Cambio climático: evidencia científica e resposta internacional
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CO2 us de nerxia fosil: 56,6%

CH4: 14,3%
N2O: 7,9%
F-gases: 1,1%

Suministro de enerxia: 25,9%
Transporte: 13,1%
Construcción residenical e comercial: 7,9%
Industria: 19,4%
Agricultura: 13,5%
Deforestación: 17,4%
Derroche e augas residuais: 2,8%
Fuente: IPCC, 2007.
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co as emisións de GEI por parte de calquera

para a supervivencia da humanidade. ■
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en vigor antes de finais de 2011. En síntese,
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