
CAUSAS HUMANAS

CAUSAS NATURAIS

CONSECUENCIAS

QUE PODEMOS FACER PARA COMBATER O CAMBIO CLIMÁTIC
O?

Usar medios de transporte 
máis ecolóxicos 

Apagar as luces e os 
aparellos electrónicos 

cando non os utilizamos

O cambio climático NON É… 
un ciclo natural da Terra. Ao longo  
da historia sucedéronse períodos  
fríos e cálidos, pero o cambio nunca  
se produciu tan rapidamente coma agora.

O cambio climático NON É... 
algo que non che afecta. É devastador

para a agricultura, os océanos,
a vexetación, os animais...

O cambio climático é un reto global consecuencia  
directa do QUECEMENTO DO PLANETA,  
é dicir, do aumento da temperatura media  
da superficie terrestre por mor  
das emisións de gases de efecto 
invernadoiro á atmosfera.

Cumio da Terra (1992)
Acordáronse  
a Convención Marco  
das Nacións Unidas  
sobre o Cambio Climático 
e o Convenio sobre  
a Diversidade Biolóxica.

Albert Arnold Gore
Premio Nobel da Paz en 2007 xunto 
co Panel Intergobernamental de 
Expertos sobre o Cambio Climático, 
por difundir un maior coñecemento 
sobre o cambio climático.

William D. Nordhaus e Paul M. Romer
Premio Nobel de Economía en 2018 
por crear modelos económicos  
que contemplan a interacción da 
economía e do clima. 

Greta Thunberg e Fridays For Future 
En 2019 recibiron o Premio 
Embaixadores de Conciencia  
de Amnistía Internacional.

Acordo de París 
(2016)
Estableceu un plan  
de acción mundial  
para limitar o aumento  
da temperatura do 
planeta neste século  
por debaixo dos 2 °C.

Protocolo de Quioto 
(1997)
Os países industrializados 
comprometéronse  
a reducir as emisións  
de GEI unha media do 5% 
respecto a 1990.

Cumio do Clima 
(2019)
84 países acordaron 
revisar o recorte  
das súas emisións  
de GEI para poder 
alcanzar os obxectivos  
do Acordo de París.

Reducir o uso 
de aerosois

Utilizar lámpadas 
de baixo 
consumo

Non deixar cargadores 
enchufados nin 

aparellos electrónicos 
en stand by 

Reducir, reutilizar  
e reciclar

Protexer os bosques  
e plantar árbores

un desafío global esfOrzos premiados 

GASES DE EFECTO
INVERNADOIRO (GEI)

Aumentaron polas 

actividades hum
anas

Derretemento da masa  
de xeo nos polos

Acidificación  
dos océanos

Suba do nivel 
do mar

 Avance  
dos desertos

Alteración de ecosistemas  
e desaparición de especies

Refuxiados 
climáticos

Problemas  
de saúde para  

as persoas

Fenómenos 
meteorolóxicos extremos 

(inundacións, secas,  
furacáns...)
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Ilustración: Lucía Cordero. 
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