGAÇÃO:  LANÇAMENTO 

DA DECLARAÇÃO DO 

CLYDEBANK

10:45-12:15

Os líderes, representando uma parcela substancial do novo mercado global de carros, se reunem para mostrar seu compromisso 
com um futuro de transporte rodoviário de emissão zero. Todos os envolvidos terão se comprometido com a venda de veículos 
100% zero emissão até 2040 (ou antes), já que um ritmo acelerado de transição é necessário para atingir nossas metas de 
1,5°C, como estabelecido no Acordo de Paris. Ministros, fabricantes de veículos, líderes empresariais, gerentes de frotas e 
líderes municipais assinaram uma declaração em acordo de que essa é a COP que dará início ao mercado de massa para veículos 
com emissão zero. Além disso, a Holanda e a CALSTART lançarão seu MOU HGV, com os países fazendo um compromisso de que 
100% das vendas de veículos HGV sejam de emissão zero até 2040.

EVENTO PRINCIPAL -

ACELERANDO A TRANSIÇÃO 

ZEV: UMA VIA DE SENTIDO 

ÚNICO

A International Aviation Climate Ambition Coalition é um novo grupo de estados que querem enfrentar o desafio de emissões zero 
para a aviação, enquanto encorajam todos os estados a fazer o mesmo. Essa coalizão será lançada na COP26 com uma declaração 
ambiciosa e abrangente sobre emissões da aviação. Ela dará início a um ano de maior colaboração entre os governos, com o 
objetivo a curto prazo de assegurar uma meta ambiciosa a longo prazo para as emissões da aviação internacional na próxima 
Assembléia da Organização da Aviação Civil Internacional, em setembro de 2022.

COALIZÃO INTERNACIONAL 

DE AMBIÇÃO CLIMÁTICA PARA 

A AVIAÇÃO

O evento The Future of International Road Freight reunirá as principais vozes femininas de todo o cenário do frete rodoviário, 
incluindo ministros do governo, fabricantes, operadores e ONGs para fomentar um conhecimento compartilhado das ações 
necessárias para garantir que as vendas de novos veículos pesados sejam zero emissão até no máximo 2040.

FUTURO DO FRETE 

RODOVIÁRIO 

INTERNACIONAL

15:00-16:15

16:30-17:45



A ação acelerada no setor de espaços urbanos 

e edificados, impulsionada por líderes 

subnacionais, é vital tanto para a mitigação de 

emissões quanto no apoio às comunidades 

resilientes.

Eventos no dia de Cidades, Regiões e 

Espaços Urbanos reúnem líderes nacionais, 

regionais e municipais, ao lado do setor 

privado, para proporcionar uma colaboração 

profunda que pode acelerar a ação climática 

ao longo da próxima década.
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DESCRIÇÃO DO EVENTODATA & HORA EVENTO

09:00-10:30

A COP26 oferece uma oportunidade de assegurar uma transição global e justa para um espaço urbano sustentável e resiliente. Os
governos nacionais e subnacionais, assim como o setor privado, devem trabalhar juntos para atingir os objetivos do Acordo de 
Paris. Este evento reunirá governos nacionais, cidades, regiões e o setor privado para construir uma colaboração profunda para a
ação climática de espaços urbanos.

EVENTO PRINCIPAL
CONSTRUINDO UM MUNDO 

MELHOR JUNTOS: ACELERANDO 

A COLABORAÇÃO PROFUNDA 

PARA A AÇÃO CLIMÁTICA DO 

AMBIENTE URBANO

14:00-15:30

Colaboração entre estados subnacionais e regiões é essencial para determiner e alcançar metas climáticas globais; juntos, eles 
podem compartilhar experiências e aprender uns com os outros para alcançar os objetivos globais. Esse evento mostra a ambição da 
Under2Coalition em manter o aquecimento até no máximo 1.5ºC. O evento apresentará os principais membros da coalizão Escócia, 
País de Gales, Irlanda do Norte e membros internacionais de destaque, ressaltando a ambição e as ações que seus Governos 
Regionais estão tomando.

LIDERANÇA CLIMÁTICA DOS 

GOVERNOS SUBNACIONAIS NO 

REINO UNIDO E ALÉM

AGUARDANDO 

CONFIRMAÇÃO

Ministros e prefeitos estão se unindo pela urgência de ação em uma só voz, uma só ambição: entregar e viabilizar um espaço 
urbano com zero emissões, além de eficiente e resiliente. Os membros do painel discutirão a ação do espaço urbano a nível 
nacional e local, a necessidade de colaboração e a necessidade de o governo fornecer uma estrutura capacitadora ao longo de 
toda a cadeia de valor. O evento apresentará os governos locais como "desafiadores" que podem preencher a lacuna da política.

MINISTROS E PREFEITOS 

EM CONSTRUÇÕES COMO 

UMA SOLUÇÃO CLIMÁTICA 

CRÍTICA




