Você sabe o que é uma COP e em que consiste este evento? Aqui você encontrará as
explicações mais importantes para entender este encontro climático e a importância
desta conferência que acontecerá agora em Madrid.

A sigla refere-se à Conferência das Partes (Conference of Parties), entendendo-se por
partes os Estados - cerca de 200 - que assinaram a Convenção-quadro das Nações
Unidas sobre as Mudanças Climáticas (UNFCCC em inglês). Nas COPs os chefes de
estado e de governo ou seus representantes tomam decisões para atenuar os efeitos
da crise climática decorrente da ação humana.

O antecedente é a Cúpula da Terra do Rio de Janeiro em 1992, onde o mundo se
conscientizou sobre a existência das mudanças climáticas, após os dados fornecidos
pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). No Rio, 195 países
assinaram a Convenção-quadro que entrou em vigor em 1994. No ano seguinte, em
1995, foi realizada em Berlim a primeira COP.

Além das delegações dos países, lideradas pelos chefes de governo ou por seus
representantes (geralmente ministros do meio ambiente), também participam das
COPS pessoal das Nações Unidas, cientistas, ONGs, empresas e membros da sociedade
civil. No total, são esperadas cerca de 20.000 pessoas na COP25.
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A Conferência das Partes de 2019 é o fórum onde os estados devem negociar, entre
outros assuntos, a redução das emissões que corresponde a cada um deles, conforme
o que foi assinado no Acordo de Paris. É fundamental que esta reunião aconteça
porque as medidas devem ser implementadas em janeiro de 2020. O convênio
acordado em Paris em 2015 por 195 países estipula o roteiro internacional para conter
a mudança climática e que a subida de temperaturas permaneça consideravelmente
abaixo de 2 graus, ao mesmo tempo que são mantidos os esforços para não exceder os
atuais 1,5 graus de aumento.

O número da sigla designa o número da reunião. A primeira ocorreu em Berlim em
1995. Desde então aconteceram vinte e quatro em diferentes cidades da Europa,
América, África e Ásia. Portanto, esta conferência é a COP25 ou vigésima quinta.

O Chile inicialmente tinha sido escolhido como anfitrião da COP25. Porém, diante da
situação de instabilidade social e política do país, o governo chileno decidiu suspender
o evento há pouco mais de 30 dias de sua inauguração.
Alguns dias depois, a Espanha se ofereceu para sediar a conferência climática em
Madri que ocorrerá nas mesmas datas previstas: entre os dias 2 e 13 de dezembro. O
Chile segue exercendo a presidência da COP25, tal como estava programado. Seu lema
também foi mantido: Tempo de agir.

O logotipo da COP25 está inspirado nos mares, nas energias limpas, renováveis e na
mobilidade elétrica. É majoritariamente de cor azul como alusão ao desenvolvimento
limpo que a conferência pretende promover por meio de ações climáticas concretas.
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Também visa transmitir o sentido de urgência com o qual devemos agir diante das
mudanças climáticas e indicar que o tempo está se esgotando e que devemos tomar
medidas agora mesmo. Por essa razão tem a forma de relógio, onde os ponteiros são o
mapa do Chile.

Durante a primeira semana do evento são tratados assuntos técnicos, enquanto os
últimos dias estão reservados para que os chefes de governo e seus representantes se
encontrem e tomem decisões. Esta segunda etapa é conhecida como “parte
ministerial”.
No recinto onde se realiza a COP há duas áreas. Por um lado a área azul. Está sob
autoridade da ONU. Somente é acessível para as delegações oficiais. Nesta área estão
as salas de plenários e reuniões.
Por outro lado está a área verde destinada à sociedade civil. Nela estarão
representadas empresas, instituições privadas, fundações e ONGs que poderão
mostrar seu trabalho e compromisso com a ação climática. Nesta área são realizados
seminários, exibições, palestras, diálogos e mesas de trabalho.

A Iberdrola terá um papel de liderança na COP25 como em conferências anteriores,
participando de eventos, conferências, campanhas e apoio às negociações.

A COP26 será no ano que vem em Glasgow. Depois de competir inicialmente entre si, o
Reino Unido e a Itália decidiram formar uma equipe para a organização da cúpula
climática na cidade escocesa. Este evento que ocorrerá no Scottish Events Campus
(SEC) poderia ser a última oportunidade para conseguir conter o aquecimento global.
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