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 Uma base sólida para a 
parceria europeia JPI Climate 
 

 Visibilidade internacional  
 

 Contribuição para a 
implementação do Acordo de 
Paris (CQNUAC), do Quadro de 
Sendai e dos Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável 

       
 Plataforma internacional 



 O NOSSO OBJECTIVO 

QUEM SOMOS 

IMPLEMENTAÇÃO 

AS NOSSAS ACTIVIDADES 

O projecto SINCERE pretende reforçar 
as relações europeias e internacionais 
com vista a promover a investigação na 
área do clima em várias disciplinas e 
sectores.  
Este projecto também pretende envolver 
o sector empresarial e instituições 
financeiras globais, bem como outros 
actores-chave em vários sectores 
(investigação, políticas públicas, 

sociedade civil).  

Implementação 
pela prática, 
através do 
alargamento e 
reforço do 
consórcio, bem 
como de acções 
concretas.  

Gerir 
 
Alargar 
 
Implementar 
 
Agir 
 
Comunicar 

SINCERE é um projecto 
desenvolvido pela iniciativa JPI 
Climate e financiado pelo 
programa Horizonte 2020 para 
reforçar a cooperação 
internacional para a investigação 
e inovação na área das alterações 
climáticas. 
O projecto envolve mais de 22 
parceiros europeus e 
internacionais, com o objectivo de 
apoiar a implementação do 
Acordo de Paris (CQNUAC), do 
Quadro de Sendai para a Redução 
do Risco de Catástrofes e dos 
Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável. 

 
 

Duas Acções Emblemáticas, ÁFRICA e 
AMÉRICA LATINA, centrar-se-ão no 
desenvolvimento de colaborações em 
investigação e inovação. 

 
 O objectivo destas Acções é alargar e 
aprofundar o conhecimento necessário para 
apoiar  a adopção de políticas de mitigação e 
adaptação às alterações climáticas, a 
promoção dos serviços climáticos e aumentar 
a resiliência a catástrofes relacionadas  com 
as alterações climáticas. 

 

O projecto SINCERE pretende também 
promover um envolvimento mais 
activo dos países da Europa de Leste e 
do Sul nas actividades da JPI Climate. 
 


