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➢ Em 2022, chegamos ao número de 
777 integrantes, um crescimento de 
60% em relação a 2021.

➢ Estamos presentes em 26 estados 
brasileiros e temos membros 
residentes na França, Reino Unido, 
Alemanha, Holanda, Portugal, Itália, El 
Salvador, EUA e Londres. Além de 
brasileiros, temos 2 membros da  
Argentina.

 

LACLIMA em números



● Encerramento do Ciclo 
2021 com Txai Suruí, jovem 
ativista brasileira e 
membra da LACLIMA; e 
Natalie Unterstell, 
presidente do Instituto 
Talanoa. Assista aqui. 
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Evento

Janeiro

https://drive.google.com/file/d/1-d5__TceeTmBxyN7vjgXUL4RXMyrKXI6/view


● Artigo “A injustiça climática no 
contexto de enfraquecimento 
da democracia participativa.” 
Autores: Olivia Ainbinder, Laura 
Gonçales e Victor Esteves Najjar 
Valle (membros do GT de Justiça 
Climática da LACLIMA)

.
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Coluna LACLIMA no JOTA

Fevereiro

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/justica-climatica-democracia-participativa-23022022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/justica-climatica-democracia-participativa-23022022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/justica-climatica-democracia-participativa-23022022
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7  insira aqui o título da seção

● Artigo “Judiciário reconhece a crise 
climática em ação contra 
desmatamento na Amazônia”, por Txai 
Suruí, Guilherme Leal e Mariana 
Miranda.

Coluna LACLIMA no JOTA

● Abertura do Ciclo 2022. Confira a 
apresentação aqui.

Evento

Novos GTs
● Criação dos GTs Amazônia, Corporativo 

e Resíduos Sólidos.

Março

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/judiciario-reconhece-emergencia-climatica-em-acao-contra-desmatamento-23032022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/judiciario-reconhece-emergencia-climatica-em-acao-contra-desmatamento-23032022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/judiciario-reconhece-emergencia-climatica-em-acao-contra-desmatamento-23032022
https://drive.google.com/file/d/1hOVg6iDXeg8kOtrsZBFyc2po6DrH82C6/view?usp=sharing
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● Artigo “A regulamentação dos mercados de 
carbono voluntários no Brasil”. Autores 
:Caroline Prolo e João Daniel Carvalho 
(membros do GT Mercado de Carbono da 
LACLIMA)

Coluna LACLIMA no Jota

Aula Aberta GT Amazônia 

● O GT Amazônia realizou a primeira aula aberta do 
ano para discutir o “Pacote Verde” no STF e suas 
implicações para a Amazônia. Participaram do 
debate os membros Gabriel Mantelli, Marcelo 
Bedoni e Nauê Bernardo, com moderação das 
membras Caroline Rocha e Isabela Morbach.

Abril

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-regulamentacao-dos-mercados-de-carbono-voluntarios-no-brasil-28042022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-regulamentacao-dos-mercados-de-carbono-voluntarios-no-brasil-28042022
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● Novo espaço mensal da LACLIMA no caderno 
Prática ESG do Valor Econômico para falar de 
direito, legislação e boas práticas de gestão de 
mudanças climáticas aplicáveis ao setor 
privado. O primeiro artigo “Mudança do clima 
é uma questão de compliance” foi elaborado 
pelas fundadoras Caroline Prolo e Flávia 
Bellaguarda.

Nova coluna da LACLIMA no Valor 
Econômico 

Maio

https://valor.globo.com/empresas/esg/artigo/mudanca-do-clima-e-uma-questao-de-compliance.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/esg/artigo/mudanca-do-clima-e-uma-questao-de-compliance.ghtml
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Coluna LACLIMA no JOTA
● Artigo “O potencial climático dos resíduos 

sólidos no Brasil”. Autores: André Castilho, 
Isayana Oliveira e Paula Feldmann, 
membros do GT Resíduos Sólidos da 
LACLIMA.

Aula aberta GT Mercado de Carbono
● Aula aberta do GT Mercado de Carbono da LACLIMA 

para discutir o Decreto 11.075/22 e a regulamentação 
dos mercados de carbono no Brasil. Participaram da 
discussão os membros Ludovino Lopes, Natascha 
Trennepohl e Thiago Assunção, com moderação da 
membra Professora Ana Maria Nusdeo.

Maio

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-potencial-climatico-dos-residuos-solidos-no-brasil-19052022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-potencial-climatico-dos-residuos-solidos-no-brasil-19052022
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Carta para a ONU 
● A LACLIMA, com apoio do GT de Justiça 

Climática, apresentou contribuições para o 
primeiro relatório do Special Rapporteur de 
Clima e Direitos Humanos da ONU trazendo 
exemplos de situações de perdas e danos 
climáticas no Brasil. O documento contou 
com a colaboração dos membros e membras 
Ana Flávia Trevizan, Anne Heloise Barbosa do 
Nascimento, Caroline Medeiros Rocha 
Frasson, Caroline Prolo, Eneas Xavier de 
Oliveira Junior, Flávia Bellaguarda, Isayana 
Oliveira Silva, Lívia Chaves Marcolin, Martina 
Batista de Carvalho e Sabrina Lehnen Stoll. 
Para conferir as contribuições da LACLIMA, 
acesse aqui. 

Junho

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/climatechange/cfi-promotion-and-protection/non-states/2022-07-04/LACLIMA-cfi-promotion-and-protection.pdf
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Conferência de Bonn
● Nos dias 06 a 16 de junho, aconteceu a Conferência de 

Bonn, reunião técnica da UNFCCC em preparação para a 
COP. O Observatório do Acordo de Paris da LACLIMA 
acompanhou de perto o evento, compartilhando nas 
redes sociais informações sobre os temas de negociação. 
A LACLIMA esteve presente também com os membros 
Anna Maria Cárcamo, Beatriz Pagy, Caroline Prolo, Pedro 
Carvalho e Stela Herschmann.

Evento 
● “The Good, the Bad and the Ugly: How to deal with 

countries that are backsliding on the Paris 
Agreement”. Evento organizado pelo Observatório do 
Clima durante a Conferência de Bonn para discutir a 
ambição das NDCs apresentadas pelos países,, com 
participação das membras da LACLIMA Stela 
Herschmann. Confira a gravação aqui.

Junho

https://www.youtube.com/watch?v=x034whmn66Q
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.Aula aberta GT Internacional

● Para discutir os resultados da Conferência de 
Bonn e esquentar as discussões para a COP 
27. Participaram da discussão as membras 
Anna Maria Cárcamo, Caroline Prolo e Stela 
Herschmann, com moderação do membro 
Enéas Xavier. 

Junho
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Coluna LACLIMA no Valor Econômico 
● Artigo “Regras internacionais de diligência e 

rastreabilidade nas cadeias: quais os impactos para o 
Brasil”, de autoria dos membros Caio Borges e 
Victorina Gonzaga.

Evento
● “Mudanças Climáticas como risco jurídico para as 

empresas: o papel das políticas e práticas 
corporativas alinhadas aos direitos humanos” foi 
evento realizado pela LACLIMA e iCS, com apoio do 
Stocche Forbes Advogados. No painel, participaram a 
convidada Fernanda Hopenhaym, do GT da ONU sobre 
empresas e direitos humanos, e os membros da 
LACLIMA Caio Borges, Flávia Bellaguarda e Victoriana 
Gonzaga. A gravação está disponível neste link.

Junho

https://valor.globo.com/patrocinado/cpfl-energia/esg/artigo/regras-internacionais-de-diligencia-e-rastreabilidade-nas-cadeias-quais-os-impactos-para-o-brasil.ghtml
https://valor.globo.com/patrocinado/cpfl-energia/esg/artigo/regras-internacionais-de-diligencia-e-rastreabilidade-nas-cadeias-quais-os-impactos-para-o-brasil.ghtml
https://valor.globo.com/patrocinado/cpfl-energia/esg/artigo/regras-internacionais-de-diligencia-e-rastreabilidade-nas-cadeias-quais-os-impactos-para-o-brasil.ghtml
https://docs.google.com/document/d/1ikPz2sysZ6LNAnsdl5gs9U6ZBspdD67AXegtK1-BBso/edit?usp=sharing
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Publicação   
● Stewardship Climático no Brasil: um guia 

para investidores é publicação da LACLIMA e 
do Núcleo de Estudos em Mercados 
Financeiros e de Capitais da FGV Direito SP, 
com o apoio de Investidores pelo Clima (iPC) e 
Instituto Clima e Sociedade (iCS). A publicação 
contou com a autoria e pesquisa dos membros 
do GT de Litigância Climática: Alessandra 
Lehmen,  Ana Flávia Trevizan, Lívia Trabulsi 
Rossi, Mayara Nunes, Tamara Handfas, Tatiana 
Bastos, Vivian M. Ferreira e Viviane Muller Prado. 
A versão em inglês pode ser encontrada aqui.

Junho

https://laclima.org/files/guia-stewardship-climatico-brasil-LACLIMA-FGVSP.pdf
https://laclima.org/files/guia-stewardship-climatico-brasil-LACLIMA-FGVSP.pdf
https://laclima.org/publications/climate-stewardship-in-brazil-a-guide-for-investors/
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Coluna LACLIMA no Valor Econômico 
● Stewardship Climático e ESG: por que essa pauta interessa ao 

investidor?, por Alessandra Lehmen e Viviane Muller

     Alerta de Litígio Climático Relevante
● Lançamos nossa ferramenta de alerta de acontecimentos 

relevantes no mundo do Direito do Clima nacional e 
internacionalmente. Os “Alertas” são divulgados em todas as redes 
sociais da LACLIMA. Na primeira edição, convidamos o membro 
Nauê Azevedo a colaborar a respeito do julgamento da ADPF 708. 
O STF considerou inconstitucional a paralisação do Fundo Clima e 
o contingenciamento de seus recursos. Do mesmo modo, 
entendeu que a proteção do meio ambiente e o combate às 
mudanças climáticas é dever constitucional, supralegal e legal da 
União e dos representantes eleitos, sendo um dever vinculante, 
não uma mera livre escolha política, conforme o artigo 225 da 
Constituição. 

Julho

https://valor.globo.com/financas/esg/artigo/stewardship-climatico-e-esg-por-que-essa-pauta-interessa-ao-investidor.ghtml
https://valor.globo.com/financas/esg/artigo/stewardship-climatico-e-esg-por-que-essa-pauta-interessa-ao-investidor.ghtml
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Lançamento do LACLIMA Paper Series
● Novo espaço de publicações de artigos 

exclusivo para os membros da LACLIMA em 
nosso site. O primeiro artigo “Litigância ESG no 
Brasil” foi elaborado por Alessandra Lehmen.

Coluna LACLIMA no Valor Econômico 
● Artigo “O que o dinheiro pode comprar? Um 

clima estável!”, publicado na versão impressa do 
caderno Prática ESG do Valor Econômico. Os 
membros Caroline Prolo e Rodrigo Sluminsky 
explicam como os "donos de dinheiro" no mundo 
têm um papel essencial para conter o aumento 
da temperatura global e garantir um clima 
estável. 

Agosto

https://laclima.org/paperseries/laclima-litigancia-esg-no-brasil/
https://laclima.org/paperseries/laclima-litigancia-esg-no-brasil/
https://valor.globo.com/empresas/esg/coluna/o-que-o-dinheiro-pode-comprar-um-clima-estavel.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/esg/coluna/o-que-o-dinheiro-pode-comprar-um-clima-estavel.ghtml
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Aula aberta GT Justiça Climática 
● A aula aberta do GT de Justiça Climática buscou debater a 

estreita relação entre clima e direitos humanos e a 
importância dessas agendas andarem juntas no 
enfrentamento da crise climática. Participaram da discussão 
Hirdan Medeiros, Vanessa Pinheiro, Isayana Oliveira e Priscilla 
Santos, com moderação de Flavia Bellaguarda. Para conferir 
as apresentações, acesse aqui..

Aula aberta GT Litigância Climática 
● A aula aberta do GT de Litigância Climática tratou dos casos 

de litigância climática no Brasil e apresentou dados da 
plataforma de "Litigância Climática no Brasil” do JUMA da 
PUC-Rio (para conhecer acesse aqui). Participaram da 
discussão os membros Carolina Garrido, Juliana Chermont, 
Maria Eduarda Segovia, Humberto F. Campos, Alessandra 
Lehmen, Gabriel Mantelli e Vivian Ferreira, com moderação da 
membra Julia Stefanello.

Agosto

https://docs.google.com/document/d/1S0PDShyLluOBDl9mS7FpxijMXqRVv8USzxBa4j-KzRE/edit?usp=sharing
https://www.litiganciaclimatica.juma.nima.puc-rio.br/listagem/visualizar
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Eventos 
● LACLIMA e a FGV Direito SP promoveram o webinar 

“Stewardship climático no Brasil”, para discutir os principais 
caminhos de stewardship que podem ser trilhados pelos 
investidores e gestores de ativos para a avaliação de riscos e 
oportunidades climáticos. O debate contou com a 
participação dos membros da LACLIMA Caroline Prolo, Caio 
Borges, Alessandra Lehmen e Viviane Muller Prado, e dos 
convidados Gustavo Pinheiro (iCS), Tatiana Assali, (NINT e 
IPC), Fabio Coelho (Amec) e Marcelo Seraphim (PRI). A 
gravação está disponível neste link.

● Para celebrar o Dia do Profissional da Advocacia batemos 
um papo com o membro da LACLIMA e assessor jurídico do 
Observatório do Clima Nauê Azevedo, sobre o novo ramo da 
advocacia em matéria de mudanças climáticas: o que é, 
como funciona, as oportunidades e perspectivas de mercado 
de trabalho. Confira aqui.

Agosto

https://docs.google.com/document/d/1ikPz2sysZ6LNAnsdl5gs9U6ZBspdD67AXegtK1-BBso/edit?usp=sharing
https://www.instagram.com/tv/ChIxMx4pkpx/?utm_source=ig_web_copy_link
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Eventos 
● Por ocasião do Dia da Advocacia, a OAB/RS promoveu o 

evento Cidade da Advocacia, que contou com o painel 
“ESG, Mudanças Climáticas e Investimentos”, 
moderado por Marília Longo e com as debatedoras 
Caroline Prolo e Alessandra Lehmen, todas membras da 
LACLIMA.

Podcast
● No podcast “Nem Negacionismo Nem Apocalipse”, 

Caroline Prolo fala sobre os mercados de carbono desde 
sua perspectiva histórica do Protocolo de Kyoto ao 
Acordo de Paris, bem como explica os conceitos de 
mercado voluntário e mercado regulado. Confira aqui.

Agosto

https://open.spotify.com/episode/1BpTKSJc4LhKHUBuJsigfY?si=l1m9AAV_QZCc0G2LTu7Tsg&nd=1.
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Publicação 

Coluna LACLIMA no Valor Econômico 

● LACLIMA lança Rumo à COP 27 - o que você 
precisa saber sobre os temas de negociação do 
Acordo de Paris, um guia de bolso que resume 
o que está acontecendo no Acordo de Paris e as 
perspectivas até e durante a COP 27. O 
documento foi elaborado por Caroline Prolo e 
Anna Maria Cárcamo, com apoio de Stela 
Herschmann e Thais Stoppe. 

● Artigo “Os desafios da transição energética e da 
transição justa no Brasil”, de autoria de Cácia 
Pimentel e Rárisson Sampaio, membros do GT 
de Energia Renovável da LACLIMA. 

Setembro

https://laclima.org/acordoparis/rumo-a-cop-27-laclima/
https://laclima.org/acordoparis/rumo-a-cop-27-laclima/
https://laclima.org/acordoparis/rumo-a-cop-27-laclima/
https://valor.globo.com/google/amp/brasil/esg/artigo/os-desafios-da-transicao-energetica-e-da-transicao-justa-no-brasil.ghtml
https://valor.globo.com/google/amp/brasil/esg/artigo/os-desafios-da-transicao-energetica-e-da-transicao-justa-no-brasil.ghtml
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Monitor do Acordo de Paris
● A LACLIMA lança o “Monitor do Acordo de Paris” como 

parte de seu Observatório do Acordo de Paris. O Monitor é 
um boletim mensal que acompanha os principais 
andamentos do processo de negociações do Acordo de 
Paris ao longo do ano, incluindo reuniões, workshops, 
comunicados oficiais, prazos para “submissões” e 
publicação de documentos. O Boletim apresenta 
andamentos retroativos, sempre relativos ao mês anterior; 
e andamentos futuros em relação ao mês seguinte, 
baseados na programação de eventos e de prazos de 
submissão de documentos disponíveis nas agendas 
oficiais do website da UNFCCC. Nosso Monitor também 
acompanha as submissões apresentadas pelo governo 
brasileiro no processo. Para acessar o último boletim e se 
cadastrar para receber o Monitor, clique aqui.  O Monitor 
do Acordo de Paris é elaborado por Caroline Prolo e Thais 
Stoppe.

Setembro

https://laclima.org/observatorio-do-acordo-de-paris/
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COP Talks
● Para ajudar o público brasileiro a entender os 

principais temas a serem discutidos nas 
negociações da COP 27, a LACLIMA lançou o COP 
Talks, uma série de 4 webinars com apenas 1 hora 
de duração, em que especialistas são convidados 
para um bate-papo descontraído pra explicar os 
temas quentes da COP 27 no Egito. Na 
programação, os eventos trataram dos temas 
Mitigação, Mercados de Carbono, Perdas e Danos, 
Adaptação, Financiamento e Agricultura. Dentre os 
especialistas que participaram estão as membras 
da LACLIMA Stela Herschmann, Anna Maria 
Cárcamo e Marina Marçal, e os convidados Mark 
Lutes (WWF), Cintya Feitosa (iCS), Natalie Unterstell 
(Instituto Talanoa) e Renata Potenza (Imaflora). 
Confira os vídeos aqui.

Setembro

https://laclima.org/observatorio-do-acordo-de-paris/acordo-de-paris-webinars/
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LACLIMA Paper Series
● Artigo “Afinal, o que é a COP?” do membro 

André Castro Santos explica o significado da 
sigla e a importância dessa reunião, que é 
crucial para a tomada de decisões para que a 
humanidade possa enfrentar a crise climática.

Setembro

● A LACLIMA participou da “Sessão de Debates 
Temáticos do Senado Federal: Desafios do 
cumprimento das metas pactuadas na COP 
27 e as propostas para a COP 27”. Caroline 
Prolo falou sobre os instrumentos de mercado 
de carbono e seu papel na descarbonização do 
Brasil e no cumprimento da NDC brasileira.  
Veja o resumo aqui e a sessão completa neste 
link.

Audiência Pública do Senado

https://laclima.org/paperseries/afinal-o-que-e-a-cop/
https://www.youtube.com/watch?v=6FwOPYU8Rps
https://youtu.be/6EVLlgsdj0o
https://youtu.be/6EVLlgsdj0o
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Cafés LACLIMA 
● Comemoramos 03 de anos de existência conectando 

nossos membros em diferentes cidades pelo Brasil, 
num evento que chamamos de Cafés LACLIMA. Os 
encontros foram realizados nas cidades de Porto 
Alegre, Salvador, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Curitiba.

Setembro

Aula aberta GT Energia Renovável 
● A aula do GT Energia Renovável discutiu a transição 

energética e a transição justa, considerando os 
contextos de pandemia e crise na Europa, os 
resultados da COP 26 e as perspectivas para a COP 27. 
Participaram da discussão os membros Cácia 
Pimentel e Rárisson Sampaio, com moderação de  
Rodrigo Sluminsky.
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LACLIMA Paper Series
● Artigo “Mercado de carbono e 

adicionalidade em projetos de energias 
renováveis”,  por Rodrigo Sluminsky.

Coluna LACLIMA no Valor Econômico 
● Artigo “Pagamento por serviços ambientais 

- um desafio para o próximo governo e para 
a sociedade”.  por Ana Maria Nusdeo.

Coluna LACLIMA no Jota
● Artigo “Fit for 55: mais um instrumento verde 

a impactar o mercado brasileiro”, por Clara 
Santos e Maria Raquel Vasconcelos.

Outubro

https://laclima.org/paperseries/mercado-de-carbono-adicionalidade-energias-renovaveis/
https://laclima.org/paperseries/mercado-de-carbono-adicionalidade-energias-renovaveis/
https://laclima.org/paperseries/mercado-de-carbono-adicionalidade-energias-renovaveis/
https://valor.globo.com/google/amp/brasil/esg/artigo/pagamento-por-servicos-ambientais-um-desafio-para-o-proximo-governo-e-para-a-sociedade.ghtml
https://valor.globo.com/google/amp/brasil/esg/artigo/pagamento-por-servicos-ambientais-um-desafio-para-o-proximo-governo-e-para-a-sociedade.ghtml
https://valor.globo.com/google/amp/brasil/esg/artigo/pagamento-por-servicos-ambientais-um-desafio-para-o-proximo-governo-e-para-a-sociedade.ghtml
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/fit-for-55-mais-um-instrumento-verde-a-impactar-o-mercado-brasileiro-27102022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/fit-for-55-mais-um-instrumento-verde-a-impactar-o-mercado-brasileiro-27102022
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Eventos

Outubro

● LACLIMA participou de eventos organizados pelo 
Laboratório de Inovação Financeira (LAB) durante a 6ª 
Semana Mundial do Investidor, realizada no Brasil 
pela CVM. Alessandra Lehmen e Caroline Dihl Prolo 
falaram respectivamente de stewardship climático e 
mercados de carbono, junto de outros especialistas 
do mercado brasileiro. Confira a gravação do painel 
Caminhos para o desenvolvimento do mercado 
voluntário de carbono no Brasil aqui. 

 
● Caroline Prolo participou do painel Climate Change 

and Global Governance: a proposal for building 
climate capacity in Brazil, promovido pela Future 
Carbon Group e Columbia Global Center Rio de 
Janeiro. Confira a gravação aqui.

● Flávia Bellaguarda participou do painel Transição 
Energética Justa do evento Evex Energy 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=9FRE3C94Mmk&ab_channel=Laborat%C3%B3riodeInova%C3%A7%C3%A3oFinanceira
https://www.youtube.com/watch?v=wgC_6l1Og20
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Carta dos Direitos Climáticos da Maré 

Entrevista 

Outubro

● A LACLIMA apoiou o lançamento da Carta e do 
documentário “Direitos Climáticos da Maré”. A 
carta contempla as demandas da comunidade 
da Maré por reconhecimento de seus direitos 
climáticos, uma construção coletiva de 
moradores e organizações do território. Leia a 
carta e assista o documentário aqui.

● O #Climasemfake do ClimaInfo entrevistou 
Caroline Prolo sobre governança climática 
internacional e a COP 27. Confira aqui.

https://materiais.brazilclimatechange.com/assine-a-carta-da-mare
https://www.youtube.com/watch?v=6qDnsvHgNNg
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Publicação 

Novembro

● LACLIMA lança o documento Propostas para superar os 
desafios jurídicos da descarbonização no Brasil até 2030. O 
documento traz um olhar sobre o contexto legislativo e 
regulatório das políticas de mudança do clima no Brasil, e faz 
recomendações sobre os tipos de modificações jurídicas 
necessárias para superar os desafios da descarbonização no 
Brasil até 2030 nos temas de: Governança climática, 
Legislação Ambiental e Resíduos Sólidos, Financiamento, Uso 
da Terra e Transição Energética. As recomendações foram 
elaboradas no contexto da iniciativa “Clima e 
Desenvolvimento: Visões para o Brasil 2030”, do Instituto 
Talanoa, Centro Clima da UFRJ e Instituto Clima e Sociedade.
A publicação foi elaborada pelos membros da LACLIMA 
Alessandra Lehmen, André Castro Santos, Caroline Dihl Prolo, 
Isayana Oliveira Silva, Rárisson Jardiel Santos Sampaio, 
Stéfano Silveira, Suzane Girondi Culau Merlo e Vivian Ferreira. 
Foi a primeira vez que a LACLIMA fez uma chamada 
pública para contratação de pesquisadores na rede!

https://laclima.org/wp-content/uploads/2022/11/LACLIMA_propostas_para_superar_os_desafios_da_descarbonizacao_Brasil_2030.pdf
https://laclima.org/wp-content/uploads/2022/11/LACLIMA_propostas_para_superar_os_desafios_da_descarbonizacao_Brasil_2030.pdf
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Novembro
Eventos

● O GT Resíduos Sólidos realizou a sua aula aberta para discutir o 
papel da disposição final dos resíduos sólidos na redução de 
emissões de GEE. Participaram do debate os membros André 
Castilho, Isayana Oliveira, Paula Feldmann e Ricardo Negro.

● Em 04/11, a LACLIMA realizou um webinar de lançamento da 
publicação “Propostas para superar os desafios jurídicos da 
descarbonização no Brasil até 2030”, com a participação dos 
membros da LACLIMA Caroline Prolo, Caio Borges, Alessandra 
Lehmen, Vivian Ferreira e Ana Maria Nusdeo, e a convidada 
Ester Athanásio (Instituto Talanoa). Para conferir o evento 
acesse aqui.

● LACLIMA participou do evento “Diálogos pelo Clima” 
promovido pelo programa COPAÍBAS - uma iniciativa do 
FUNBIO - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. Caroline Prolo 
falou no painel " Estratégias de proteção das Unidades de 
Conservação e preservação florestal para o alcance do Acordo 
de Paris".

https://youtube.com/live/5fdEHncn6Q0?feature=shares
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LACLIMA na COP 27

Novembro

A LACLIMA acompanhou a 27a 
Conferência das Partes da 
Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima (a 
COP 27), que aconteceu de 06 a 18 de 
novembro, em Sharm El-Sheikh, no 
Egito. Nossa cobertura diária nas 
redes sociais trouxe atualizações tanto 
sobre o que aconteceu na agenda 
formal quanto na agenda informal da 
COP 27. 
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Delegação LACLIMA na COP 27

Novembro

A LACLIMA montou uma pequena delegação 
para ir à COP 27: Alessandra Lehmen, Andre 
Castro Santos, Caroline Rocha Frasson. 
Caroline Prolo, Flavia Bellaguarda, Maria 
Eduarda Senna Mury e Rodrigo Sluminsky. 
Além da cobertura diária nas redes sociais, a 
delegação participou de eventos e publicou 
um “diário da COP” em parceria com o 
Prática ESG do Valor Econômico. Para 
conferir os eventos de que os delegados 
participaram durante a COP 27 acesse aqui.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UTtl1I5G9o1dVx4vL9ENy7sRT4eORY8E/edit#gid=1544155629
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Diário da LACLIMA na COP 27 
para o Valor Econômico 

Novembro

● A COP da Justiça Climática?, por Flávia Bellaguarda.
● Perdas e danos climáticos na COP 27, por Maria Eduarda 

Senna Mury
● COP 27: a hora e a vez do financiamento climático, por 

Alessandra Lehmen.
● Por que a adaptação climática também se tornou a bola 

da vez na COP 27, por André Castro Santos.
● Cadê a implementação? Um balanço da primeira semana 

da COP 27, por Caroline Prolo.
● A COP 27 não tem a mesma energia da COP 26, por 

Rodrigo Sluminsky.
● Sem pressa para resolver o problema da mitigação na 

COP 27, por Caroline Rocha.

https://valor.globo.com/empresas/esg/noticia/2022/11/04/a-cop-da-justica-climatica.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/esg/noticia/2022/11/07/perdas-e-danos-climaticos-na-cop-27.ghtml
https://laclima.org/acordoparis/cop-27-a-hora-e-a-vez-do-financiamento-climatico/
https://laclima.org/acordoparis/por-que-a-adaptacao-climatica-tambem-se-tornou-a-bola-da-vez-na-cop-27/
https://laclima.org/acordoparis/por-que-a-adaptacao-climatica-tambem-se-tornou-a-bola-da-vez-na-cop-27/
https://valor.globo.com/brasil/esg/artigo/cade-a-implementacao-um-balanco-da-primeira-semana-da-cop-27.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/esg/artigo/cade-a-implementacao-um-balanco-da-primeira-semana-da-cop-27.ghtml
https://laclima.org/acordoparis/a-cop-27-nao-tem-a-mesma-energia-da-cop-26/
https://valor.globo.com/google/amp/empresas/esg/artigo/sem-pressa-para-resolver-o-problema-da-mitigacao-na-cop27.ghtml
https://valor.globo.com/google/amp/empresas/esg/artigo/sem-pressa-para-resolver-o-problema-da-mitigacao-na-cop27.ghtml
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Resumão dos resultados da COP 27

Novembro

Terminada a COP 27, a LACLIMA publicou um 
"resumão" sobre o que foi decidido em relação aos 
principais temas de negociação, para aqueles que 
querem fazer um giro rápido sobre os resultados e 
ter uma visão geral da COP 27. O resumão aborda os 
seguintes temas: Mitigação, Perdas e Danos, 
Financiamento, Adaptação, Mercados de Carbono, 
Transição Energética, Florestas, Agricultura e Justiça 
Climática. Você pode ver o resumão completo em: 
https://laclima.org/acordoparis/resumao-das-deciso
es-da-cop-27/

https://laclima.org/acordoparis/resumao-das-decisoes-da-cop-27/
https://laclima.org/acordoparis/resumao-das-decisoes-da-cop-27/
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Coluna LACLIMA no Valor Econômico 
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● Artigo “Convergência entre Políticas de Resíduos 
Sólidos e Mudanças Climáticas”, por Caroline Gonçalves 
Mota. 

● Artigo “COP 27: gols, empates e derrotas”, por Anna 
Maria Cárcamo.

Dezembro

● A aula aberta do GT Financiamento Climático abordou 
conceitos, experiências e as tendências em relação ao 
financiamento climático no Brasil e no mundo para 2023. 
Participaram do debate os membros Ana Carolina Duque, 
Joana Chiavari e Rodrigo Sluminsky, com a moderação de 
Priscilla Santos.

https://laclima.org/paperseries/convergencia-entre-politicas-de-residuos-solidos-e-mudancas-climaticas/
https://laclima.org/paperseries/convergencia-entre-politicas-de-residuos-solidos-e-mudancas-climaticas/
https://valor.globo.com/empresas/esg/artigo/cop-27-gols-empates-e-derrotas.ghtml


O COP Talks da LACLIMA voltou para fazer um 
apanhado geral sobre os resultados da COP 27, 
com especialistas e convidados que estavam lá 
em Sharm el-Sheikh acompanhando de perto 
os acontecimentos de dentro e fora da sala de 
negociações. Dentre os especialistas, 
chamamos os membros da LACLIMA 
Alessandra Lehmen, Anna Maria Cárcamo e 
Rodrigo Sluminsky e convidamos Sheila de 
Carvalho (Instituto de Referência Negra 
Peregum). Confira o vídeo aqui.
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Pós “COP Talks” : 
Destrinchando a COP 27

Dezembro

https://laclima.org/acordoparis/pos-cop-talks-destrinchando-a-cop-27/
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Evento de Encerramento do Ciclo 2022

Encerramos o ano com um encontrinho 
online para relembrar algumas das principais 
atividades realizadas pela LACLIMA ao longo 
de 2022, pela lente e pela voz da nossa rede 
(nossos membros Alessandra Lehmen, 
Isayana Oliveira, Rárisson Sampaio e Thais 
Stoppe). O evento contou com a participação 
especial de Thiago Amparo (FGV e Folha de 
São Paulo) para falar sobre os desafios da crise 
climática à luz dos direitos humanos e o papel da 
advocacia e do Direito na promoção da justiça 
climática.  Confira o evento aqui! 

Dezembro

https://docs.google.com/document/d/1pzk9tR0ceryuANXcwEPL3ZXmj2sEmU5BtOjYens_4f4/edit?usp=sharing
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