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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/74ba5d26cc96/monitor-do-acordo-de-paris-n01-setembro22-6145888?e=d57dd73db8
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 SETEMBRO?

Em setembro tivemos andamentos nos temas de:

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

→ O QUE VAI ACONTECER EM OUTUBRO? 

Em outubro, a programação de eventos inclui os temas de:  

Adaptação, Balanço Global, Capacitação Técnica, Mercado de Carbono e Mitigação.

→ SUBMISSÕES DO GOVERNO BRASILEIRO 

No último mês, foram apresentadas submissões do governo brasileiro sobre os temas: 

Adaptação, Financiamento e Mitigação.

Con�ra abaixo!

ACONTECEU EM SETEMBRO

→ GERAL

Tipo de Evento: Conferência regional 

Assunto: Semana Regional do Clima da UNFCCC na África - 2022 

Data: De 29.08.22 a 02.09.22 

Órgão envolvido: UNFCCC 

Resumo: A reunião foi focada em dois temas críticos para a África: limitar o aumento

global de temperatura a 1,5°C e alcançar um futuro resiliente à mudança do clima.

Além disso, houve discussões sobre o primeiro Balanço Global do Acordo de Partis e

como os resultados desse balanço podem inspirar ambição climática na África. Mais

informações podem ser encontradas aqui e aqui. A gravação do evento está disponível

no canal da UNFCCC.

→ ADAPTAÇÃO

Tipo de Evento: Reunião 

https://unfccc.int/ACW2022
https://unfccc.int/news/africa-climate-week-2022-builds-important-regional-momentum-for-climate-action-ahead-of-cop27
https://unfccc.int/news/global-stocktake-showcases-climate-action-and-support-in-africa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBcZ22cUY9RKNjNVYqGC41YxDIk3d1Rnk


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

Data: De 06.09.22 a 09.09.22 

Órgão envolvido: Comitê de Adaptação 

Resumo: Na reunião, foram discutidos os quatro eixos do plano de trabalho do Comitê:

(i) consistência e sinergias da atuação do Comitê de Adaptação em cooperação com

outros órgãos dedicados ao tema de adaptação na UNFCCC; (ii) plano de comunicação

e transparência do Comitê; (iii) suporte técnico no planejamento e implementação da

adaptação no nível nacional e subnacional; e (iv) suporte técnico na revisão

subnacional, nacional e global do progresso em adaptação. A ata da reunião pode ser

encontrada aqui.

→ FINANCIAMENTO

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: O evento de 4 dias foi estruturado de forma que cada dia tivesse um foco

especí�co, qual seja: (1) entender os diferentes tipos de necessidades e prioridades de

�nanciamento, e como eles são priorizados e tratados; (2) considerar como a Nova

Meta Quanti�cada Coletiva de Financiamento Climático deve re�etir as necessidades

e prioridades dos países em desenvolvimento; (3) o papel do �nanciamento público

(atores, fontes e instrumentos) no contexto da Nova Meta, considerando as

necessidades dos países em desenvolvimento; e (4) o papel do �nanciamento privado

(atores, fontes e instrumentos) no contexto da Nova Meta, considerando as

necessidades dos países em desenvolvimento. A gravação do evento está disponível no

canal da UNFCCC (Dia 2, Dia 3 e Dia 4).

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) 

https://unfccc.int/event/AC-22
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ac22_agenda.pdf
https://unfccc.int/event/third-technical-expert-dialogue-under-the-ad-hoc-work-programme-on-the-new-collective-quantified
https://youtu.be/GH7HnPwoj5I
https://youtu.be/7vnKnPvTe88
https://youtu.be/NWoLbl5THw4
https://unfccc.int/topics/climate-finance/events-meetings/scf-forum/the-standing-committee-on-finance-forum-on-finance-for-nature-based-solutions-part-ii


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. A

gravação do evento está disponível aqui e aqui.

Tipo de Evento: Reunião 

Assunto: 29ª 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 incluiu a avaliação de relatórios técnicos que serão

apresentados pelo SCF para a COP 27 e CMA 4, entre eles: (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, foram discutidos os resultados do Fórum sobre Financiamento para

Soluções Baseadas na Natureza e a organização do próximo fórum. A gravação do

evento está disponível (Dia 1, Dia 2 e Dia 3).

→ 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 

Resumo: A reunião aprovou alguns documentos, sendo os principais: (i) recomendação

das regras de procedimento do Órgão Supervisor; e (ii) recomendação sobre os níveis

adequados para cobrança da taxa de administração do Artigo 6.4. Além disso, foi

aprovado o relatório das atividades anuais do órgão para o CMA. A gravação do evento

está disponível aqui.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Provisional%20programme_web_25%20Sept.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NWFnVUfjn9Q
https://www.youtube.com/watch?v=IlE2BzYWvZc
https://unfccc.int/event/29th-standing-committee-on-finance
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SCF%2029_Provisional_annotated_agenda.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7luhiT_2twg
https://www.youtube.com/watch?v=DiBXbBeOf4E
https://www.youtube.com/watch?v=ycRU7UePGgk
https://unfccc.int/event/Supervisory-Body-2
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/a64-sb002.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/a64-sb002-a01.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/a64-sb002-a03.pdf
https://unfccc-events.azureedge.net/Article64secondmeeting


Tipo de Evento: Workshop 

Assunto: 1º Workshop virtual sobre o Artigo 6.2 (reporte e infraestrutura) 

Data: 20.09.22 

Órgão envolvido: SBSTA 

Resumo: Este evento está inserido em uma série de workshops realizados por

solicitação do SBSTA, conforme conclusões da 56ª reunião do SBSTA, realizada em

junho/2022. O primeiro workshop de três horas sobre o Artigo 6.2 foi focado nas

tabelas e modelos de reporte e na infraestrutura de base de dados, contabilidade e

transferência das unidades do artigo 6.2, incluindo a conexão entre mecanismos de

registro nacionais e o registro internacional do artigo 6 a ser criado. Para orientar as

discussões, o Secretariado elaborou relatório técnico com opções para

operacionalização dos temas em questão, bem como apresentações resumindo as

opções apresentadas quanto a reporte e infraestrutura.

Tipo de Evento: Workshop 

Assunto: 1º Workshop virtual sobre o Artigo 6.4 (OMGE, mecanismo de registro,

reporte pelos países an�triões de projetos e uso de RCEs para cumprimento da

primeira NDC) 

Data: 22.09.22 

Órgão envolvido: SBSTA 

Resumo: Este evento está inserido em uma série de workshops realizados por

solicitação do SBSTA, conforme conclusões da 56ª reunião do SBSTA, realizada em

junho/2022. O primeiro workshop de três horas sobre o Artigo 6.4 foi focado   nos

seguintes tópicos: (i) como operacionalizar o processo de cancelamento de unidades de

redução de emissão do artigo 6.4 (A6.4ERs) para �ns de se promover a chamada

“mitigação geral das emissões globais (Overall Mitigation in Global Emissions – OMGE)”,

(ii) como operacionalizar o mecanismo de registro do artigo 6.4; (iii) orientações quanto

aos relatos e documentos que deverão ser produzidos pelos países hospedeiros de

projetos do artigo 6.4; e (iv) como operacionalizar o processo pelo qual países poderão

usar reduções certi�cadas de emissões do MDL (conhecidas como RCEs) para o

cumprimento de NDCs do Acordo de Paris (o que vale apenas para as primeiras NDCs,

válidas até 2030). Para orientar as discussões, o Secretariado elaborou relatório

técnico e apresentações resumindo as conclusões sobre aplicação de OMGE (aqui e

aqui), mecanismo de registro (aqui e aqui), reporte pelos países hospedeiros de

projetos (aqui e aqui) e uso de RCEs para cumprir a primeira NDC (aqui e aqui).

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Concept_Note_Virtual_Technical_Workshop_Sep2022.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbsta2022_L12E.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBSTA57_Artcile%206.2_Technical%20paper.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/A6.2%20Reporting_200922.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/A6.2%20Infrastructure_200922.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Concept_Note_Virtual_Technical_Workshop_Sep2022.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbsta2022_L12E.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Art6.4_TechnicalPaper_OMGE.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/A6.4_virtual_OMGE.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBSTA57_Article%206.4_TP_Mechanism_registry.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/A6.4_virtual_Registry.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Art%206.4_Technical_paper_on_reporting.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/A6.4_virtual_Reporting.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Art%206.4_Technical_paper_on_use_of_CERs_towards_1st_NDCs.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/A6.4_virtual_CER_Use.pdf


Tipo de Evento: Workshop 

Assunto: 2º Workshop virtual sobre o Artigo 6.2 (revisão e veri�cação da consistência

das informações reportadas pelos países) 

Data: 26.09.22 

Órgão envolvido: SBSTA 

Resumo: Este evento está inserido em uma série de workshops realizados por

solicitação do SBSTA, conforme conclusões da 56ª reunião do SBSTA, realizada em

junho/2022. O segundo workshop de três horas sobre o Artigo 6.2 foi focado nas

diretrizes para revisão e veri�cação da consistência das informações que serão

reportadas pelos países participantes de atividades no âmbito do artigo 6. Para

orientar as discussões, o Secretariado elaborou relatório técnico com opções para

operacionalização do processo de revisão.

Tipo de Evento: Workshop 

Assunto: 2º Workshop virtual sobre o Artigo 6.4 (transição MDL e taxa administrativa) 

Data: 27.09.22 

Órgão envolvido: SBSTA 

Resumo: Este evento está inserido em uma série de workshops realizados por

solicitação do SBSTA, conforme conclusões da 56ª reunião do SBSTA, realizada em

junho/2022. O segundo workshop de três horas sobre o Artigo 6.4 foi focado em

discutir como implementar o processo de transição das atividades hoje registradas no

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) para o mecanismo do Artigo 6.4, e

discutir níveis de cobrança de taxa pelo Órgão Supervisor do Artigo 6.4 (share of

proceeds) para cobrir despesas administrativas do mecanismo. Para orientar as

discussões, o Secretariado elaborou relatório técnico e apresentações resumindo as

conclusões sobre transição do MDL (aqui e aqui) e cobrança da taxa (aqui e aqui).

Tipo de Evento: Workshop 

Assunto: Workshop virtual sobre o Artigo 6.8 

Data: 29.09.22 

Órgão envolvido: SBSTA 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Concept_Note_Virtual_Technical_Workshop_Sep2022.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbsta2022_L12E.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBSTA57_Artcile%206.2_Technical%20paper.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Concept_Note_Virtual_Technical_Workshop_Sep2022.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbsta2022_L12E.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Art%206.4_Technical_paper_on_transition.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Art6_virtual_6.4_Transition.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Art%206.4_Technical_paper_on_SOP.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Art6_virtual_6.4_SOP.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Concept_Note_Virtual_Technical_Workshop_Sep2022.pdf


Resumo: Este evento está inserido em uma série de workshops realizados por

solicitação do SBSTA, conforme conclusões da 56ª reunião do SBSTA, realizada em

junho/2022. O workshop único de três horas sobre o Artigo 6.8 foi focado nas

especi�cações da plataforma online que será criada para facilitar cooperação entre os

países sem envolver contrapartidas de mercado de carbono – as chamadas

“abordagens não-mercadológicas”. Para orientar as discussões, o Secretariado elaborou

relatório técnico, bem como apresentação resumindo as opções apresentadas.

→ 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. Até o �nal de setembro, somente o grupo

ABU (Argentina, Brasil e Uruguai) apresentou submissão, conforme resumido mais

abaixo.

→ 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: O Comitê decidiu procurar fortalecer sua colaboração com outras entidades

do mecanismo �nanceiro, como o Fundo Verde para o Clima (Green Climate Fund) e o

Fundo Global para o Meio Ambiente (Global Environmental Facility); bem como com o

Grupo Consultivo de Experts e também com o SBI – este último para organização do

Segundo Diálogo de Glasgow, a ser realizado em junho/2023 sobre arranjos para

�nanciamento de atividades que evitem, minimizem e tratem de perdas e anos. Além

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbsta2022_L12E.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Art.6.8_Technical_Paper_on_Web-based_Platform.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Article_6.8_specifications_of_UNFCCC_web-based_platform.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


disso, deliberou pela realização de outros eventos, inclusive na COP27, e pela

comemoração do aniversário de dez anos do mecanismo. Por �m, adotou

recomendações a serem incluídas em seu relatório anual. A ata provisória pode ser

encontrada aqui.

→ 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: O CGE discutiu seu relatório relacionado aos problemas, restrições e lições

aprendidas sobre as necessidades de capacitação dos países em desenvolvimento com

relação às suas obrigações de transparência na UNFCCC e Acordo de Paris. Ademais,

concordou em aprimorar suas atividades de comunicação, divulgação e colaboração

com outras entidades. Decidiu ainda realizar um evento na COP27 e um fórum

informal em dezembro para mostrar suas conquistas e aprender com a experiência das

Partes. Por �m, foi iniciado o processo de atualização das regras de procedimento do

CGE.

VAI ACONTECER EM OUTUBRO

→ ADAPTAÇÃO

Tipo de Evento: Prazo para submissões 

Assunto: Temas para os próximos workshops do Programa de Trabalho Glasgow Sharm

El-Sheik sobre a meta global de adaptação (GlaSS) 

Data: 02.10.22 

Órgão envolvido: SBSTA e SBI

Resumo: As Partes são convidadas a apresentar suas visões sobre temas a serem

abordados, estudo de casos e resultados esperados dos workshops a serem conduzidos

em 2022 no âmbito do programa de trabalho Glasgow Sharm el Sheik sobre a meta

global de adaptação. Os workshops a serem realizados ainda neste ano versarão sobre

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ExCom_17_summary_of_decisions.pdf
https://unfccc.int/event/8th-meeting-of-the-consultative-group-of-experts-cge


metodologias, indicadores, informações e métricas, monitoramento e avaliação, bem

como comunicação e reporte de prioridades e adaptação. Mais informações sobre os

workshops podem ser encontradas aqui.

Tipo de Evento: Workshop 

Título: 3º Workshop do Programa Glasgow - Sharm El-Sheikh sobre a Meta Global de

Adaptação (GlaSS) 

Data: De 17.10.22 a 18.10.22 

Órgão envolvido: SBSTA e SBI

Resumo: Neste workshop, serão discutidas questões sobre metodologias, indicadores,

métricas, monitoramento e avaliação para o processo de revisão do progresso de

adaptação climática nos níveis nacional e global. Foi preparado documento de

compilação e síntese sobre o tema, contendo resultados do primeiro workshop e

propondo perguntas para orientar o terceiro workshop. As perguntas orientadoras do

debate são: (a) Quais as características de um país resiliente e bem adaptado? E para a

comunidade global? (b) O que indica que a meta global de adaptação foi atingida? (c)

Como indicadores, objetivos e métricas podem ser identi�cados para permitir um

processo de autoavaliação que considere as diferentes circunstâncias nacionais? (d)

Quais sãos as principais premissas sobre o estado futuro do mundo que precisariam se

veri�car para atingimento da meta global de adaptação? (e) Como a ambição de

adaptação pode ser aumentada?

→ BALANÇO GLOBAL

Tipo de Evento: Prazo para submissões 

Assunto: Espaço criativo do primeiro Balanço Global do Acordo de Paris 

Data: 13.10.22 

Órgão envolvido: SBSTA e SBI

Resumo: Os co-facilitadores do primeiro diálogo técnico do Balanço Global (GST1)

convocam os interessados em contribuir para o “espaço criativo” do Balanço Global.

Não há restrição quanto à forma do documento, informação e conteúdo a ser

apresentado, podendo ser, por exemplo, pôsteres, vídeos ou manifestações de arte. Os

assuntos a serem abordados são: mitigação, adaptação, meios de implementação e

suporte, perdas e danos e medidas de resposta, podendo incluir também equidade e

ambição, baseada na melhor ciência disponível.

https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/glasgow-sharm-el-sheikh-WP-GGGA#eq-6
https://unfccc.int/event/third-ws-under-the-glasgow-sharm-el-sheikh-work-programme-on-the-GGA
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ReportGGATP_final.pdf
https://unfccc.int/topics/global-stocktake/global-stocktake-governance-and-facilitation/the-first-global-stocktake-call-for-poster-inputs-and-information-on-td12-creative-space


 Tipo de Evento: Prazo para submissões 

Assunto: Primeiro Balanço Global do Acordo de Paris 

Data: 14.10.22 

Órgão envolvido: CMA 

Resumo: As Partes e stakeholders são 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 desaos, 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. As contribuições e informações já

apresentadas ao processo do primeiro Balanço Global do Acordo de Paris estão

disponíveis aqui

→ CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Tipo de Evento: Prazo para submissões. 

Assunto: Coordenação dos esforços de capacitação técnica 

Data: 31.10.22 

Órgão envolvido: Comitê de Paris de Capacitação 

Resumo: O Comitê de Paris de Capacitação convoca as Partes e interessados a

apresentarem suas visões sobre a coordenação e coerência dos esforços de

capacitação técnica, inclusive com processos fora do escopo da UNFCCC e do Acordo

de Paris, tais como iniciativas de agências governamentais, organizações da sociedade

civil, setor privado e academia. As manifestações serão consideradas para o relatório

síntese e recomendações a serem apresentadas na COP 27.

→ MERCADO DE CARBONO

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CMA2018_03a02E.pdf
https://unfccc.int/topics/global-stocktake/information-portal
https://unfccc.int/PCCB/2022%20coherence%20and%20coordination%20submissions


Tipo de Evento: Workshop 

Assunto: Workshops técnicos híbridos dos Artigos 6.2 e 6.4 

Data: De 04.10.22 a 07.10.22 

Órgão envolvido: SBSTA 

Resumo: Estes eventos estão inseridos em uma série de workshops híbridos realizados

por solicitação do SBSTA, conforme conclusões da 56ª reunião do SBSTA, realizada em

junho/2022, em continuidade aos workshops virtuais realizados em setembro. Em

outubro, os workshops realizados serão híbridos e continuarão os mesmos temas

discutidos nos eventos virtuais, tendo por base os mesmos documentos técnicos.

Tipo de Evento: Prazo para submissões 

Assunto: Atividades de remoção de GEE no mecanismo do Artigo 6.4 

Data: 11.10.22 

Órgão envolvido: Órgão Supervisor do Artigo 6.4 

Resumo: As Partes e stakeholders são convidados a apresentar suas visões sobre a

elegibilidade de atividades de remoção de gases de efeito estufa sob o mecanismo do

Artigo 6.4, incluindo quais seriam os requisitos para desenvolvimento e análise das

metodologias. Os documentos a serem comentados estão disponíveis aqui, aqui e aqui.

Tipo de Evento: Prazo para submissões 

Assunto: Metodologias de atividades de redução e remoção de GEE do mecanismo do

Artigo 6.4 

Data: 11.10.22 

Órgão envolvido: Órgão Supervisor do Artigo 6.4 

Resumo: As Partes e stakeholders são convidados a apresentar suas visões sobre os

requisitos para o desenvolvimento e análise de metodologias do mecanismo do Artigo

6.4. Os documentos a serem comentados estão disponíveis aqui e aqui.

→ MITIGAÇÃO

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement/cooperative-implementation/article-62-and-article-64-hybrid-technical-workshops-4-7-october-2022
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbsta2022_L12E.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/article-64-mechanism/calls-for-input/sb002-removals-activities
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/a64-sb002-aa-a05.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/a64-sb002-aa-a06.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/a64-sb002-aa-a05-22092022.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/article-64-mechanism/calls-for-input/sb002-requirements-methodologies
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/a64-sb002-aa-a07.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/a64-sb002-aa-a08.pdf


Tipo de Evento: Prazo para submissões 

Assunto: Segunda revisão periódica da meta global de temperatura 

Data: 13.10.22 

Órgão envolvido: SBSTA e SBI

Resumo: O SBSTA e o SBI convocam as Partes (FCCC/SBI/2022/10, para. 51) a

apresentarem suas visões sobre os resultados da segunda revisão periódica da meta

global de temperatura de longo prazo e sobre os elementos das conclusões do relatório

resumido da reunião realizada em junho, do relatório síntese a ser elaborado pelos

facilitadores e das submissões das Partes. A meta global de temperatura de longo prazo

é a meta de manter o aumento médio de temperatura global muito abaixo de 2°C acima

dos níveis pré-industriais com esforços para limitar o aumento de temperatura a 1.5°C

acima dos níveis pré-industriais, prevista no Acordo de Paris. Mesmo antes de Paris, no

âmbito da Convenção, as Partes já haviam concordado em revisar periodicamente as

metas de temperatura global (Decisão 1/CP.16, parágrafos 138-140). A primeira

revisão periódica aconteceu entre 2013 a 2015, e a segunda acontece entre 2020 e

2022. O objetivo é que o SBI e o SBSTA elaborem uma proposta de decisão a ser

adotada na COP27 concluindo a revisão periódica, dados que serão utilizados para o

primeiro Balanço Global do Acordo de Paris. Até o �nal de setembro, nenhuma

submissão fora apresentada.

SUBMISSÕES APRESENTADAS PELO BRASIL NO ÚLTIMO MÊS

→ ADAPTAÇÃO

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

Assunto: 3º Workshop do Programa Glasgow - Sharm El-Sheikh sobre a Meta Global de

Adaptação (GlaSS) 

Data: 22.09.22 

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 desses países em preparação para o 3º workshop do

Programa Glasgow-Sharm el-Sheikh sobre a Meta Global de Adaptação (GlaSS), a ser

realizado em 17 e 18 de outubro. Neste workshop, serão discutidas questões sobre

metodologias, indicadores, métricas, monitoramento e avaliação para o processo de

revisão do progresso de adaptação climática nos níveis nacional e global. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2022_10_adv.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/20220826_Summary%20report_SED2.3.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202209221412---Submission%20AILAC%20ABU%203rd%20workshop%20GlaSS.pdf


Os países signatários da submissão entendem que um dos principais resultados do

workshop deve ser trazer insumos sobre o processo de avaliação do progresso geral da

meta global de adaptação na sua relação com o Balanço Global do progresso do Acordo

de Paris. 

Como os workshops não são espaços de negociação, os países entendem que esse

espaço deve ser usado para melhorar conhecimento e propor soluções concretas.

Diante disso, esperam que nele as Partes possam obter uma compreensão sobre: (i) o

que será analisado no processo de revisão e como será essa análise, como parte do

primeiro Balanço Global; (ii) como esse processo de revisão se relacionará com os ciclos

subsequentes do Balanço Global; (iii) quais as conexões da revisão da meta global de

adaptação com os demais aspectos do Balanço Global; e (iv) quais são as necessidades

para estabelecer sistemas robustos de monitoramento e avaliação da adaptação nos

níveis local, nacional e regional. 

Além disso, os países entendem que um dos temas a ser explorado é uma estrutura para

revisão da adequação do apoio �nanceiro, tecnológico e de capacitação para promoção

da adaptação climática.

→ FINANCIAMENTO

Órgão para o qual foi apresentada a submissão: CMA 

Assunto: Nova Meta Quanti�cada Coletiva de Financiamento Climático 

Data: 30.09.2022 

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

Uruguai). 

Na submissão, os países do ABU apresentam suas visões sobre as necessidades dos

países em desenvolvimento e as características de acesso ao Programa de Trabalho Ad

Hoc sobre Nova Meta Quanti�cada Coletiva de Financiamento Climático. 

É destacado que a responsabilidade por prover recursos é dos países desenvolvidos,

sendo este elemento central da nova meta coletiva, a qual não pode ser inferior a cem

bilhões de dólares por ano e deve considerar as estimativas cientí�cas de que o valor

necessário está na casa dos trilhões de dólares. Os países em desenvolvimento,

receptores dos recursos, enfrentam di�culdades até de identi�car e valorar suas

necessidades, especialmente aquelas relacionadas a adaptação. Por isso, seria

necessária uma abordagem “de baixo para cima”, que ajude esses países a identi�car e

de�nir suas prioridades. 

O �nanciamento público de países desenvolvidos deve ser a principal fonte de

recursos, complementada pelo setor privado e por bancos de desenvolvimento

multilaterais. A modalidade de �nanciamento deve ter grande foco em recursos

baseados em subsídios para evitar exacerbar o endividamento dos países em

https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202209301051---ABU%20-%20Submission%202%20NCQG.pdf


desenvolvimento e para permitir o �nanciamento de projetos de menor escala, como

usualmente é o caso das medidas de adaptação. 

Por �m, o ABU destaca a atual di�culdade de acesso a �nanciamento, sendo necessário

que a nova meta global considere reduzir o tempo de análise e aprovação de projetos,

simpli�que procedimentos burocráticos e fomente instrumentos �nanceiros

inovadores.

→ MITIGAÇÃO

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

Assunto: Programa de trabalho de mitigação 

Data: 30.09.2022 

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

Uruguai). 

A submissão apresenta a visão do ABU sobre a decisão a ser negociada na CMA.4 sobre

o aumento da ambição nas ações de mitigação. Os países destacam que Argentina e

Brasil já atualizaram suas NDCs em resposta ao chamado do pacto climático de

Glasgow e que o Uruguai está preparando sua segunda NDC. 

Quanto aos princípios para aumento da ambição, o ABU entende necessário basear-se

nas responsabilidades comuns porém diferenciadas e respectivas capacidades à luz das

diferentes circunstâncias nacionais. Nesse sentido, destacam que não devem ser

criadas novas classi�cações ou diferenciações entre países em desenvolvimento,

tampouco reabrir negociações sobre assuntos já acordados. Caberia aos países

desenvolvidos tomar a liderança nos esforços de mitigação, facilitando transições

justas e criando condições para implementação da mitigação, com destaque para

�nanciamento e capacitação técnica. 

Os países signatários da submissão acreditam, ainda, que não devem ser modi�cados os

ciclos ou caráter de determinação nacional das NDCs; não devem ser consideradas

metas setoriais compulsórias; e não devem ser criados novos requisitos de reporte do

Artigo 6 ou de transparência. 

Nesse contexto, propõem um cronograma de dois anos, focado nas atividades até

2024, com realização de dois eventos por ano, baseados em setores ou subsetores dos

guias do IPCC. Após análise dos resultados em 2024, considerando também o produto

do primeiro Balanço Global e da primeira rodada dos relatórios bienais de

transparência, pode ser considerada a adoção de uma segunda fase do programa de

trabalho de mitigação.

https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202209301742---ABU%E2%80%99s%20submission%20on%20the%20MWP.docx.pdf


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.
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
nossa publicação  “Rumo à COP 27: o que você precisa saber sobre os temas de negociação do
Acordo de Paris”.

BAIXE O GUIA DE BOLSO AQUI

https://laclima.org/wp-content/uploads/2022/09/rumo-a-cop27-LACLIMA.pdf


* Boletim elaborado por Caroline Prolo e Thais Stoppe
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