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Este é o Boletim Mensal do Monitor do Acordo de Paris, que acompanha os principais andamentos
do processo de negociações do Acordo de Paris, incluindo reuniões, workshops, comunicados
o�ciais, prazos para submissões e publicação de documentos, bem como identi�ca as submissões
apresentadas pelo governo brasileiro no processo. 

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 o�ciais do website da UNFCCC. 

Os andamentos são separados de acordo com os principais eixos temáticos das negociações do
Acordo de Paris: Mitigação, Adaptação, Perdas e Danos, Mercados de carbono, Financiamento,
Transparência, Balanço Global, Gênero, Compliance, Capacitação técnica, Ação para
Empoderamento Climático (Conscientização climática) e Tecnologia. Para assuntos que dizem
respeito a todo o processo de negociações e ao sistema da UNFCCC, usamos a categoria Geral. 

Ao �nal da edição, você encontra um glossário com os termos mais recorrentes usados no
documento. 

Os andamentos são reportados de forma a descrever os acontecimentos e sua relevância no
processo das negociações. Para maior aprofundamento sobre o conteúdo das discussões em cada
evento descrito, poderão ser acessados os links indicados no andamento. Os links remetem à
transcrição original dos documentos mencionados, pautas e atas de reuniões, submissões
apresentadas, relatórios técnicos referidos e páginas de internet de eventos o�ciais. Todas as
informações divulgadas são o�ciais e obtidas por meio do website da UNFCCC.  

Não há nenhum tipo de análise crítica da equipe do Observatório do Acordo de Paris da LACLIMA
sobre os andamentos, mas opiniões técnicas poderão ser emitidas sobre assuntos especí�cos em
outras publicações adjacentes. Se tiver interesse em saber mais a respeito das nossas opiniões
técnicas, fale com a gente pelo e-mail info@laclima.org. 

Para entender cada eixo temático das negociações, os assuntos que estão em pauta e saber mais
sobre os órgãos do Acordo de Paris mencionados, recomendamos ler esse Boletim em conjunto com
a publicação “Rumo à COP 27: o que você precisa saber sobre os temas de negociação do Acordo de
Paris”. 

Boa leitura! 

Equipe Observatório do Acordo de Paris 
LACLIMA

https://mailchi.mp/279e9b8600d0/monitor-do-acordo-de-paris-n01-setembro22?e=[UNIQID]
mailto:info@laclima.org
https://laclima.org/acordoparis/rumo-a-cop-27-laclima/
https://laclima.org/acordoparis/rumo-a-cop-27-laclima/
https://laclima.org/wp-content/uploads/2022/09/rumo-a-cop27-LACLIMA.pdf
https://laclima.org/wp-content/uploads/2022/09/rumo-a-cop27-LACLIMA.pdf


NESTA EDIÇÃO

→ O QUE ACONTECEU EM AGOSTO?

Tivemos andamentos nos temas de:

 Adaptação, Balanço Global, Compliance, Financiamento e Mercado de Carbono.

→ O QUE VAI ACONTECER EM SETEMBRO? 

A programação inclui:  

Adaptação, Financiamento, Mercado de Carbono, Perdas e Danos, Mitigação e
Transparência.

→ SUBMISSÕES DO GOVERNO BRASILEIRO 

No último mês, foram apresentadas submissões do governo brasileiro nos temas de: 

Adaptação e Mercado de Carbono.

Con�ra abaixo!

ACONTECEU EM AGOSTO

→ GERAL

Tipo de Evento: Comunicado

Assunto: Nomeação do novo Secretário Executivo da UNFCCC 

Data: 15.08.22

Órgão envolvido: Secretariado da UNFCCC

Resumo: O Secretariado Geral da ONU nomeou Simon Stiell como o novo Secretário

Executivo da UNFCCC. Stiell foi o Ministro de Resiliência Climática e meio ambiente de

Granada.

→ ADAPTAÇÃO

Tipo de Evento: Prazo para submissões 

Assunto: Revisão dos trabalhos do Comitê de Adaptação 

Data: 06.08.22

Órgão envolvido: Comitê de Adaptação 

https://unfccc.int/news/simon-stiell-appointed-new-unfccc-executive-secretary


Resumo: As Partes e organizações observadoras são chamadas a contribuir com suas

visões sobre o progresso, efetividade e performance do Comitê de Adaptação, no

contexto do processo de revisão periódica dos trabalhos do Comitê de Adaptação, com

base na Decisão 5/CP.22, parágrafos 11 e 12.

Tipo de Evento: Workshop 

Assunto: NAP Expo 2022

Data: De 22.08.22 a 26.08.22

Órgão envolvido: Grupo de Experts dos Países Menos Desenvolvidos (LEG)

Resumo: Evento habitual que acontece anualmente, como parte do mandato do Grupo

de Experts dos Países Menos Desenvolvidos, com o objetivo de   promover troca de

experiências e incentivar parcerias para avançar na implementação dos Planos

Nacionais de Adaptação (NAPs) dos países menos desenvolvidos.

→ BALANÇO GLOBAL

Tipo de evento: Prazo para submissões 

Assunto: Primeiro balanço global do Acordo de Paris 

Data: 05.08.22 

Órgão envolvido: SBSTA e SBI

Resumo: As Partes e organizações observadoras, e inclusive stakeholders não

credenciados à UNFFCCC, são todos convidados a contribuir com informações úteis

  para o primeiro balanço global do Acordo de Paris, conforme estabelecido nos

parágrafos 36 e 37 da Decisão 19/CMA.1, com relação aos seguintes tópicos: (i) o

estado das emissões de GEE dos países, (ii) o efeito agregado das NDCs e o progresso

agregado dos países em cumprir suas NDCs; (iii) o estado dos esforços de adaptação;

(iv) os �uxos de �nanciamento e provisão de suporte e meios de implementação do

Acordo de Paris para países em desenvolvimento;   (v) os esforços para melhorar a as

ações relacionadas a perdas e danos climáticos; (vi) as barreiras e desa�os, inclusive

tecnológicos, �nanceiros e de capacitação, enfrentados pelos países em

desenvolvimento; (vii) boas práticas, experiências e oportunidades de cooperação em

mitigação e adaptação pelos países; (viii) considerações de justiça e equidade

comunicadas pelos países em suas NDCs.     Não foi apresentada submissão pelo

governo do Brasil, mas, em fevereiro de 2022 o IBAMA apresentou considerações

juntamente com a Agência de Exploração Espacial Japonesa (JAXA), Agência de

Cooperação do Japão (JICA) e o Institute for Global Environmental Strategies (IGES) sobre

o desenvolvimento conjunto de um sistema de monitoramento de desmatamento para

�orestas tropicais baseado em satélites. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2016/cop22/eng/10a01.pdf
https://unfccc.int/event/nap-expo-2022
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CMA2018_03a02E.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202202241019---2022GST_GQ23_ALOS-2_JJ-FAST_final.pdf


→ COMPLIANCE

Tipo de Evento: Reunião

Assunto: 8ª Reunião do Comitê de Implementação e Compliance do Acordo de Paris

(PAICC 8)

Data: De 09.08.22 a 12.08.22

Órgão envolvido: Comitê de Implementação e Compliance do Acordo de Paris (PAICC)

 

Resumo: O objetivo do evento é a �nalização das regras de procedimentos do Comitê,

análise das submissões recebidas das Partes acerca de temas relevantes ao Comitê,

discussão do tema de gênero e empoderamento, análise do esboço de relatório anual

de atividades do Comitê que será encaminhado à Conferência das Partes do Acordo de

Paris (CMA), dentre outros. A ata da reunião será disponibilizada no

link:  https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/paris-

agreement-implementation-and-compliance-committee-paicc#eq-2.

→ FINANCIAMENTO CLIMÁTICO

Tipo de Evento: Prazo para submissões

Assunto: Nova Meta Global Quanti�cada de Financiamento Climático

Data: 14.08.22

Órgão envolvido: Programa de Trabalho Ad Hoc para a Nova Meta Quanti�cada

Coletiva de Financiamento Climático

Resumo:  As Partes e organizações observadoras, e também stakeholders não

credenciados, inclusive instituições de �nanciamento climático e do setor privado, são

chamados a contribuir com suas visões sobre os elementos a serem considerados no

estabelecimento da nova Meta Global Quanti�cada de Financiamento Climático, com

base nas especi�cações dos parágrafos 15, 16 e 17 da Decisão 9/CMA.3. Não foi

apresentada submissão pelo governo do Brasil.

Tipo de Evento: Prazo para submissões 

Assunto: Funcionamento do Green Climate Fund (GCF)

Data: 28.08.22

Órgão envolvido: Green Climate Fund (GCF)

https://unfccc.int/event/8th-meeting-of-the-paris-agreement-implementation-and-compliance-committee-paicc-8
https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/paris-agreement-implementation-and-compliance-committee-paicc#eq-2
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CMA2021_10_Add3_E.pdf


Resumo:  As Partes são chamadas a contribuir com visões e recomendações para

orientar os trabalhos do Green Climate Fund. Não foi apresentada submissão pelo

governo do Brasil.

→ MERCADO DE CARBONO

Tipo de Evento: Prazo para submissões 

Assunto: Recomendações sobre elementos para operacionalização do Artigo 6.2

Data: 30.08.22

Órgão envolvido: SBSTA

Resumo: As Partes e organizações observadoras são chamadas a contribuir com suas

visões sobre os elementos referidos nos parágrafos 3, 6, 7 e 10 da Decisão 2/CMA.3,

referentes ao instrumento de mercado de carbono do Artigo 6.2 do Acordo de Paris.

Dentre os elementos em questão, incluem-se: (i) infraestrutura de registro e

contabilidade dos ITMOS; (ii) relatórios a serem emitidos pelos países participantes de

iniciativas do artigo 6.2; (iii) revisão das informações reportadas pelos países; (iv)

circunstâncias especiais dos países menos desenvolvidos (LDCs) e pequenos países

insulares (SIDS); (v) métodos para aplicação dos ajustes correspondentes para evitar

dupla contagem; e (vi) consideração sobre a elegibilidade de atividades de “prevenção

de emissões” (emissions avoidance) para os �ns do instrumento do artigo 6.2. Veja

adiante a submissão apresentada pelo governo do Brasil.

Tipo de Evento: Prazo para submissões 

Assunto: Recomendações sobre elementos para operacionalização do Artigo 6.4

Data: 30.08.22

Órgão envolvido: SBSTA

Resumo: As Partes e organizações observadoras são chamadas a contribuir com suas

visões sobre os elementos referidos no parágrafo 7 da Decisão 3/CMA.3, a qual solicita

ao SBSTA que desenvolva recomendações sobre as regras, modalidades e

procedimentos referentes ao mecanismo do Artigo 6.4 do Acordo de Paris. Dentre os

elementos em questão, incluem-se: (i) arranjos institucionais nacionais para

participação dos países hospedeiros de projetos do artigo 6.4; (ii) relatórios a serem

emitidos pelos países hospedeiros; (iii)   processos para criação do registro do

mecanismo do artigo 6.4; (iv)   responsabilidades do Órgão Supervisor e dos países

hospedeiros de projetos; (v) processos para a transferência de projetos em andamento

do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) para o mecanismo do artigo 6.4; (vi)

processos para uso de créditos de carbono do MDL para cumprimento de NDCs; (vii)

processos para aplicação do percentual de repartição de benefícios para adaptação;

(viii) processos para cancelamento das unidades de redução de emissões do Artigo 6.4

(Article 6.4 Emission Reductions - "A6.4ERs") para �ns de mitigação geral das emissões

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10a01E.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10a01E.pdf


globais; e (ix) consideração sobre a elegibilidade de atividades de “prevenção de

emissões” (emissions avoidance) e “aprimoramento da conservação” (conservation

enhancement) para os �ns do instrumento do artigo 6.4. Veja adiante a submissão

apresentada pelo governo do Brasil.

Tipo de Evento: Prazo para submissões 

Assunto: Recomendações sobre elementos para operacionalização do Artigo 6.8

Data do evento: 30.08.22

Órgão envolvido: SBSTA

Resumo:  As Partes são chamadas a contribuir com suas visões sobre os seguintes

elementos do programa de trabalho de abordagens não- mercadológicas (NMAs) do

Artigo 6.8 do Acordo de Paris, com base na Decisão 4/CMA.3 e nas conclusões

propostas pelo SBSTA 56: (i) cronograma de implementação das atividades do

programa de trabalho; (ii) especi�cações da plataforma online de abordagens não-

mercadológicas; (iii) ações para facilitar a implementação de NDCs e que podem ser

identi�cadas e implementadas em abordagens não-mercadológicas; (iv) abordagens

não-mercadológicas relacionadas a iniciativas, programas e atividades existentes; (v)

como essas iniciativas e programas de abordagens não-mercadológicas existentes

trataram os requisitos previstos no capitulo II, paragrafo 3(e) do Anexo da Decisão

4/CMA.3. Veja adiante a submissão apresentada pelo governo do Brasil.

VAI ACONTECER EM SETEMBRO

→ GERAL

Tipo de Evento: Conferência regional 

Assunto: Semana Regional do Clima da África 2022

Data: De 29.08.22 a 02.09.22

Órgão envolvido: UNFCCC

Resumo: As Semanas Regionais do Clima da UNFCCC são eventos organizados pela

UNFCCC e outros órgãos da ONU anualmente para promover engajamento com as

discussões do Acordo de Paris entre governos e sociedade civil. O objetivo é reunir

atores públicos e privados para compartilhar conhecimento e melhores práticas nos

desa�os de implementação de NDCs, planos de adaptação e objetivos do

desenvolvimento sustentável, com uma perspectiva regional. As RCWs acontecem

todo ano nas regiões da África, América Latina e Caribe e Ásia-Pací�co, e mais

recentemente também na região do Oriente Médio e Norte da África.

https://unfccc.int/ACW2022


→ ADAPTAÇÃO

Tipo de Evento: Reunião

Título: 22ª Reunião do Comitê de Adaptação (AC22)

Data: De 06.09.22 a 09.09.22

Órgão envolvido: Comitê de Adaptação 

Resumo: Acompanhamento do andamento do programa de trabalho do Comitê de

Adaptação para os anos de 2022-2024, o que inclui apoio técnico em planejamento e

implementação de adaptação nos níveis nacional, subnacional e global, bem como

interação com o Comitê Permanente de Finanças nos temas de �nanciamento para

adaptação. Mais informações sobre a agenda da reunião podem ser encontradas aqui.

Tipo de Evento: Prazo para submissões

Título:  Aprimoramento de ações que envolvem o ambiente terrestre e a adaptação

climática

Data: De 14.09.22 

Órgão envolvido: SBSTA

Resumo: As Partes são convidadas a apresentar suas visões sobre como aprimorar a

ação climática - considerando a relação entre o ambiente terrestre e a adaptação

climática - dentro dos programas e atividades existentes dentro da UNFCCC referidos

no paragrafo 75 do relatório sobre o diálogo a respeito da relação entre oceanos e

questões de adaptação climática.

 

→ FINANCIAMENTO CLIMÁTICO

Tipo de Evento: Reunião

Assunto: 3º Diálogo Técnico Especializado do Programa de Trabalho Ad Hoc para a

Nova Meta Quanti�cada Coletiva de Financiamento Climático 

Data: De 06.09.22 a 09.09.22

Órgão envolvido: Programa de Trabalho Ad Hoc para a Nova Meta Quanti�cada

Coletiva de Financiamento Climático 

Resumo: As Partes são convidadas a apresentar suas visões sobre como aprimorar a

ação climática - considerando a relação entre o ambiente terrestre e a adaptação

climática - dentro dos programas e atividades existentes dentro da UNFCCC referidos

https://unfccc.int/event/AC-22
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ac_workplan_2022_24.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ac22_agenda.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBSTA_Ocean_Dialogue_SummaryReport.pdf
https://unfccc.int/event/third-technical-expert-dialogue-under-the-ad-hoc-work-programme-on-the-new-collective-quantified


no paragrafo 75 do relatório sobre o diálogo a respeito da relação entre oceanos e

questões de adaptação climática.

Tipo de Evento: Workshop

Assunto: Fórum do Comitê Permanente de Finanças sobre Financiamento para

Soluções Baseadas na Natureza

Órgão envolvido: Comitê Permanente de Finanças (SCF)

Data: De 26.09.22 a 28.09.22

Resumo:  O Fórum sobre Financiamento para Soluções Baseadas na Natureza se

propõe a ser uma plataforma para que stakeholders troquem informações e se

conectem na mobilização para o �nanciamento climático. A pauta inclui discussões

sobre o potencial de Soluções Baseadas na Natureza (NBS), �nanciamento capaz de

suprir a lacuna de investimentos climáticos, experiências de sucesso e soluções

�nanceiras para catalisação de projetos de NBS em países em desenvolvimento.

Tipo de Evento: Reunião 

Assunto: 29º Reunião do Comitê Permanente de Finanças

Data: 29.09.22 a 01.10.22

Órgão envolvido: Comitê Permanente de Finanças (SCF)

Resumo:  A pauta da reunião inclui a avaliação de relatórios técnicos que serão

apresentados pelo SCF para a COP 27 e CMA 4, incluindo: (i) a 5ª Avaliação Bianual e

Resumo sobre os Fluxos de Financiamento Climático, (ii) relatório sobre os trabalhos

relacionados à de�nição de �nanciamento climático; (iii) reporte sobre os trabalhos

relacionados ao objetivo do artigo 2.1(c) do Acordo de Paris – manter os �uxos

�nanceiros consistentes com trajetória de descarbonização e resiliência climática; e (iv)

reporte sobre o progresso no atingimento da meta de mobilizar 100 bilhões de dólares

por ano. Ademais, serão discutidos os resultados do Fórum sobre Financiamento para

Soluções Baseadas na Natureza e a organização do próximo fórum.

→ MERCADO DE CARBONO

Tipo de Evento: Reunião

Assunto: 2ª Reunião do Órgão Supervisor do Artigo 6.4

Data: De 19.09.22 a 22.09.22

Órgão envolvido: Órgão Supervisor do Artigo 6.4 do Acordo de Paris 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBSTA_Ocean_Dialogue_SummaryReport.pdf
https://unfccc.int/topics/climate-finance/events-meetings/scf-forum/the-standing-committee-on-finance-forum-on-finance-for-nature-based-solutions-part-ii
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Provisional%20programme_web_28July.pdf
https://unfccc.int/event/29th-standing-committee-on-finance
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SCF%2029_Provisional_agenda_25%20August.pdf
https://unfccc.int/event/2nd-meeting-of-the-article-64-supervisory-body


Resumo: A pauta da reunião inclui questões de governança e administração, bem como

a adoção do plano de trabalho do órgão para o período 2022-2023 e a necessidade de

contratação de experts para suporte técnico aos trabalhos do órgão, a partir das

discussões iniciadas na 1ª Reunião do Órgão Supervisor do Artigo 6.4. Além disso, na

reunião serão discutidos temas objeto de recomendações a serem apresentadas pelo

órgão para o CMA durante a COP 27 em relação a: (i) níveis adequados para cobrança

da taxa de administração do Órgão Supervisor do Artigo 6.4; (ii) critérios para

atividades de remoção de GEE no mecanismo do artigo 6.4; e (iii) princípios,

abordagens e métodos em termos de metodologias para o estabelecimento de linhas

de base e critérios de adicionalidade no mecanismo do Artigo 6.4 do Acordo de Paris.

→ MITIGAÇÃO

Tipo de Evento: Prazo para submissões

Assunto: Programa para aumentar a ambição e implementação de mitigação

Data: 29.09.22

Órgão envolvido: SBI

Resumo: O SBI convoca as Partes a apresentarem suas visões sobre o escopo do

  “Programa para aumentar a ambição e implementação de mitigação” até 2030,

instituído pelo parágrafo 27 da Decisão 1/CMA.3, a ser adotado na próxima

Conferência das Partes durante a COP 27.

→ PERDAS E DANOS

Tipo de Evento: Reunião

Assunto: 17ª Reunião do Comitê Executivo do Mecanismo Internacional da Varsóvia

para Perdas e Danos

Data: De 20.09.22 a 23.09.22

Órgão envolvido: Comitê Executivo do Mecanismo Internacional da Varsóvia para

Perdas e Danos 

Resumo: Acompanhamento do andamento do programa de trabalho para os anos de

2018-2023, o que inclui o aprimoramento do conhecimento sobre as perdas e danos

em países especialmente vulneráveis, abordagens de gerenciamento de riscos, perdas

não econômicas, como os impactos climáticos afetam padrões de migração, entre

outros. A agenda da reunião será disponibilizada em:

https://unfccc.int/event/WIMexcom17.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/a64_sb002_pa.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/a64-sb001.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2022_L06E.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Overarching_decision_1-CMA-3_1.pdf
https://unfccc.int/event/WIMexcom17
https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/executive-committee-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-wim-excom/workplan
https://unfccc.int/event/WIMexcom17


Tipo de Evento: Prazo para submissões

Assunto: Reporte sobre assistência técnica prestada no âmbito da Rede de Santiago

Data: 08.09.22

Órgão envolvido: Comitê Executivo do Mecanismo Internacional da Varsóvia para

Perdas e Danos 

Resumo: Convida as organizações, órgãos, redes e especialistas cadastrados na Rede

Santiago a reportarem sobre o progresso na assistência técnica prestada a países

vulneráveis nos âmbitos locais, nacionais e regionais, com base na Decisão 2/CMA.2

parágrafos 44-45.

→ TRANSPARÊNCIA

Tipo de Evento: Reunião

Assunto: 8ª Reunião do Grupo Consultivo de Experts (CGE) 

Data: De 01.09.22 a 02.09.22 

Órgão envolvido: Grupo Consultivo de Experts (CGE)

Resumo: Acompanhamento do andamento do programa de trabalho desenvolvido para

o ano de 2022 e do programa para os anos de 2022-2026, o que inclui o apoio a países

em desenvolvimento para implementação das diretrizes de transparência (Enhanced

Transparency Framework – ETF) e das medidas de mensuração, relato e veri�cação

(MRV).

SUBMISSÕES APRESENTADAS PELO BRASIL NO ÚLTIMO MÊS

→ ADAPTAÇÃO

Órgão para o qual foi apresentada a submissão: SBSTA e SBI 

Assunto: 2º Workshop do Programa Glasgow - Sharm El-Sheikh sobre a Meta Global de

Adaptação (GlaSS)

Data: 11.08.22

Bloco político: Apresentada no âmbito do bloco político ABU (Argentina, Brasil e

Uruguai), em conjunto com o bloco AILAC (Associação Independente da América

Latina e Caribe).

A submissão apresenta a visão dos países sobre o 2º workshop do Programa Glasgow-

Sharm el-Sheikh sobre a Meta Global de Adaptação (GlaSS), a ser realizado em 30 e 31

de agosto. Os países entendem que um dos principais resultados do GlaSS em 2022

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2019_06a01E.pdf
https://unfccc.int/event/8th-meeting-of-the-consultative-group-of-experts-cge
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CGE%2520workplan%2520for%25202022.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CGE%2520work%2520programme%25202022-2026.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202208111545---Submission%20AILAC%20ABU%202nd%20workshop%20of%20the%20GlaSS%20work%20programme%20on%20the%20GGA.pdf


deve ser relacionado à de�nição de metodologias para que subsidiar os trabalhos no

âmbito do Balanço Global do progresso do Acordo de Paris em relação ao tema de

adaptação. Entendem necessário que as Partes cheguem a um consenso sobre medidas

concretas em termos de ações de adaptação, por meio de cooperação internacional e

apoio dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento. Destacam conclusões

do IPCC sobre lacunas de adaptação, necessidades dos países em desenvolvimento e

do �nanciamento de�citário para adaptação. Como os workshops não são espaços de

negociação, os países entendem que esse espaço deve ser usado para melhorar

conhecimento e propor soluções concretas.

→ MERCADOS DE CARBONO

Órgão para o qual foi apresentada a submissão: SBSTA

Assunto: Recomendações sobre elementos para operacionalização do Artigo 6.2

Data: 30.08.22

Bloco político: Apresentada no âmbito do bloco político ABU (Argentina, Brasil e

Uruguai).

A submissão traz sugestões e propostas focadas em aspectos relacionados ao processo

de revisão e à infraestrutura de registro e monitoramento dos ITMOs no Artigo 6.2.

Órgão para o qual foi apresentada a submissão: SBSTA

Assunto: Recomendações sobre elementos para operacionalização do Artigo 6.4

Data: 30.08.22

Bloco político: Apresentada no âmbito do bloco político ABU (Argentina, Brasil e

Uruguai).

A submissão apresenta sugestões e propostas relacionadas a i) responsabilidades e

relatórios a serem emitidos pelos países hospedeiros de projetos do Artigo 6.4; ii)

transferência dos projetos e créditos de carbono do MDL para o mecanismo do Artigo

6.4; iii) o sistema de registro do mecanismo 6.4. e sua relação com a infraestrutura do

Artigo 6.2 e iv) a taxa de 5% para o Fundo de Adaptação e o desconto/cancelamento de

unidades para �ns de mitigação geral das emissões globais (OMGE).

Órgão para o qual foi apresentada a submissão: SBSTA

Assunto: Recomendações sobre elementos para operacionalização do Artigo 6.8

Data: 30.08.22

https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202208301830---2022%2008%2026%20-%20ABU%20SUBMISSION%206.2_ARG_BR_UY_clean-rev%20(1).docx
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202208301828---2022%2008%2026%20-%20ABU%20SUBMISSION%206.4_ARG_BR_UY_clean%20(1).docx


Bloco político: Apresentada no âmbito do bloco político ABU (Argentina, Brasil e

Uruguai).

A submissão apresenta as visões dos países sobre i) o cronograma de atividades do

programa de trabalho do artigo 6.8; ii) sobre o formato da plataforma online como uma

“match-making facility”; iii) sugestões de abordagens não-mercadológicas existentes,

tais como o pagamento baseado em resultados por meio do framework REDD+; e iv)

áreas-foco para consideração das abordagens não-mercadológicas a serem usadas no

âmbito do artigo 6.8, incluindo abordagens voltadas a promover mitigação, mas

podendo se considerar outros benefícios relacionados como inclusão social e transição

justa do trabalho.

GLOSSÁRIO

Acordo de Paris: Tratado internacional de mudanças climáticas assinado em 2015 e em vigor
desde 2016. Tratado de implementação vinculado à UNFCCC. 

CMA: Conferência das Partes do Acordo de Paris. É a reunião anual das Partes do Acordo de
Paris para tomada de decisões de implementação do tratado. 

COP: Conferência das Partes da UNFCCC. É a reunião anual das Partes da UNFCCC para
tomada de decisões de implementação do tratado. 

NDC: Contribuição Nacionalmente Determinada (Nationally Determined Contribution),
documento individual apresentado pelas Partes do Acordo de Paris que contem a
contribuição daquela Parte para evitar o aumento de temperatura da Terra em mais de 1.5ºC
em relação aos níveis pré-industriais e cumprir os objetivos do Acordo de Paris. 

Órgãos Observadores: atores não-estatais entidades públicas ou privadas que solicitaram e
obtiveram credenciamento como “observadoras” das reuniões e andamentos do sistema da
UNFCCC 
Parte(s): país(es) membro(s) do Acordo de Paris 

Submissão: documento pelo qual uma parte interessada apresenta manifestação com sua
visão sobre determinado ponto de discussão nas negociações, podendo conter contribuições
técnicas e cienti�cas, e recomendações e propostas concretas de como tal ponto de
discussão deve ser tratado e resolvido entre as Partes na negociação. 

UNFCCC: Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, ou “Convenção
do Clima” (United Nations Framework Convention on Climate Change), tratado internacional
assinado em 1992, do qual o Acordo de Paris faz parte. 
 

SOBRE O ACORDO DE PARIS

O Acordo de Paris de 2015 é um tratado internacional de abrangência praticamente
universal, com 193 países-membros. Ele é vinculado à UNFCCC, um sistema de tratado
internacional “guarda-chuva”, que prevê princípios, diretrizes e políticas mais amplas para
que a comunidade global cooperativamente possa enfrentar a crise climática. Um dos
principais objetivos do Acordo é impedir o aumento da temperatura global acima de 1.5°C ou
mantê-lo bem abaixo de 2°C em relação aos níveis pré-industriais, um limite que a ciência
demonstrou ser “o ponto de não-retorno”, com efeitos devastadores para a vida na Terra.

https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202208301827---2022%2008%2026%20-%20ABU%20SUBMISSION%206.8_ARG_BR_UY_clean%20(2).docx


Além disso, o Acordo de Paris tem o objetivo de tornar os países resilientes à mudança do
clima e de descarbonizar os �uxos �nanceiros. 

Para saber mais sobre o Acordo de Paris e entender os principais temas da negociação, leia
nosso guia de bolso “Rumo à COP 27: o que você precisa saber sobre os temas de negociação do
Acordo de Paris”.

* Boletim elaborado por Caroline Prolo e Thais Stoppe

BAIXE O GUIA DE BOLSO AQUI
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