
THERE IS NO
(E)MISSION

(IM)POSSIBLE 
TO CUT

CLUSTER #1 JUSTIÇA
CLIMÁTICA 

Paradigma e movimentos da Justiça
Climática
Violação dos Direitos Humanos
relacionada com as Alterações
Climáticas
Género e Alterações Climáticas
Alterações Climáticas como motor da
Migração
Responsabilidades dos Estados
Responsabilidade do sector dos
Combustíveis Fósseis
Mercado de carbono e neutralidade
climática: oportunidade ou limite para
ação climática?
Melhor compreensão dos mecanismos
de compensação de carbono.

 
Programa

CLUSTER #2 NOÇÕES
BÁSICAS SOBRE
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

O sistema climático terrestre
Equilíbrio climático e gases de efeito
estufa
Influência humana no clima e nas
fontes de emissões
Cenários futuros
Impactos e Impactes das alterações
climáticas

História dos acordos internacionais
O Acordo de Paris
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS)

Ciência básica subjacente às Alterações
Climáticas

 

 
Estratégias, políticas e acordos

internacionais
 

Curso online

pré-inscrição aqui

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNifmy5K6TeXOz8lV5pVZOmxCUGYGIV3Ayfx0xOJ-U3suI4Q/viewform


CLUSTER #3 REDUÇÃO
DAS SUAS EMISSÕES DE
CARBONO

Curso promovido por

A Sud Ecologia e Cooperazione 
Ecosistemi Foundation
Un Ponte Per
Iroko
Bosque y Comunidad
AIDGLOBAL
Università di Cadiz

Em colaboração com os parceiros
associados:

La Sapienza University, ActionAid, AOI -
Internasional Cooperation and Solidarity

Uma visão geral sobre as atividades
amigas do ambiente
Realização de atividades favoráveis ao
clima: estratégias alimentares e
melhorias da agricultura
Desenvolvimento de atividades amigas
do clima: Terras, Oceanos e Costas
Benefícios climáticos das ações para a
Saúde, Educação e Igualdade de
Género
Paz e Ação Climática: o ciclo de
nutrição
Criação e execução de um sistema de
gestão de carbono: ação da sua ONGD
para reduzir as emissões de gases com
efeito de estufa dentro e fora da sua
organização
Medição, monitorização e relatórios dos
impactos do clima
Integração do clima e do ambiente na
elaboração e gestão de projetos: reforço
da ação climática em projetos

CLUSTER #4 ENVOLVIMENTO
NA MUDANÇA

No sector da Emergência Climática
No sector da Cooperação para o
Desenvolvimento

Estratégias comunitárias de ação em
matéria de Alterações Climáticas –
abordagens participativas
Envolvimento dos atores e das
comunidades locais – Métodos e
ferramentas

Como a ação e a gestão climáticas ajudam a
satisfazer os principais requisitos ambientais

dos doadores

 
Envolvimento dos atores locais e tomada de
medidas relativas às Alterações Climáticas

https://asud.net/
https://www.fondazioneecosistemi.org/
https://www.unponteper.it/it/
https://iroko.org.es/
https://www.bosqueycomunidad.org/
https://aidglobal.org/
https://www.uca.es/

