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Avanços com os reportes climáticos 

Barreiras e lições aprendidas

Impacto da Pandemia



• Documentos em preparação no âmbito MRV/transparência 

• Actualização da Segunda Comunicação Nacional cuja validação está agendada para o 
dia 14.12.2020

• Primeiro Relatório Bienal de actualização: em curso, finalizados os CN e IGEE, por 
validar a componente de Mitigação e Seus Efeitos e previstos seminários para 
apresentação e discussão da proposta do sistema nacional do MRV e lançamento da 
lacunas

• Outros documentos e Projectos

• Processo de revisão da lei do ambiente e lei e politica da terra
• CAEP I E II – ajustar a NDC ao Pacote de Decisões de Katowice, particulamente com a 

decisão sobre a transparȇncia
• ICAT II (quadro fortalecido de MRV)
• GGGI

Avanços com os reportes climáticos 



• Barreiras
• Disponibilidade e/ou o acesso a dados/informação requerida; e,

• Capacidade técnico-institucional

• Lições aprendidas
• Institucionalizar o processo de MRV incluindo a definição clara de 

responsabilidades dos diferentes sectores e fortalecer as capacidade dos 
sectores envolvidos; e,

• Envolver o Ministério de Economia e Finanças na implementação da NDC

Barreiras e lições aprendidas



• Que impacto teve a pandemia nos trabalhos de transparência, na produção 
de inventários, CN ou BUR/BR?
• Atraso na realização de actividades planificadas, particularmente, nos período de 

emergȇncia. Medidas tomadas pelo Governo para evitar propagação não permetiam 
realizar consultas;

• Extensão dos projectos sem custos adicionais 

• Planos para 2021 para continuar os trabalhos num contexto de 
continuação da pandemia?
• Prosseguir com a formulação do PBUR e iniciar o projecto do TCN considerando a 

experiȇncia que temos do novo normal;
• Prosseguir com a implementação das iniciativas em curso (p.e ICAT II e
• CAEP I e II) 

Impacto da Pandemia
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