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Seminário Virtual, 09.12.2020



Etiqueta Digital

• Mantenha o microfone desligado
enquanto não estiver a falar

• Mantenha a câmera sempre ligada
(exceto no caso do sinal de internet 
estar fraco)

• Ligue o microfone quando for falar

• Participar ativamente sempre que 
criadas as oportunidades

• Sessões de perguntas e 
respostas

• Trocas de impressões
• Questionários menti.com



Agenda
1. Abertura
2. Apresentação dos participantes
3. Apresentação e Relatório de atividades dos avanços 2019-2020 do Núcleo Lusófono
4. Volta ao mundo:

• Impacto da Covid-19 no trabalho de transparência e planos para 2021
• Avanços dos países no âmbito do BUR/BR e da NC

5. Pausa para o café (a meio do ponto 4 da agenda)
6. Atualização para os países sobre os tópicos e atividades no âmbito das mudanças do clima na 

CPLP
7. Expectativa da agenda das próximas negociações dos tópicos MRV/Transparência e a 

transição para o Marco Reforçado da Transparência (ETF)
8. Priorização dos próximos passos
9. Avaliação
10.Encerramento



Objetivos do 
Encontro

Intercambiar as experiências e os avanços dos países do Núcleo 
Lusófono no âmbito do ou Relatório Bienal (BR) e as Comunicações 
Nacionais (NC);

Intercambiar as experiências e as soluções encontradas pelos 
países para reduzir o impacto da pandemia no seu trabalho;

Ampliar as práticas de Medição, Relatoria e Verificação (MRV) e 
Transparência sobre Mudança do Clima;

Atualizar os pontos focais sobre as atividades recentes do Núcleo 
Lusófono entre 2019 até 2020 e fazer um plano de atividades para 
2021, de acordo com a necessidade dos países.

Identificar as necessidades de capacitação para definir prioridades 
e próximas etapas do Cluster Lusófono.





2. Apresentação dos participantes



UNFCCC

Núcleo Luso: PATPA, 
GSP/UNDP e

Governo da Bélgica

Secretariado CPLP

Lux Dev

FAO



Foto de Grupo



3. Apresentação e Relatório de atividades 
dos avanços 2019-2020 do Núcleo Lusófono
Isabela Santos (PATPA) e Thiago Mendes (GSP/UNDP)



3. Apresentação do Núcleo Lusófono
• Participantes: 9 países lusófonos (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné 

Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor Leste)

• Apoiadores: 

• Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear (BMU, sigla em 
alemão) no âmbito da PATPA, (www.bmu.de)

• Ministério Federal de Saúde Publica, Segurança da Cadeia Alimentar e Meio Ambiente da Bélgica, 
e  (www.climat.be)

• Programa de Apoio Global (GSP) que é implementado em conjunto pelo PNUMA e pelo PNUD 
(https://www.un-gsp.org/)

• Secretariado do PATPA: em 2017 (grupo regional) 

• Criação da Coordenação de Apoio técnico GSP/UNDP: Agosto 2019

http://www.bmu.de/
http://www.climat.be/
https://www.un-gsp.org/


3.1. Núcleo Lusófono – Objetivos: 

• Promover o intercâmbio de experiências entre os países de 
língua portuguesa

• Fortalecimento das capacidades de comunicação e 
transparência, obrigações incluídas no quadro da UNFCCC e seu 
Acordo de Paris para alcançar os objetivos Acordo de Paris

• Oferecer suporte técnico aos países (Climate Helpdesk )



3.2 Relatório de 
atividades dos 
avanços 2019-2020 
do Núcleo Lusófono



3.2 Relatório de 
atividades dos 
avanços 2019-2020 
do Núcleo Lusófono



3.2 
Principais
resultados
2019-2020 
do Núcleo
Lusófono

• Considerando os beneficiários dos workshops, reuniões e
atividades de capacitação promovidas, mais de 300
participantes de mais de 30 instituições diferentes já
foram atingidos diretamente;

• Propostas elaboradas de Captação de recursos de cerca
de USD 2,5 milhões de dólares para apoiar projetos
prioritários de países demandantes;

• Pesquisa de Avaliação de Efetividade no Fortalecimento
de Capacidade/Aprendizado do Núcleo Lusófono (GSP)
com 100% de cobertura dos países do Núcleo.





































Na sua opinião, existem outras áreas de interesse que poderiam ser 
abordadas pelo núcleo? 

✓ Breefing sistemático do ponto de situação da negociação internacional do clima

✓ Acordo Paris - Versão Portuguesa

✓ BTR

✓ Além da questão da transparência, seria útil discutirmos de maneira livre os demais
temas do regime internacional de mudança do clima - UNFCCC, Quioto e Paris.

✓ MRV de mitigação para as NDCs

✓ Sim. Poderia trabalhar na capacitação dos países na busca de financiamentos
climáticos

✓ Foco em particular em todas as questões de MRV e ligação com a monitorização e
acompanhamento da implementação dos compromissos.



Você poderia descrever sua expectativa em participar do Núcleo? E, se possível, se essas expectativas 
evoluíram com o tempo?

✓ Simplesmente fenomenal

✓ Melhoria continua de reforço da capacidade e partilha de experiência

✓ Deve evoluir muito. O Núcleo é o local certo para a capacitação que muitos países almejam

✓ Minhas expectativas são duas: 1) Aprender sobre aspectos específicos dos mecanismos de transparência; 
2) Aprender sobre a realidade dos demais países lusófonos. Tive aprendizagem significativa nestes dois 
campos, e sigo aprendendo mais.

✓ Espero que o Núcleo ajude os países a melhorarem suas capacidades na elaboração de CN e BURs no 
âmbito da Convenção e as NDC e o MRV fortalecido no âmbito do Acordo de Paris. Outra questão, o 
Núcleo poderia também melhorar a participação das delegações dos países nas negociações, produzindo 
informação que poderia ajudar os países a tomarem posicionamento sobre as questões em discussão

✓ Experiencia muito positiva, devido à facilidade da língua e também devido ao intercâmbio

✓ No tengo palabras



3.3. Atividades planejadas para 2021

a) Redação de material contendo as lições aprendidas por Portugal 
nos arranjos institucionais de MRV 

b) Traduções de documentos

c) Elaboração do Programa de Estágios Profissionais e Intercâmbio e 
possíveis parceiros: UNFCCC, países parceiros e agências parceiras

d) Demandas adicionais solicitadas pelos parceiros

e) Apoio a preparação ao processo ICA  



3.3. Atividades planejadas para 2021

• Seminários Virtuais em 2021:
1. Janeiro:  Data: 28 de Janeiro (tbc)
Tema: Uso de Imagens de Satélite (Brasil e Portugal/UE – tbc)

2. Fevereiro: Data: 25 de fevereiro (tbc)
• Tema: Emissões Fugitivas de GEE na Produção de Combustíveis 

• Terceiro Workshop do Núcleo Lusófono:

Parceiro: Ministério da Agricultura e Ambiente; 
Direção Nacional do Ambiente, Governo de Cabo Verde 

Tema:  Aprimoramento da coleta de dados e dos arranjos institucionais
• Data e local:  Novembro 2021 (tbc) na Ilha do Sal, Cabo Verde



4. Volta ao mundo…

… lusófono em 80 minutos

• O impacto da Covid-19 no trabalho de transparência e planos 
para 2021

• Avanços dos países no âmbito do BUR/BR e da NC



4. Volta ao mundo…

… lusófono em 80 minutos

Angola



REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DA CULTURA, TURISMO E AMBIENTE
Direcção Nacional do Ambiente e Acção Climática

1ª Reunião Virtual dos Pontos Focais do Núcleo 
Lusófono



Processo de implementação da UNFCCC

• Angola aderiu à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas
(CQNUAC) em Maio de 2000

• Ratificou o protocolo de Montreal sobre Substâncias que Empobrecem a Camada de
Ozono em 2000 e o Protocolo de Quioto, em Março de 2007, reafirmando o seu
compromisso na implementação de medidas e programas de estabilização das
emissões de GEE

• Primeira estratégia para as alterações climáticas (“Estratégia Nacional de
Implementação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações
Climáticas e do Protocolo de Kyoto”, Ministério do Urbanismo e Ambiente, 2007)



• Em 2009 o país estabeleceu a Autoridade Nacional Designada (AND) para o MDL

• Iniciou o desenvolvimento do seu Programa de Acção Nacional de Adaptação
(PANA), submetido ao Secretariado da CQNUAC em 2011

• No ano seguinte, submeteu a sua 1ª Comunicação Nacional, a qual inclui um
inventário nacional de GHG para os anos 2000 e 2005

• Em 2015 o país elaborou a sua contribuição nacional para redução das emissões de
GEE (“Intended Nationally Determined Contribution (INDC)”, November 2015), onde
estabeleceu como meta reduzir incondicionalmente as suas emissões de GEE em
35% até 2030 comparativamente ao cenário de referência (ano base 2005)

• Em 2020 Ratificação da Emenda de DHOA e Ratificação do Acordo de Paris

Processo de implementação da UNFCCC (cont.)



• Limitada capacidade técnica e institucional, grande concentração de
esforços na melhoria das condições de vida das populações e
desenvolvimento

• Insuficiência de dados institucionalizados (muitas estimativas e
muitos dados não sistematizados, dados mal calculados, etc)

Barreiras para o processo de reporting e 
mecanismo de transparência 



• Apoio do Núcleo Lusófono na capacitação de Quadros Nacionais e 
apoio técnico na consolidação do inventário de gases de efeito estufa

• Apoio da UNFCCC (QAQC)

• Apoio do IPCCC (formação e capacitação)

• Apoio de especialistas individuais de outros países (Brasil e Portugal) 

Medidas feitas para fortalecer o sistema de MRV 



• Necessidade de um quadro institucional forte e com alguma dedicação (trabalho
mais sistematizado ao longo do ano)

• Maior apoio político – facilita a disponibilização de informação e pessoal
qualificado (estabelecimento de legislação, regulamentação e acordos específicos
para o fornecimento e produção de dados)

• Necessidade de recorrer ao mercado livre à procura de consultores
independentes no apoio ao processo de reporting (combinar a integração e
apropriação institucional e a utilização de consultores independentes)

Lições aprendidas no processo de implementação 
da Convenção



• Mais tempo para detalhe dos vários documentos

• Dificuldade recolha de dados, realização de workshops

• Dificuldade em obter comentários e contribuições de muitos documentos

• Reforçar a capacitação em 2021, incentivar a produção de dados sectores que
facilitem a sua utilização no inventário, produzir acordos institucionais e apresentar o
BUR

• A principal recomendação é trabalhar para capacitação técnica e institucional para
preparar novos desafios (envolvimento de gente jovem que possa continuar com o
processo e promover a auto ajuda)

Impacto da Pandemia





4. Volta ao mundo…

… lusófono em 80 minutos

Brasil



1° Reunião Virtual dos Pontos Focais do Núcleo Lusófono 
Parceria para a Transparência no Acordo de Paris (PATPA)

QUARTA COMUNICAÇÃO NACIONAL E 
RELATÓRIOS DE ATUALIZAÇÃO BIENAL DO BRASIL À UNFCCC

09 de dezembro de 2020

Lidiane Melo – Coordenadora Nacional do Projeto da 4CN e BURs

Danielly Godiva – Coordenadora Técnica do Projeto da 4CN e BURs



Quarta
CN*

Terceira
CN (2016)

Segunda
CN (2010)

CN Inicial
(2004)

Quarto 
BUR* (2020)

Terceiro 
BUR* (2019)

Segundo 
BUR* 
(2017)

Primeiro 
BUR (2014)

“responsabilidades 

comuns
porém 

DIFERENCIADAS”

HISTÓRICO

MRV – Relatos

1992
• RIO92
• UNFCCC

1997
• Protocolo de Quioto

2002

• Comunicação Nacional –
Diretrizes para países em 
desenvolvimento

2011

• Relatório de Atualização 
Bienal – Diretrizes para países 
em desenvolvimento

2015
• Acordo de Paris         

(pós-2020)

Decisão 
17/CP.8

Um inventário nacional das emissões antrópicas por
fontes e remoções antrópicas por sumidouros de todos
os gases de efeito estufa não controlados pelo
Protocolo de Montreal, na medida do que permitam
suas capacidades, usando metodologias comparáveis
a serem promovidas e acordadas pela Conferência
das Partes;

Uma descrição geral das providências tomadas ou
previstas pela Parte não-Anexo I para implementar a
Convenção;

Qualquer outra informação que a Parte não-Anexo I
considere pertinente para alcançar o objetivo da
Convenção e adequado para incluir na sua
comunicação, inclusive, se viável, material pertinente
aos cálculos das tendências das emissões mundiais.

Decisão 
2/CP.17

Decisão 
18/CMA.1



Quarta Comunicação Nacional e 
Relatórios de Atualização Bienal do Brasil à UNFCCC

PROJETO

ABC

Direção Nacional 
do projeto

Coordenação Nacional 
do projeto

Equipe da CGCL: 
assistência administrativa 

e especialistas

PNUD

GEF

CGCL

+400
+200 instituições parceiras

especialistas

Coordenação 
Técnica

Assistência de 
projeto

Tradução e 
Comunicação Supervisão

Analistas

AG
ÊN

CI
AS

PR
OJ

ET
O

PA
RC

EI
RO

S

Órgãos de pesquisa
Universidades

Instituições públicas e privadasenvolvidos diretamente

PMU Circunstâncias nacionais e outras 
informações relevantes

Impactos, Vulnerabilidade e Adaptação

Inventário Nacional de GEE

ü 6 contratados permanentes
ü + 280 especialistas
ü + 130 instituições
ü 3 cartas de acordo, contratação de serviço de 

mapeamento, 1 consultoria e outras parcerias

ü 2 contratados permanentes
ü + 15 especialistas
ü + 25 instituições
ü 2 consultorias contratadas

ü 2 contratados permanentes 
ü 2 servidores
ü + 113 especialistas
ü + 110 instituições
ü 6 consultorias



MRV

Medidas adotadas

http://sirene.mctic.gov.br



MRV

Medidas adotadas

Sessões por país

Espacialização
§ Nacional
§ UF

Relatório (por versão)
§ Comunicação Nacional
§ Relatório de Atualização Bienal

Setor
q Energia
q Processos Industriais
q Tratamento de Resíduos
q Agropecuária
q LULUCF

Gás
q GEE direto
q GEE indireto
q CO2eq



MRV

Medidas adotadas

SIRENE

Estimativas Anuais

Circunstâncias Nacionais

Restrições, lacunas e necessidades

4CN BURs

Inventário Nacional de GEE                                            

Impactos, Vulnerabilidade e 
Adaptação

Ações de mitigação e seus
progressos (NAMAs)

Recursos para BUR

MRV doméstico

Projeto BRA/16/G31

Apoio recebido
(transferência de tecnologia, capacitação e 
financiamento para clima)

Medidas para mitigação e 
adaptação à mudança do clima

Outras informações relevantes para 
implementar a Convenção do Clima

Processo de 
Consulta e 

Análise 
Internacional

M
CTI

Todos os Ministérios

ME e ABC/MRE

MMA, 
MAPA/Embrapa, 
MME 
Todos os Ministérios

Política Nacional 
sobre Mudança do 

Clima



ETF

Transição

Ø Capacitação de equipe do projeto

Ø Contratação de estudos e análises  

Ø Discussões e alinhamentos interministeriais

2004 2010 2016

2014 2017 2019

*BTR1
2024

2020 2022
BUR5

*Novo formato de relato (CRF Tables e NIR)
*Revisão técnica por especialistas

2020



MRV

Desafios

Ø Obtenção de recursos

Ø Formalização do arranjo institucional

Ø Elaboração do Inventário Nacional bienalmente

Ø MRV de ações de mitigação

Ø Gestão da informação 



MRV

Lições Apendidas

> ENGAJAMENTO - É necessário assegurar o engajamento e a 
participação interministerial no processo); 
> PLANEJAMENTO - Para que o processo de elaboração 
coletiva do documento corra de forma exitosa, recomenda-se 
realizar uma reunião prévia com atores chave pelo menos 12 
meses antes da data almejada para submissão do relatório

> Para que a transição para o Novo Marco de Transparência 
aconteça de forma harmoniosa, recomenda-se uma leitura 
crítica e estudo da decisão do CMA1, bem como análise da 
capacidade do país no atendimento das novas provisões do 
Novo Marco de Transparência. 



Impactos

COVID-19

• De modo geral todas as reuniões presenciais 
previstas no processo de elaboração da 
Comunicação Nacional e BUR foram alteradas para 
o modo virtual;
• Economia de recursos com deslocamento, diárias e 

viagens;
• Para 2021 devem ser redirecionados os recursos 

não utilizados para outras ações como capacitações 
a distância, discussão sobre o marco legal e arranjo 
institucional do país.



Agradecemos pela atenção!

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD | UNDP)
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI)
danielly.godiva@mctic.gov.br; daniellygodiva@gmail.com

Danielly Godiva Santana Molleta | Coordenadora Técnica

Lidiane Rocha de Oliveira Melo | Coordenadora Nacional

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI)
lidiane.melo@mctic.gov.br

https://correio.mctic.gov.br/danielly.godiva@mctic.gov.br
https://correio.mctic.gov.br/daniellygodiva@gmail.com
mailto:Lidiane.melo@mctic.gov.br


Menti.com

Visite o link enviado nos comentários e responda:

www.menti.com – Código 82 28 39 7

Na entidade responsável pela submissão dos relatórios, quantas
pessoas têm a transparência como principal função?

http://www.menti.com/


4. Volta ao mundo…

… lusófono em 80 minutos

Cabo Verde



1ª REUNIÃO VIRTUAL DOS PONTOS FOCAIS DO 
NÚCLEO LUSÓFONO

Alexandre Nevsky Rodrigues, Ministério da Agricultura e Ambiente

Virtual, 09 de dezembro de 2020

A GOVERNAÇÃO CLIMÁTICA EM CABO VERDE



Comp (m) Larg (m) Alt (m)

24 100 16 300 433

Maio
(269 km2)

Comp (m) Larg (m) Alt (m)

26 300 23 900 2 829

Fogo
(476 km2)

Vulnerabilidades vs Desafios de adaptação às mudanças climáticas



Ciclos de Seca Chuvas torrenciais Ecossistemas frágeis 10% terreno arável

Escassez de água Extração ilegal de areia
80% infraestrutura e 

população na zona costeira
Gestão deficiente dos 

resíduos sólidos



1.ª Comunicação
Nacional

3.ª Comunicação
Nacional

Ratificação AP
Submissião NDC

Submissão
iNDC

Criação do Comité
Multiminsiterial

para as Mudanças
Climáticas

Atualização NDC 
(Submissão)

Plano Nacional de 
Adaptação (NAP)

Governança Climática
1.º BUR

Ratificação
UNFCCC Ratification of the 

Kyoto Protocol

Ratification of the 
Kyoto Protocol

2.ª Comunicação
Nacional

Ratificação do 
Protocolo Kyoto

Programa de Ação
Nacional para 

Adaptação (NAPA)

2007

Rede Nacional de 
Áreas Protegidas

Políticas e medidas

2003 2021



21.09.2017

2025 e 2030 

CO2 | CH4 | N2O

40 medidas de Mitigação

23 medidas de Adaptação

A Contribuição Nacionalmente Determinada - NDC



Energia

8 medidas

Transporte

2 medidas

Eficiencia

9 medidas

Saneamento

2 medidas

Residuos

13 medidas

Floresta

6 medidas

R. Hídricos

19 medidas

Zona Costeira

2 medidas

Produção

7 medidas

M
it

ig
aç

ão
A

d
ap

ta
çã

o



O país já estabeleceu políticas e planos que permitem perceber que está alinhado com os

objetivos da NDC para o setor

permitem perceber que está alinhado com os

objetivos da NDC para o set

O país começou a abordar o tema e por esse motivo está no caminho da NDC

27% 48% 3% 22%

Executado/Em execução Planeado e/ou adotado
Desalinhado/ 

Sem progresso
Sem dados

Executado/Em execução

Planeado e/ou adotado

Nos casos em que se considera que o país está desalinhado com a NDC; ou que não tem sinais de

estar a trabalhar para a sua NDC no setor em causa, e por esse motivo não apresenta progressoDesalinhado/Sem progresso



Estratégias revisão NDC…

Aumentar as medidas de adaptação 
e analisar oportunidades para 
aumentar as ambições em relação 
aos objetivos já estabelecidos 
através da elaboração do NAP
(soluções baseadas na natureza)

Reforçar a governação climática do 
país, o quadro de transparência e 
MRV (Measurement, Reporting
and Verification) sobre o 
inventário de gases com efeito de 
estufa, ações de mitigação, ações 
de adaptação e apoio financeiro 
recebido

Rever os objetivos de mitigação e 
analisar oportunidades para 
aumentar as ambições em relação aos 
objetivos já estabelecidos, tendo em 
conta o contexto social e económico
do país

Formular e comunicar uma 
estratégia de longo prazo para a 
redução das emissões de gases com 
efeito de estufa

0104

0203

Governança 
Climática

Cabo Verde



Promover a Gestão Integrada da Água

Adaptar os sistemas de produção agrícola e florestal

Proteger e prevenir a degradação das zonas costeiras

o Construir infraestruturas de captação, adução e armazenamento de

água e recarga de águas subterrâneas

o Reforçar as ações de proteção das bacias hidrográficas para melhorar

e garantir a segurança alimentar

o Modernizar e massificar as tecnologias de irrigação localizada

o Promover e diversificar as atividades geradoras de rendimentos nas zonas

rurais

o Investir em técnicas de produção ambientalmente sustentáveis

o Utilizar variedades e espécies adaptáveis às condições edafoclimáticas

ADAPTAÇÃO AOS 
EFEITOS DAS 
MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

o Diversificar as atividades e medidas para a conversão das populações que

vivem da exploração dos recursos costeiros

o Prosseguir com ações para preservar e gerir as áreas marinhas protegidas

o Reabilitar e ou construir infraestruturas de proteção nas zonas costeiras



Principais Barreiras

Falta de uma estrutura
clara de Governança
Climática

Falta de liderança
institucional

Sistema 
Nacional de 

Inventários de 
Gases de 
Efeito de 

Estufa

Projeto de 
Reforço da  

Governança 
Climática





Obrigado!







4. Volta ao mundo…

… lusófono em 80 minutos

Mesa redonda: 
• Guiné Bissau
• Guiné Equatorial
• Moçambique
• Portugal
• Timor Leste



4. Volta ao mundo…

… lusófono em 80 minutos

Qual o principal avanço, o
principal sucesso em matéria
de transparência?



4. Volta ao mundo…

… lusófono em 80 minutos

Identifique a principal
barreira à produção regular
de relatórios.



4. Volta ao mundo…

… lusófono em 80 minutos

Que impacto teve a pandemia
nos trabalhos de transparência?
Como contornar esse impacto
em 2021?





6. Atualização para os países sobre os tópicos e 
atividades no âmbito das mudanças do clima na CPLP

Clara Justino, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP)



7. Expectativa da agenda das próximas negociações dos 
tópicos MRV/Transparência e a transição para o Marco 
Reforçado da Transparência (ETF)
Vitor Gois Ferreira, UNFCCC



Transparency Division, UNFCCC secretariat

Vitor Góis

Expectativa da agenda das próximas 
negociações dos tópicos 
MRV/Transparência

1° Reunião Virtual dos Pontos Focais do Núcleo Lusófono 2020
Parceria para a Transparência no Acordo de Paris (PATPA)

9 de dezembro de 2020 
12:00 - 15:00 CET



MRV e Transparência: marcos fundamentais para as Partes países em desenvolvimento

1992/1994

•A Convenção estabelece relatos obrigatórios para todas as Partes e 
cronogramas para as comunicações nacionais iniciais das Partes países em 
desenvolvimento (Art.12, para 5 e Art 4. para 3)

1996

• As diretrizes para a elaboração das comunicações nacionais das 
Partes países em desenvolvimento são: escopo, estrutura e conteúdo 
(decisão 10/CP.2)

1997

• O primeiro relato no âmbito da Convenção por Partes que são países 
em desenvolvimento através da rodada inicial de comunicações 
nacionais

1999

• O Grupo Consultivo de Especialistas em comunicações nacionais das 
Partes não incluídas no Anexo I da Convenção (GCE/CGE) é estabelecido 
para ajuxiliar os países em suas obrigações de relato

2002

• COP 8 adota diretrizes revisadas para preparação de comunicações nacionais 
(17/CP.8) e prorroga mandato do CGE, 2003-2007, com vigência mais ampla 
para assistência técnica (3/CP.8)

2007

• COP 13 concorda com o princípio da aplicação de mensuração, relato e 
verificação (MRV) às Partes países em desenvolvimento para ações 
nacionais/internacionais fortalecidas sobre mitigação da mudança do clima 
(1/CP.13)

2009

•CGE reestruturado em 2010-2012 para continuar assistência técnica e aumentar 
a capacidade das Partes países em desenvolvimento preparar suas 
comunicações nacionais

2010

•COP 16 define frequência de 4 anos para comunicações nacionais e introduz 
elementos adicionais de MRV (1/CP.16): reforço dos relatos sobre ações de mitigação 
e seus efeitos, apoio recebido nas comunicações nacionais, incluindo inventários de GEE 
das Partes não Anexo I; relatórios de atualização bienal (RAB/BURs); consulta e análise 
internacional (CAI/ICA) de BURs; e MRV doméstico.

2011

•COP 17 adota diretrizes para preparação de BURs e modalidades para ICA: datas 
para submissão do 1o BUR; ICA no prazo de 6 meses após submissão da 1a rodada dos 
BURs; ICA deverá incluir análise técnica em 2 partes e compartilhamento facilitado de 
pontos de vista

2013

•COP 19 adota várias decisões sobre estrutura de MRV: composição, modalidades e 
procedimentos para a equipe técnica de especialistas no âmbito do ICA (19/CP.19); 
diretrizes gerais para MRV doméstico (21/CP.19); 7 decisões do Marco de Varsóvia para 
REDD+; e mandato do CGE para 2014-2018 com vigência mais ampla

2015
• Acordo de Paris

2018

•Pacote Climático Katowice adotado pela COP24/CMA1 para operacionalizar 
Acordo de Paris

•Decisão 18/CMA.1:  Modalidades, procedimentos e diretrizes para o quadro de 
transparência no Art. 13 do Acordo de Paris” MPD/MPG

CMA3
• Decisões sobre os assuntos técnicos relativos a transparência conforme

o Acordo de Paris e o mandato de Katowice 



Em direcção a um quadro de transparência reforçada (ETF) no Acordo de Paris 



Orgãos Subsidiários – Subsidiary Bodies (SBs, SBSTA, SBI)

➢ SBSTA, Transparência

o 11 (a). Tabelas comuns para o relatório eletrônico de informação de inventários nacionais de GEE

o 11 (b). Formatos tabulares comuns para o relatório eletrônico das informações necessárias para seguir o 

progresso feito na implementação e alcance das contribuições nacionalmente determinadas, nos termos do 

Artigo 4 do AP

o 11 (c). Formatos tabulares comuns para o relatório eletrônico das informações sobre financiamento, 

desenvolvimento e transferência de tecnologia e apoio à capacitação, fornecido e mobilizado, bem como o 

apoio necessário e recebido, de acordo com os Artigos 9-11 do Acordo de Paris

o 11 (d). Conteúdos e índice do relatório de transparência bienal, documento de inventário nacional e relatório 

de revisão técnica de especialistas de acordo com as MPD/MPG para o quadro the transparência

o 11 (e). Programa de treinamento para especialistas técnicos que participam da revisão técnica

o Decisão necessária pela 3ª CMA (Glasgow)



Orgãos Subsidiários – Subsidiary Bodies (SBSTA)

➢ SBSTA, outros itens de agenda relacionados com transparência e/ou MRV

o 10 (a). Revisão das diretrizes para a preparação de relatórios da UNFCCC sobre os inventários anuais para 

as Partes do Anexo I (Uso das guias IPCC para wetlands; Produtos florestais/Harvest wood Products)

o 10 (b). Diretrizes para a revisão técnica das informações relatadas no âmbito da Convenção em inventários 

de gases de efeito estufa, relatórios bienais e comunicações nacionais pelas Partes do Anexo I  (revisão à 

distância/desk review)

o 10 (c). Interface de dados de gases de efeito estufa (Greenhouse gas data interface)

o 10 (d). Métricas comuns para calcular a equivalência de dióxido de carbono dos GEE (GWP, GTP)

o Relatórios de revisão pelo secretariado

• 13 (a). Revisão técnica das informações relatadas no âmbito da Convenção pelas Partes Anexo I da 

Convenção em seus relatórios bienais e comunicações nacionais

• 13 (b). Revisão técnica dos inventários de gases de efeito estufa das Partes Anexo I da Convenção

• 13 (c). Revisão técnica dos inventários de gases de efeito estufa e outras informações relatadas pelas 

Partes Anexo I, conforme definido no Artigo 1, parágrafo 7, do Protocolo de Quioto



Orgãos Subsidiários – Subsidiary Bodies (SBI)

➢ SBI

o Relatórios e revisão relativos às Partes do Anexo I da Convenção

• 3 (a). Situação da submissão e revisão das sétimas comunicações nacionais e terceiros relatórios bienais das 

Partes Anexo I da Convenção

• 3 (b). Compilações e sínteses do segundo e terceiro relatórios bienais das Partes Anexo I da Convenção

• 3 (c). Relatórios sobre dados de inventário nacional de GEE das Partes Anexo I da Convenção para os períodos 

1990-2016 e 1990-2017

o Relatórios e revisão relativos às Partes não-Anexo I da Convenção

• 4 (a). Informações contidas nas comunicações nacionais das Partes não-Anexo I da Convenção

• 4 (b). Relatório e termos de referência do Grupo Consultivo de Especialistas (GCE/CGE)

• 4 (c). Fornecimento de apoio financeiro e técnico

• 4 (d). Relatórios-resumo sobre a análise técnica dos relatórios de atualização bienal das Partes não-Anexo I da 

Convenção



Apoio para países em desenvolvimento

SBSTA 50, conclusões

❖ Para. 121: O SBSTA reconhece que, de acordo com o Artigo 13, parágrafos 14 e 15, do Acordo 
de Paris, será fornecido apoio às Partes países em desenvolvimento para implementação do 
Artigo 13 e para o desenvolvimento, de forma contínua, da capacidade relacionada com a 
transparência das Partes países em desenvolvimento

❖ Para. 127: O SBSTA 50 convida as Partes países em desenvolvimento interessadas a 
solicitarem acesso ao “CRF Reporter”, por meio do secretariado, a fim de se familiarizarem com 

a ferramenta de relato de informação



Climate Dialogues 2020

➢ Cerca de 80 eventos entre 23 de novembro e 4 de dezembro 2020

➢ Cerca de 8.000 participantes

➢ Climate Dialogues 2020: uma plataforma para as Partes, países e outros atores compartilharem informação sobre o 

progresso feito em 2020, e suas visões e ideias relativas ao caminho à COP 26

➢ Diálogos informais sob a SBSTA

o Parte I. Possíveis abordagens para uma análise mais aprofundada das tabelas comuns para relato de 

inventários de emissões de gases de efeito estufa (CRT)

o Parte II. Possíveis abordagens para uma consideração mais aprofundada do formato tabular comum para o 

resumo estruturado (structured summary)

o Parte III. Possíveis abordagens para uma análise mais aprofundada de formatos tabulares comuns para 

informações nos termos dos Artigos 9-11 do Acordo de Paris (apoio financeiro)

➢ Dois eventos paralelos

o Experiências e perspectivas sobre a compilação de inventários de gases de efeito estufa e sobre o uso das 

tabelas e ferramentas de relatório por países em desenvolvimento e países desenvolvidos (20 de novembro de 

2020)

o Evento de informação sobre o acompanhamento do progresso feito na implementação e realização dos 

CND/NDCs (18 de novembro de 2020)



Climate Dialogues 2020

➢ Outros eventos relacionados

o Compilação e síntese das quartas submissões de Relatórios Bienais (RBs/BRs) pelas Partes Anexo I

o Nona sessão de Compartilhamento Facilitador de Visualizações (FSV)

o Avaliação Multilateral (AM/MA)

o Diálogo sobre questões pendentes do Artigo 6: reunião informal do Presidente do SBSTA com chefes de delegação 

e coordenadores regionais

o Fórum informal do Grupo Consultivo de Especialistas (GCE/CGE) sobre medição, relato e verificação (MRV) e o 

quadro de transparência fortalecido (QTF/ETF)



Obrigado





Menti.com

Visite o link enviado nos comentários e responda as seguintes
perguntas:

www.menti.com – Código 47 57 34 5

• O meu país está a rever a NDC? Se sim, qual a data prevista de 
submissão?

• O meu país está a elaborar uma estratégia de longo prazo?

http://www.menti.com/


8. Priorização dos próximos passos
Thiago Mendes (GSP/UNDP)



Proposta de Plano de Trabalho Tentativo 2021
Atividade Proposta 1º 

Semestre
2º 

Semestre

Seminários Virtuais 3 3

Revisões de inventários & BUR/apoio na elaboração 1 2

Proposta de Captação de Recursos – NDC/MRV 1 1

3º Workshop Presencial em Cabo Verde 1

Traduções de material de treinamento 1 1

Simulação de ICA para país interessado 1 1

Lançamento do Programa de Estágio/intercâmbio 1



Menti.com

Visite o link enviado nos comentários e responda:

www.menti.com – Código 28 81 30 1

Quais outros temas você gostaria que os próximos Seminários
Virtuais abordassem?

http://www.menti.com/




Avaliação

Por favor aceda ao seguinte link:

https://forms.monday.com/forms/0c11b132096494b1bc36376c7
31a45bb

https://forms.monday.com/forms/0c11b132096494b1bc36376c731a45bb


9. Encerramento



Visite o site do Núcleo Lusófono da PATPA e mantenha-se 
envolvido nas atividades futuras:

https://www.transparency-partnership.net/activity/partnership-lusophone

Para mais informações:

Coordenação do Núcleo Lúsofono (PATPA/GIZ): 

Isabela Santos: isabela.santos@giz.de

Coordenação Técnica do Núcleo Lusófono (GSP/UNDP): 

Thiago Mendes: thiagomendes81@hotmail.com

https://www.transparency-partnership.net/activity/partnership-lusophone
mailto:isabela.santos@giz.de
mailto:thiagomendes81@hotmail.com

