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Objetivo
Este módulo tem como objetivo analisar o Objetivo 13 da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável (ODS 13) e a Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC), enquanto instrumentos-chave 
para fortalecer a resposta e resiliência às alterações climáticas.



Conhecimentos

Demonstrar conhecimento do 
ODS 13 no contexto dos 17 
Objetivos da Agenda para o 
Desenvolvimento Sustentável 
de 2030: “Tomar medidas 
urgentes para combater as 
alterações climáticas e os 
seus impactes”

Conhecimentos

Demonstrar conhecimento 
da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre 
Alterações Climáticas 
(UNFCCC) enquanto principal 
fórum internacional e 
intergovernamental para 
negociar a resposta global às 
alterações climáticas



Competências

Analisar o ODS 13 da 
Agenda 2030: “Tomar 
medidas urgentes para 
combater as alterações 
climáticas e os seus 
impactes” e comparar as 
diferentes medidas já 
implementadas

Competências

Analisar o trabalho 
desenvolvido pela UNFCCC, 
com o enfoque na 
adaptação e resiliência



Responsabilidade & Autonomia

Explicar como a 
implementação do ODS 13 
da Agenda 2030 reforça a 
adaptação às alterações 
climáticas 



GUIA DO 
MÓDULO
Aqui é apresentada uma sinopse 
com  informação fatual e 
concetual sobre os tópicos do 
módulo, com o objetivo de 
sintetizar os conhecimentos mais 
relevantes.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Objetivo 13 para o desenvolvimento 
sustentável
A Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030, adotada por todos os Estados-
Membros das Nações Unidas em 2015, é um projeto comum para o desenvolvimento 
no planeta, em torno de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), entre os 
quais está o objetivo para as alterações climáticas (ODS 13).



Objetivo 13 para o desenvolvimento 
sustentável
As três metas do ODS 13 para as alterações climáticas são:
1. reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação aos riscos relacionados com o 

clima e catástrofes naturais em todos os países
2. integrar as medidas relativas às alterações climáticas nas políticas, estratégias e 

planeamento nacionais
3. melhorar a formação, a sensibilização e a capacidade humana e institucional em 

matérias de mitigação e de adaptação às alterações climáticas, da redução do 
impacte e da promoção do alerta precoce



Objetivo 13 para o desenvolvimento 
sustentável
O cumprimento das metas do ODS 13 para as alterações climáticas implica:
 implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos na UNFCCC

de mobilizarem, em conjunto, 100 mil milhões de dólares por ano, a partir de 
2020, de variadas fontes, de forma a responder às necessidades dos países em 
desenvolvimento, no contexto das ações significativas de mitigação e 
implementação transparente, bem como operacionalizar o Fundo Verde para o 
Clima por meio de sua capitalização o mais cedo possível



Objetivo 13 para o desenvolvimento 
sustentável
O cumprimento das metas do ODS 13 para as alterações climáticas implica:
 promover mecanismos para a criação de capacidades para o planeamento e 

gestão eficaz no que respeita às alterações climáticas, nos países menos 
desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento e que tenham 
um especial enfoque nas mulheres, jovens, comunidades locais e desfavorecidas

 reconhecer que a UNFCCC é o principal fórum internacional e intergovernamental 
para negociar a resposta global às alterações climáticas



Objetivo 13 para o desenvolvimento 
sustentável
Progresso do ODS 13, em 2021:
 o financiamento climático aumentou 17% no período 2015-2016 em comparação 

com o período 2013-2014
 em 2020, 186 países tinham ratificado o Acordo de Paris
 em 2019, 28 países tinham tido acesso a financiamento do Fundo Verde para o 

Clima para a realização de planos nacionais de adaptação e outros processos de 
planeamento da adaptação, num valor de 75 milhões de dólares



Convenção-Quadro da ONU sobre 
Alterações Climáticas (UNFCCC)
A UNFCCC é a entidade das Nações Unidas com a responsabilidade de apoiar a resposta 
global à ameaça provocada pelas alterações climáticas. 

Tem como principal objetivo estabilizar as concentrações de gases com efeito de estufa 
(GEE) a um nível que evite a interferência antropogénica perigosa com o sistema 
climático.



Convenção-Quadro da ONU sobre 
Alterações Climáticas (UNFCCC)
A Convenção tem como princípios:
 as responsabilidades comuns, mas diferenciadas
 a precaução
 as necessidades especiais dos países em desenvolvimento, em particular dos mais 

vulneráveis
 o direito ao desenvolvimento
 a não interferência com o sistema de comércio internacional



Convenção-Quadro da ONU sobre 
Alterações Climáticas (UNFCCC)
São vários os compromissos que as Partes à Convenção têm, entre os quais se podem 
salientar:
 Compromisso de reporte de informação (publicação de inventários nacionais 

periódicos)
 Compromisso de publicação de programas nacionais de alterações climáticas 

(Comunicações Nacionais)
 Promoção de transferência de tecnologia



TUTORIAIS
Seguem-se um conjunto de 
cartões-atividade para o 
desenvolvimento de tarefas com 
informação prática, com o objetivo 
de melhorar os seus 
conhecimentos e competências 
nos tópicos deste módulo.

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



ODS 13. Tomar medidas urgentes para combater 
as alterações climáticas e os seus impactes

A crise climática intensifica-se num contexto em que a comunidade
global está longe do compromisso necessário para a sua inversão. A
década de 2010-2019 foi a mais quente jamais registada, resultando em
incêndios florestais de grandes dimensões, furacões em maior número e
com maior intensidade, secas, inundações e outros desastres climáticos
em todos os continentes.



ODS 13. Como é que as pessoas estão a ser 
afetadas pelas alterações climáticas?
As alterações climáticas estão a afetar todos os países do mundo. Estão
a perturbar as economias nacionais e a interferir nas vidas e meios de
subsistência, especialmente das pessoas mais vulneráveis.
Os padrões meteorológicos estão a mudar, o nível do mar está a subir e
os eventos meteorológicos estão a tornar-se mais numerosos e mais
extremos, tendo afetando mais de 43 milhões de pessoas em 2020.



ODS 13. O que acontece se não tomarmos 
medidas?
Se não forem controladas, as alterações climáticas resultarão no
aumento da temperatura média global em mais de 3.°C, impactando
negativamente todos os ecossistemas. A inação custar-nos-á muito mais
do que se tomamos medidas imediatas. Temos a oportunidade de tomar
medidas que conduzam a um crescimento económico e,
simultaneamente, reduzir as emissões de GEE e contribuir para a
resiliência climática.



O que sabe sobre o ODS 13?

Pesquise informação que permita 
responder às seguintes perguntas: 
• Como é realizado o financiamento 

para o cumprimento do ODS 13?
• Qual a importância do ODS 13 

para o cumprimento do Acordo de 
Paris?

• Que ações estão previstas para 
responder aos efeitos da Covid-19 
no âmbito do ODS 13?

Aprenda mais!

Analise a informação disponível em 
Atua Agora| Nações Unidas, focando-
se:
• nas ações climáticas que estão a ser 

realizadas em todo o mundo
• nas pequenas ações quotidianas 

que podemos fazer para ajudar a 
concretizar o ODS 13

• no que podemos fazer para 
monitorizar o nosso 
comportamento sustentável

https://www.un.org/es/actnow


Reflita!

 Identifique as ações que a sua 
organização já faz atualmente 
para promover a concretização do 
ODS 13

 Faça uma lista e identifique mais 
duas ações que a sua organização 
pode fazer para contribuir para o 
ODS 13

Incentive!

 Incentive os colaboradores da sua 
organização a instalar a App
“AWorld in support of 
ActNow”(pesquise-a na loja de 
Apps do seu Smartphone) e 
mudar para um estilo de vida 
mais sustentável



Passe à ação!
 Em Atua Agora| Nações Unidas, entre 

no chat ActNow (canto inferior direito) 
e veja as recomendações e ações 
diárias que pode realizar para reduzir a 
sua pegada de carbono

 Registe a sua ação pessoal no chat, 
contribuindo para a contagem das 
ações que estão a ser realizadas em 
todo o mundo, aumentando assim o 
poder da atuação coletiva

Escreva e partilhe!

Escreva um pequeno artigo (máximo 
300 palavras) para inspirar outros a 
mudar para um estilo de vida mais 
sustentável e que ajude ao 
cumprimento do ODS 13

Publique o texto na sua rede social 
preferida

https://www.un.org/es/actnow


UNFCCC - Adaptação e resiliência 
Devido aos GEE continuarem na atmosfera por muitas décadas após a sua 
emissão, não é possível interromper ou reverter a mudança climática e, 
por essa razão, as medidas a serem tomadas são de mitigação, no sentido 
de diminuir o impacto de tais mudanças, e de adaptação e resiliência, no 
sentido de criar mecanismos de adaptação e tornar as comunidades mais 
resilientes às mudanças que já estão a ocorrer.



UNFCCC - Adaptação e resiliência 
O êxito da adaptação depende não só dos governos – mas também do 
envolvimento ativo e sustentado de todos os stakeholders, incluindo 
organizações locais, regionais, nacionais e internacionais, os setores 
público e privado e a sociedade civil – bem como da gestão eficaz do 
conhecimento. A adaptação aos impactes das alterações climáticas pode 
ser empreendida em várias regiões e setores e a vários níveis.



UNFCCC - Adaptação e resiliência 
Os países membros da Convenção reúnem-se periodicamente nas 
reuniões chamadas Conferências das Partes (COP). As Partes da UNFCCC
reconhecem que a adaptação é um desafio global enfrentado por todos, 
com dimensões locais, regionais, subnacionais, nacionais e internacionais. 
É uma componente chave da resposta global a longo prazo às alterações 
climáticas para proteger as pessoas, os meios de subsistência e os 
ecossistemas.



UNFCCC - Adaptação e resiliência 
As partes reconhecem que as ações de adaptação devem seguir uma 
abordagem orientada para o país, que responda às questões de género, 
participativa e totalmente transparente, considerando grupos, 
comunidades e ecossistemas vulneráveis. Estas ações devem basear-se e 
em conhecimento científico e, quando apropriado, pelo conhecimento 
tradicional, dos povos indígenas e sistemas locais de conhecimento, com 
vista a integrar a adaptação nas políticas e ações socioeconómicas e 
ambientais relevantes para tornar as comunidades resilientes.



O que sabe sobre a UNFCCC?
Pesquise informação que permita 
responder às seguintes perguntas: 
• O que significa a adaptação às 

alterações climáticas e a resiliência 
climática?

• Qual o trabalho desenvolvido pela 
UNFCCC com o enfoque na 
“Adaptação e resiliência”?

• De que forma estão os stakeholders
empenhados na adaptação no âmbito 
do processo climático da ONU?

Aprenda mais!

Analise a informação disponível em
Sete perguntas para entender a 
importância de um acordo contra as 
alterações climáticas e reflita sobre:
• a necessidade da expansão do  

papel global da UNFCCC na 
adaptação às alterações climáticas

• a importância das Conferências das 
Partes da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151130_cop21_perguntas_fn


DICAS
Aqui são apresentadas algumas 
dicas úteis que podem ajudar a 
desenvolver as suas 
competências sobre a temática 
das alterações climáticas.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



 Seja uma fonte de inspiração e utilize as redes sociais para 
divulgar a App “AWorld in support of ActNow” para que mais 
pessoas possam também mudar para um estilo de vida mais 
sustentável

 Divulgue o chat ActNow e incentive as pessoas da sua 
organização a registar a sua ação pessoal no chat, aumentando 
a força da atuação coletiva



 Veja este vídeo: mensagem do secretário-geral da ONU 
no Dia Mundial do Ambiente e reflita sobre as ações que a 
sua organização pode desenvolver para combater as 
alterações climáticas

 Peça aos formandos para investigar sobre os resultados 
alcançados ao nível da adaptação às alterações climáticas 
na Conferência das Partes da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 2019, também 
conhecida como COP25, que se realizou em Madrid, 
sintetizando as principais metas definidas

https://www.youtube.com/watch?v=frwNqpShubE&t=15s


LEITURA ADICIONAL
Aqui é apresentada uma lista de 
recursos relevantes, 
organizados pelos tópicos do 
módulo

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Objetivo 13 
Desenvolvimento

Sustentável

https://unric.org/pt/objetivo-
13-acao-climatica/

Tópicos
relacionados
com o 
cumprimento do 
ODS 13

https://unric.org/pt/objetivo-13-acao-climatica/


Objetivo 13 
Desenvolvimento

Sustentável

https://www.pordata.pt/ODS/
Goal/A%C3%A7%C3%A3o+clim
%C3%A1tica-13

Indicadores, em
Portugal, 
relacionados
com o 
cumprimento do 
ODS 13

https://www.pordata.pt/ODS/Goal/A%C3%A7%C3%A3o+clim%C3%A1tica-13


Convenção
-Quadro 

das Nações 
Unidas 
sobre 

Alterações 
Climáticas 

https://unfccc.int/es
Objetivos e 
informação
sobre a ação da 
UNFCC

https://unfccc.int/es


Adaptação e 
Resiliência 
Climática

https://apambiente.pt/clima/r
elatorios-de-progresso-
submetidos-no-ambito-da-
convencao-sobre-alteracoes-
climaticas-unfccc

Relatórios de 
progresso de 
Portugal 
submetidos no 
âmbito da 
Convenção 
sobre Alterações 
Climáticas 
(UNFCCC)

https://apambiente.pt/clima/relatorios-de-progresso-submetidos-no-ambito-da-convencao-sobre-alteracoes-climaticas-unfccc


"Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. 
A informação contida nesta publicação (comunicação) 
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão 
responsável pela utilização que dela possa ser feita.”
2019-1-BE01-KA204-050400

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.a-spin.pt%2F%3Fp%3D5130&psig=AOvVaw3I-doW7LJTywQGvoxqJpUm&ust=1582022396185000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj1_uqy2OcCFQAAAAAdAAAAABAI
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