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As negociações trazem temas muito complexos e técnicos,  
permeados de segundas intenções políticas, e muitas vezes 
parecem descolados da realidade e da implementação local. 
No entanto, são espaços muito importantes para a criação de 
diretrizes internacionais para orientar a legislação e a imple-
mentação (inclusive por meio da litigância) a nível nacional, 
fomentar a transparência sobre as ações de cada país, o diá-
logo e cooperação entre eles e para a sociedade civil pressio-
nar por uma maior ambição dos países. 

A COP 27, a “COP africana”, será realizada em um lugar muito 
distante da realidade de grande parte do continente, na cida-
de-resort de Sharm El-Sheik, no Egito. Com hotéis luxuosos à 
beira do Mar Vermelho, o balneário é uma bolha para turistas 
estrangeiros, especialmente russos. Os preços altíssimos da 
hospedagem e as dificuldades logísticas remetem à COP 26, 
reforçando mais uma vez preocupações com a participação da 
sociedade civil – com o agravante de que o regime egípcio não 
é adepto da liberdade de imprensa e de manifestação. Apesar 
dos contrassensos, é a Presidência (geralmente a anfitriã da 
COP) que guia e orienta as negociações, e por isso, entender o 
seu contexto é chave.

Alguns temas tendem a ter especial destaque por serem im-
portantes pautas da África, continente que concentra a maio-
ria dos países menos desenvolvidos (que também pertencem 
a um grupo chamado “Least Developed Countries” – LDCs) 
e os demais países em desenvolvimento, como adaptação,  
financiamento climático e perdas e danos. O anfitrião tam-
bém deve buscar abordar as circunstâncias especiais da África, 
tema que o Grupo da África – bloco político que reúne todos 
os países africanos – busca emplacar para obter mais finan-
ciamento e flexibilidade em relação a obrigações sob a Con-
venção e o Acordo de Paris. A adaptação em relação ao aces-
so à água, em especial, é um tema caro ao país anfitrião, e,  
portanto, também deve ser abordado de forma transversal.

A formação “Negociando o futuro 2022” foi realizada nos dias 
1 e 2 de setembro de 2022 com o objetivo de promover a  
capacitação sobre os principais temas de negociação da COP 
27, Conferência da Partes da Convenção do Clima que irá 
ocorrer em novembro de 2022 no Egito, e o fortalecimento do  
conhecimento do regime internacional de mudanças climáti-
cas nas organizações da rede e suas parceiras.

As negociações climáticas reúnem discussões sobre a imple-
mentação da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas das 
Nações Unidas (UNFCCC ou “Convenção do Clima”) e do Acordo 
de Paris, que formam o coração do regime internacional de 
mudanças climáticas na atualidade. Elas acontecem todo ano 
e juntam 197 países e a União Europeia para negociarem, e re-
presentantes da sociedade civil de todo o mundo participam 
como observadores.

O Guia para os Perplexos, elaborado pelo Observatório do Clima 
e pela LACLIMA, equipara essas negociações a uma grande 
reunião de condomínio. Todos devem contribuir de alguma 
forma, e todos irão sofrer com os impactos das mudanças cli-
máticas, mas alguns muito mais que outros. Por isso, existe 
um cabo de guerra constante sobre como a crise climática  
será enfrentada.
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Todas essas conversas ocorrem à sombra da guerra na Ucrânia, 
que levou a uma crise energética na Europa e ao acirramento 
de disputas entre a China e os EUA, assim reduzindo a coo-
peração entre os países, inclusive em temas como mudan-
ças climáticas, bem como aumentando os preços da energia 
e dos alimentos em todo o mundo. Isso já está estimulando 
um aumento de demanda pelos combustíveis fósseis, inclusi-
ve na África. Na COP 26, avanços foram feitos e vários países 
apresentaram contribuições nacionalmente determinadas 
(Nationally Determined Contributions NDCs, em inglês) novas 
ou atualizadas com um aumento de ambição, mas ainda são 
insuficientes. Além disso, a COP seguinte será nos Emirados 
Árabes, o que significa que teremos duas COPs conduzidas por 
países cujos interesses econômicos estão intrinsecamente 
vinculados à indústria fóssil.

Devido ao encerramento do “Livro de Regras” do Acordo de 
Paris na COP 26, o momento agora é de implementar essas 
regras. O presidente da COP 27, portanto, tem anunciado esta 
como “a COP da implementação”, embora sem ter detalhado 
ainda o que entende por isso. Essa COP também será um mo-
mento de dar seguimento com grandes temas que se desta-
caram ou foram inaugurados na COP 26, como o Balanço Global 
(Global Stocktake, GST), o Plano de Trabalho de Mitigação 
(Mitigation Work Programme, MWP), os Diálogos de Glasgow 
sobre Perdas e Danos, o Programa de Trabalho de Glasgow-
-Sharm El Sheik em Adaptação, a nova meta coletiva quantifi-
cada de financiamento (NCQG) e a adoção das regras básicas 
de funcionamento do artigo 6. Alguns desses temas perderam 
força, transformados em meras discussões e empurrados para 
frente devido a tensões políticas, e agora devem ser nova-
mente enfrentados.

Nesse contexto, a formação “Negociando o futuro 2022” trouxe  
especialistas nacionais e internacionais para elaborarem 
sobre os seguintes temas: financiamento, perdas e danos, 
adaptação, balanço global, MWP e Artigo 6. O presente ma-
terial busca suplementar a formação ao trazer respostas às 
perguntas selecionadas sobre cada um dos principais temas 
apresentados durante o evento e uma bibliografia comentada 
para aqueles que desejarem se aprofundar mais.
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O que é financiamento climático? Quem é  
responsável por pagar e quem tem direito  
a recebê-lo?

Financiamento climático é essencial para que os países pos-
sam cumprir com as obrigações da Convenção do Clima e do 
Acordo de Paris e implementar medidas a nível doméstico. Em 
geral, o financiamento climático inclui fontes locais, nacionais 
e internacionais; públicas e privadas; para apoiar tanto a miti-
gação (redução de emissões e aumento de absorção de gases 
de efeito estufa – GEE), quanto a adaptação aos efeitos adver-
sos das mudanças climáticas e a lidar com os seus impactos.

O mecanismo de financiamento do regime internacional de 
mudanças climáticas é formado pelos seguintes fundos: o Glo-
bal Environmental Facility (GEF), o Green Climate Fund (GCF) e 
o Fundo de Adaptação (AF), os quais são focados em providen-
ciar recursos para os países em desenvolvimento. Esses fundos 
são independentes, mas prestam contas à COP e são guiados 
por suas decisões.

Além disso, existem dois fundos especiais dentro do GEF, o 
Special Climate Fund e o Least Developed Countries (LDC) Fund, 

FINANCIAMENTO

sendo esse último focado nos países menos desenvolvidos, que 
geralmente também são os mais vulneráveis às mudanças cli-
máticas devido à sua limitada capacidade financeira e seus 
desafios sociais.  Para além desse fundo, existem programas 
que auxiliam os LDCs a obterem acesso ao financiamento. 

Prover financiamento climático é uma obrigação dos países 
desenvolvidos em relação aos países em desenvolvimento, 
conforme expressamente definido pela Convenção (Artigo 4, 
parágrafo 5) e pelo Acordo de Paris (Artigo 9, parágrafo 3). Essa 
obrigação está relacionada ao “princípio das responsabilida-
des comuns, porém diferenciadas”.  Os países desenvolvidos 
têm obrigação de prover recursos financeiros (chamados de 
“meios de implementação”) para apoiar os países em de-
senvolvimento a promover mitigação e adaptação climática.  
No entanto, não há uma fórmula ou um rateio claro sobre o 
volume de recursos que deve ser destinado por esses países 
de forma individualizada. Dentro da categoria dos países em 
desenvolvimento, não há diferenciação entre aqueles mais 
desenvolvidos e maiores emissores de GEE, tratados por vezes 
como países “emergentes”. No entanto, há uma pressão para 
que esses países “emergentes” também contribuam para o fi-
nanciamento e para que a maior parte dos recursos seja dire-
cionado para os LDCs e as pequenas ilhas em desenvolvimen-
to (Small Island Developing States, conhecido pela sigla SIDs).

Qual é a atual meta de financiamento climático, 
como essa meta foi definida e como está indo 
sua implementação?

No Acordo de Copenhague – um documento assinado por al-
guns países na COP 15 em 2009 –, os países desenvolvidos 
se comprometeram a contribuir com US$ 100 bilhões por ano 
até 2020, para que os países em desenvolvimento pudessem  
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implementar ações de mitigação e adaptação. Com a assina-
tura do Acordo de Paris, este compromisso foi renovado até 2025.

Atualmente, a implementação é insuficiente, e os países desen-
volvidos ainda não chegaram à meta de 100 bilhões por ano. 
Segundo a OCDE, US$ 83,3 bilhões foram contribuídos em 2020, 
US$ 16,7 bilhões a menos do objetivo. Além disso, a maior parte 
desse valor foi direcionado à mitigação, sendo que há enorme 
necessidade de recursos para adaptação. Os países vulnerá-
veis, que já estão sofrendo os impactos da mudança do clima, 
precisam de recursos urgentes para se adaptarem e construí-
rem resiliência climática. 

Outro ponto passível de crítica é que a maior parte dos recur-
sos foi distribuída na forma de empréstimos e direcionada a 
países de renda média na Ásia, e não aos países mais pobres.

Quais são os desafios para superar o problema 
da falta de financiamento climático? 

O relatório do Comitê Permanente de Finanças da UNFCCC 
identificou que, atualmente, somente 30% das necessidades 
de financiamento dos países em desenvolvimento estão sen-
do supridas. Isso ressalta que a meta não só precisa ser cum-
prida, como precisa ser aumentada.

Mais uma grande questão, além da falta de recursos, é a di-
ficuldade de acesso aos recursos existentes por parte dos 
países mais vulneráveis, que muitas vezes não têm preparo 
institucional para cumprir com as formalidades necessárias 
para o acesso a tais financiamentos. Por isso, como apontado 
pelo estudo mencionado acima, a maior parte dos recursos 
está sendo direcionada a países de renda média, que não são 
os mais vulneráveis às mudanças do clima.

Ademais, a maior parte do dinheiro está indo para a mitiga-
ção, gerando uma grande lacuna de recursos para a adap-
tação, e outra maior ainda para compensação das perdas e 
danos climáticos, que ainda não tem fonte clara de financia-
mento definida.

Por fim, outro problema é o fato de a maior parte dos recursos 
serem oferecidos como empréstimos, o que gera uma dívida 
dos países vulneráveis, que, portanto, precisarão comprome-
ter verba pública para suprir essas dívidas em lugar de inves-
timentos para combate à pobreza. 

O que é a nova meta quantificada coletiva  
(NCQG) e o que podemos esperar das  
negociações sobre o tema?

Na COP 21, foi decidido que até 2025 seria estabelecida uma 
Nova Meta Coletiva Quantificada (NCQG), para o período após 
o ano de 2025. Esta meta deverá considerar como piso a meta 
anterior, de US$ 100 bilhões por ano, e deve considerar as ne-
cessidades e as prioridades dos países em desenvolvimento.

Na COP 26, em Glasgow, as partes também decidiram que essa 
meta seria estabelecida por: 

     um programa informal (“ad hoc”); 

submissões das partes e de outros interessados  
não-membros do Acordo de Paris (também conhecidos 
como “non-Party stakeholders”); 

diálogos ministeriais de alto nível; 

balanços e diretrizes do CMA.
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https://www.oecd.org/climate-change/finance-usd-100-billion-goal/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/54307_2%2520-%2520UNFCCC%2520First%2520NDR%2520summary%2520-%2520V6.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
https://unfccc.int/NCQG
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CMA2021_10_Add3_E.pdf


Os diálogos técnicos desse programa Ad Hoc se iniciaram na 
Conferência de Bonn, em junho de 2022. Em setembro, ocor-
reu o terceiro diálogo técnico do programa Ad Hoc da NCQG, e 
um quarto diálogo irá ocorrer durante a COP 27. A presidência 
do Egito já sinalizou que será uma prioridade sua garantir o 
avanço dessa conversa, apesar de não ser esperada uma de-
cisão final sobre esse tema, uma vez que o programa deve se  
encerrar em 2024.

Como a discussão sobre financiamento climático 
contribui para o sucesso (ou fracasso) das nego-
ciações climáticas e a (in)justiça climática?

A discussão sobre financiamento vai além da pauta específica 
sobre o financiamento e atravessa todos os temas de negocia-
ção, uma vez que todos necessitam de financiamento para a 
sua implementação. Assim, as delongas na negociação para o 
aumento de ambição no financiamento e as falhas e os obs-
táculos no financiamento climático efetivo provocam maior 
injustiça climática. Essa injustiça climática se reflete especial-
mente na falta de acesso aos recursos por parte dos que mais 
necessitam deles e que menos contribuíram para as mudan-
ças climáticas, os LDCs e os SIDs.

Os países desenvolvidos ainda não cumpriram seus compro-
missos, e muitos alegam que os maiores emissores, que in-
cluiriam os países “emergentes”, também deveriam contribuir 
para o financiamento climático. Por um lado, isso traria mais 
recursos para o “bolo” de financiamento climático necessário, 
mas, por outro lado, geraria tensões nas negociações, pois im-
plicaria numa reinterpretação do “princípio das responsabili-
dades comuns porém diferenciadas” prevista na Convenção, 
o que desagrada a muitos países emergentes. Ainda, outros 
entendem que ignoraria a responsabilidade pelas emissões 

históricas e o fato de que já existiriam recursos suficientes se 
os países desenvolvidos contribuíssem conforme o que já foi 
combinado. Há interpretações, contudo, de que o princípio 
já sofreu uma releitura no próprio texto do Acordo de Paris, 
onde foi reescrito como “responsabilidades comuns, porém 
diferenciadas e respectivas capacidades à luz das circunstân-
cias nacionais”. Essa discussão “principiológica” pode atrasar 
ainda mais as discussões sobre o financiamento climático e a 
sua implementação.
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Sugestões de leitura sobre financiamento

Climate Action Network (CAN), Can Submission on New  
Collective Quantified Goal: Working Towards an Equitable 
New Global Goal On Climate Finance, 2022. (em inglês) 
Proposta da CAN para o novo objetivo coletivo de financia-
mento, enviado para a UNFCCC em agosto de 2022. Segundo a 
CAN, o objetivo deve transformar a governança atual de finan-
ciamento climático para ampliar a escala do financiamento 
para o necessário para atingirmos a meta de 1.5 graus célsius 
do Acordo de Paris.

Colenbrander, Pettinotti e Cao. A fair share of climate finance? 
An appraisal of past performance, future pledges and  
prospective contributors. (em inglês)
A texto demonstra de forma visual o financiamento climático 
por país em relação ao quanto que considera que seria uma 
quantia “justa”. Além de analisar os países do Anexo II da UN-
FCCC, que tem obrigação de financiar, ele também analisa ou-
tros países que têm possibilidade financeira de contribuir no 
combate às mudanças climáticas.

OCDE, Finance USD 100 billion Goal. (em inglês)
A análise demonstra o “gap” entre o financiamento prometi-
do em Copenhagen em 2009 de US$ 100 bilhões por ano e o 
financiamento real, e ressalta que a forma de financiamento 
e a sua distribuição também estão distantes do ideal. Assim, 
países de renda média recebem a maior parte do financiamen-
to, enquanto países menos desenvolvidos e os países que a 
OCDE define como “frágeis” estão recebendo valores menores 
por pessoa.

Oxfam. Climate Finance Shadow Report 2020: Assessing  
progress towards the $100 billion commitment. (em inglês) 
O relatório avalia o progresso do financiamento em direção 
ao cumprimento da meta de financiamento de 100 bilhões de 
dólares por ano.

O que são perdas e danos (P&D) e por que  
isso é importante? Como o Acordo de Paris  
trata deste tema?

Perdas e danos (também conhecido na versão em inglês como 
loss and damage, L&D) decorrentes dos impactos das mudan-
ças climáticas acontecem quando a adaptação é inexistente 
ou insuficiente, assim resultando em prejuízos para países 
e indivíduos. Embora não exista uma definição jurídica para 
as perdas e danos, as mesmas incluem perdas econômicas, 
como perdas de safras e infraestrutura, e não econômicas, 
que incluem a perda de cultura, de território, de saúde e até 
mesmo de vidas. Elas podem decorrer dos chamados “even-
tos de desenvolvimento lento”, como o aumento do nível do 
mar e a desertificação, e dos “eventos extremos”, como secas, 
furacões e enchentes. As perdas e danos já estão sendo senti-
das, especialmente nos países em desenvolvimento, que são 
mais vulneráveis às mudanças climáticas e possuem menos 
recursos para investir em adaptação climática.

A COP 15 estabeleceu o Mecanismo Internacional de Varsó-
via para Perdas e Danos associadas a Impactos das Mudan-
ças Climáticas (Warsaw International Mechanism for Loss and 
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https://climatenetwork.org/resource/can-submission-on-new-collective-quantified-goal-working-towards-a-equitable-new-global-goal-on-climate-finance-august-2022/%20
https://climatenetwork.org/resource/can-submission-on-new-collective-quantified-goal-working-towards-a-equitable-new-global-goal-on-climate-finance-august-2022/%20
https://climatenetwork.org/resource/can-submission-on-new-collective-quantified-goal-working-towards-a-equitable-new-global-goal-on-climate-finance-august-2022/%20
https://odi.org/en/publications/a-fair-share-of-climate-finance-an-appraisal-of-past-performance-future-pledges-and-prospective-contributors/%20
https://odi.org/en/publications/a-fair-share-of-climate-finance-an-appraisal-of-past-performance-future-pledges-and-prospective-contributors/%20
https://odi.org/en/publications/a-fair-share-of-climate-finance-an-appraisal-of-past-performance-future-pledges-and-prospective-contributors/%20
https://www.oecd.org/climate-change/finance-usd-100-billion-goal/%20
https://policy-practice.oxfam.org/resources/climate-finance-shadow-report-2020-assessing-progress-towards-the-100-billion-c-621066/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/climate-finance-shadow-report-2020-assessing-progress-towards-the-100-billion-c-621066/
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/loss-and-damage/warsaw-international-mechanism
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/loss-and-damage/warsaw-international-mechanism


Damage associated with Climate Change Impacts, WIM) em 
2013, para evitar, minimizar e lidar com as perdas e danos de-
correntes das mudanças do clima. 

O WIM tem como função apoiar o suporte técnico, financeiro e a 
capacitação das regiões mais vulneráveis por meio de cooperação 
e facilitação. O seu plano inclui ampliar o conhecimento sobre:

como as perdas e danos ameaçam os países mais vulneráveis; 

as perdas não econômicas relacionadas ao clima; 

os eventos de evolução lenta e os padrões de migração 
forçada; 

a gestão de risco e planejamento para a construção  
de resiliência.

O Acordo de Paris, em seu artigo 8, incorporou esse mecanis-
mo e, pela primeira vez, abordou o tema das perdas e danos 
de forma separada do tema da adaptação. O artigo 8 estabe-
lece que os países devem “reforçar o entendimento, a ação e 
o apoio, inclusive por meio do Mecanismo Internacional de  
Varsóvia, conforme o caso, de maneira cooperativa e facilitadora, 
em relação a perdas e danos associados aos efeitos negati-
vos da mudança do clima’’ (tradução do Governo brasileiro)1.  
O artigo prevê áreas específicas para colaboração como: 

a sistemas de alerta antecipado; 
b preparo para emergências; 
c eventos de desenvolvimento lento; 

d eventos que podem envolver perdas e danos permanentes  
    e irreversíveis; 
e avaliação e gestão abrangente de riscos; 
f mecanismos de seguro contra riscos, compartilhamento de  
   riscos climáticos e outras soluções relativas a seguro; 
g perdas não econômicas;  
h resiliência de comunidades, meios de subsistência e ecossistemas. 

Como a UNFCCC lida com os países que sofrem 
perdas e danos climáticos? Quem é responsável 
por compensar essas perdas e danos e quem 
pode pleitear compensação?

Segundo a CAN International e grande parte da sociedade ci-
vil internacional, ainda não existe mecanismo específico para 
lidar com essas perdas e danos que estão sendo sofridas pe-
los países vulneráveis. Apesar de o WIM ter sido estabelecido 
para “evitar, minimizar e lidar” com as perdas e danos, ele tem 
trabalhado especialmente com a geração de conhecimento 
para evitar e minimizar as perdas e danos. “Evitar” seria mais 
relacionado com a mitigação climática, e “minimizar” com a 
adaptação. Já “lidar” com as perdas e danos ocorre depois de 
o impacto já ter ocorrido, como apoiar as pessoas que foram 
atingidas e recuperar infraestrutura e áreas naturais afetadas.
No momento, “lidar” com perdas e danos têm recaído sobre 
os governos dos países afetados e os lares diretamente afeta-
dos, que muitas vezes contam com ajuda humanitária de paí-
ses desenvolvidos. No entanto, essa ajuda humanitária ocorre 
de forma esporádica e voluntária, e muitas vezes não chega 
no momento e na proporção necessária.

O movimento por justiça climática, especialmente por parte 
das pequenas ilhas em desenvolvimento (SIDs) e que recen-
temente ganhou maior proporção e apoio dos demais países 
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1 -  “Parties should enhance understanding, action and support, including through the Warsaw 
International Mechanism, as appropriate, on a cooperative and facilitative basis with respect to 
loss and damage associated with the adverse effects of climate change.” Tradução disponível em: 
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/acordo-de-paris-e-ndc/
arquivos/pdf/acordo_paris.pdf 

https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf%5D
https://drive.google.com/file/d/1Oz2BVe38btPhSE6SoiMbVHNIXv6MBUsM/view
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/acordo-de-paris-e-ndc/arquivos/pdf/acordo_paris.pdf%20
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em desenvolvimento e da sociedade civil, exige que os países 
desenvolvidos tenham a responsabilidade por lidar com as 
perdas e danos, decorrentes da sua responsabilidade históri-
ca por suas emissões de gases de efeito estufa.  Os países de-
senvolvidos têm resistido a esse movimento há muitos anos, 
e, em 2015, até conseguiram incluir no texto da Decisão de 
Paris (que adotou o Acordo de Paris) o parágrafo que diz que 
“o Artigo 8 não envolve ou estabelece base para compensação 
ou responsabilização” (tradução livre nossa)2.

O que foi feito de Paris até agora em P&D? O que 
é o Mecanismo Internacional de Varsóvia e a rede 
de Santiago e por que eles não são suficientes 
para abordar o P&D? O que está faltando?
 
Como mencionado, o Mecanismo Internacional de Varsóvia 
tem como função providenciar o suporte técnico, financeiro 
e a capacitação sobre perdas e danos para as regiões mais 
vulneráveis por meio de cooperação e facilitação. Para isso, 
estabeleceu cinco grupos de trabalho: o Grupo Especialista 
em Eventos De Desenvolvimento Lento, Grupo Especialista 
em Perdas Não Econômicas, Grupo Especialista em Gestão De 
Risco Compreensiva, Força Tarefa em Deslocamento e Grupo 
Especialista em Ação e Apoio. Até agora, os grupos de traba-
lho focaram em gerar conhecimento sobre perdas e danos 
com enfoque nos seus temas específicos, sob a orientação do  
Comitê Executivo do Mecanismo.

A Rede de Santiago (Santiago Network), a partir de uma decisão 
da COP de Madrid, seria um braço do Mecanismo de Varsóvia 
que garantiria a apoio individualizado a países para auxiliar na 

implementação de medidas para evitar, minimizar e lidar com 
perdas e danos. A rede deve ter um secretariado que ajudaria 
os países vulneráveis a identificarem suas maiores vulnerabi-
lidades e necessidades e juntaria os países com especialistas 
técnicos. A Rede ainda está sendo desenvolvida e na COP 27, os 
seus arranjos institucionais devem ser finalizados.

Assim, esses mecanismos deveriam abordar também o finan-
ciamento e ajudar países a lidarem com perdas e danos, mas 
até o momento, isso foi insuficiente. Inclusive, Harjeet Singh 
da CAN destacou, em sua fala na formação “Negociando o fu-
turo 2022”, que dentro do WIM, as pressões políticas impedi-
ram esse tema de ser desenvolvido de forma adequada.

Na verdade, a necessidade de financiamento para perdas e danos 
na forma de um fundo específico para perdas e danos é propos-
to pelas SIDs desde 1992. Ele serviria para ajudar financeiramen-
te os países mais vulneráveis a lidarem com as consequências 
da elevação do nível do mar e outros impactos destrutivos, mas 
não foi incluído no texto final da Convenção-Quadro e nem no 
Acordo de Paris. Desde a COP 26, essa demanda aumentou e ga-
nhou aderência do G77+China, o maior bloco de negociação do 
mundo, que reúne três quartos da população mundial, que pro-
pôs a criação de um mecanismo próprio de financiamento para 
perdas e danos, uma “L&D Finance Facility” (LDFF).

P&D foi um dos temas-chave da COP 26.  
O que aconteceu na COP 26?

Na COP 26, os países discutiram perdas e danos a partir de 
uma discussão sobre o relatório do WIM, e decidiram esta-
belecer as funções da Rede de Santiago. Estes são: contri-
buir para a implementação efetiva das funções do WIM ao ca-
talisar a assistência técnica; catalisar a assistência técnica 
baseada na demanda para países em desenvolvimento  

2-  “Agrees that Article 8 of the Agreement does not involve or provide a basis for any liability or 
compensation”.
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especialmente vulneráveis às mudanças climáticas ao apoiar:
 
    identificação, priorização e comunicação de necessidades  
     técnicas e prioridades; 

identificação de tipos relevantes de assistência técnica; 

conectar ativamente os que buscam assistência técnica com 
as organizações, corpos, redes e experts mais adequados; 

acessando assistência técnica disponível; além de outras 
funções relacionadas à facilitação de desenvolvimento de 
conhecimento e informação e assistência técnica sobre 
evitar, minimizar e lidar com perdas e danos.

Já os arranjos institucionais da Rede ficaram para serem dis-
cutidos ao longo de 2022, inclusive em reuniões entre as ses-
sões da COP, e aprovados na COP 27 no Egito. Esses arranjos 
incluiriam a determinação da criação de um secretariado ou 
a seleção de um secretariado existente para apoiar a Rede 
de Santiago (enquanto a maioria dos instrumentos existentes 
são apoiados pelo secretariado da própria UNFCCC, já existem 
alguns que são pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente – PNUMA, por exemplo).

A partir do fortalecimento da demanda por um mecanismo de 
financiamento, mas da falta de consenso para criar esse me-
canismo, ficou estabelecido o Diálogo de Glasgow (Glasgow 
Dialogue) no Pacto Climático de Glasgow. Esse diálogo seria 
um foro especial, além da negociação, para discutir o finan-
ciamento de perdas e danos, que ocorreria na primeira sessão 
da reunião dos Órgãos Subsidiários da UNFCCC, até 2024, com 
a participação ampla de especialistas técnicos e da sociedade 
civil. O problema é que não existe clareza se e como essa dis-
cussão será abordada nas negociações, e somente a COP e a 
CMA (COP do Acordo de Paris que acontece em paralelo à COP) 

têm a possibilidade de tomar decisões vinculantes sobre isso.
Outra discussão que ocorreu na COP 26 foi sobre a governança 
do WIM, se ele responde apenas à CMA, à COP, ou a ambas. 
Os países em desenvolvimento gostariam que respondesse à 
COP ou a ambos, e países desenvolvidos, apenas à CMA. Esse 
tema é bastante técnico, mas importante, porque apenas a 
CMA é restrita pelo artigo da decisão de Paris que proibiu a 
responsabilização e compensação por perdas e danos. Os paí-
ses desenvolvidos têm um grande receio de serem responsa-
bilizados e bloqueiam essa discussão. Por isso, continua sen-
do um tema sem resolução.

Como foi o Diálogo de Glasgow em Bonn este 
ano? O que podemos esperar das próximas  
rodadas de negociações?

O primeiro Diálogo de Glasgow foi realizado na forma de  
workshops ao longo de quatro dias durante a Conferência de 
Bonn em junho de 2022. O Diálogo estava aberto a todos os 
participantes da conferência e contou com as intervenções de 
países desenvolvidos, em desenvolvimento e de especialistas 
técnicos de organizações internacionais e da sociedade civil. 
Do lado de fora, ativistas cantavam demandando a justiça cli-
mática e o mecanismo de financiamento de perdas e danos.

Nesses workshops, os países em desenvolvimento relataram a 
insuficiência de financiamento para lidar com as perdas e da-
nos, especialmente relacionados a perdas não econômicas, por 
serem de difícil mensuração. Enquanto isso, representantes de 
países desenvolvidos argumentaram que já existe esse finan-
ciamento disponível em outros canais, como os mecanismos de 
financiamento de apoio humanitário e de adaptação climática.

O Diálogo de Glasgow, contudo, não fez parte da agenda formal 
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de negociações da reunião de Bonn, sendo uma série de 
workshops que acontecerão até junho de 2024. Houve uma 
tentativa de trazer o tema para dentro da agenda formal de 
negociações por parte da Bolívia (em nome do grupo nego-
ciador dos Like Minded Developing Countries, LMDC), para tra-
zer recomendações para a COP 27, mas não houve consenso.  
Então, por enquanto, essa discussão segue no Diálogo de 
Glasgow, mas não está claro se essas conversas levarão a  
alguma recomendação ou relatório formal. Existe a possibili-
dade que um resumo dos diálogos seja incluído no relatório 
do WIM, e assim seria analisado formalmente no Egito.

Na COP 27, novamente a discussão deve ser levantada no mo-
mento de decisão sobre a pauta das negociações. O grupo 
negociador G77+China deixou claro que esse assunto será 
prioridade, ao lado de adaptação. Essa também deve ser uma 
prioridade para a África, grupo regional que é anfitrião dessa 
COP, por conter a maioria dos LDCs do mundo, que são muito 
vulneráveis às mudanças climáticas. A grande preocupação da 
sociedade civil é que o diálogo de Glasgow seja apenas uma 
conversa sem resultado prático algum.

O que é o L&D Finance Facility? 
Qual é sua relevância?

O L&D Finance Facility é uma proposta de mecanismo finan-
ceiro específico para perdas e danos, como proposto pelos 
SIDs e pela G77+China. 

A German Watch analisou o potencial para o financiamento 
existente no mecanismo de financiamento do regime inter-
nacional de mudanças climáticas e avaliou que este é prati-
camente inexistente para lidar com as perdas e danos, espe-
cialmente aquelas não econômicas. Segundo as conclusões 
do estudo, a maioria dos recursos disponíveis para isso eram 
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fundos humanitários e longe do suficiente para suprir as de-
mandas. Assim, um novo mecanismo financeiro é necessário 
ou os fundos existentes deveriam ser expandidos para suprir 
essa demanda que só tende a crescer. Além disso, é neces-
sário garantir que os países mais vulneráveis acessem esses 
fundos de forma ágil e que não seja por meio de empréstimos.

A Climate Action Network (CAN) International, a Fundação 
Heinrich Böll e outras organizações da sociedade civil elabo-
raram um paper discutindo o que poderia ser incluído no me-
canismo financeiro de perdas e danos e na sua governança. 
De acordo com ele, os fundos deveriam ser novos e adicionais 
aos existentes e públicos ou baseados em doações e o meca-
nismo deveria ser orientado pelos princípios da cooperação 
internacional e a solidariedade e responsabilidade históri-
ca, ser baseado na necessidade dos países, ser adequado e 
fundamentado na prevenção e precaução, seguir a demanda 
local, ser subsidiário e considerar gênero e equidade e ser ba-
lanceado e compreensivo. Esse fundo teria como prioridade o 
financiamento para:

responder urgentemente a eventos de desenvolvimento 
rápido. 

apoiar o planejamento e políticas públicas para lidar com 
os eventos de desenvolvimento lento, inclusive para miti-
gar os impactos negativos de suas consequências, como a 
realocação permanente e perda de cultura e de linguagem.
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Oxfam, Footing the Bill: Fair finance for loss and damage in an 
era of escalating climate impacts. (em inglês) 
As mudanças climáticas já estão provocando impactos drásti-
cos nos países mais pobres e vulneráveis. O estudo estima que 
os pedidos por financiamento humanitário feitos pela ONU li-
gados às mudanças do clima já são 8 vezes mais altos que há 
20 anos e que os recursos existentes ainda são muito abaixo 
do necessário. 

UNFCCC, Guia de Perdas e Danos. (em inglês) 
O guia aborda de forma clara e com gráficos como as perdas e 
danos foram abordadas no regime internacional de mudanças 
climáticas.

Sugestões de leitura sobre perdas e danos

Action Aid, Handbook for Loss and Damage Assessment, 2020. 
(em inglês) 
O texto indica ferramentas práticas de como avaliar riscos e 
perdas e danos, com o objetivo de ser utilizado em treinamen-
tos para comunidades entenderem e avaliarem os mesmos a 
nível local.

Fundação Heinrich Boell, Unpacking Finance Loss and Damage 
(em inglês, partes 1, 2 e 3)
Dentre as três publicações, ressaltamos a terceira, que aborda 
a lacuna de financiamento sobre perdas e danos. O texto sepa-
ra o financiamento para evitar (“averting”), minimizar e lidar 
(“address”) com perdas e danos. Dá exemplos relacionados a 
cada hipótese, os compara com a assistência humanitária, e 
ilustra de forma clara e didática. 

Fundação Heinrich Boell et. al, Loss and Damage Finance Faci-
lity: Why and How, 2022. (em inglês) 
O texto de discussão propõe como um mecanismo financeiro 
de perdas e danos deveria ser estruturado e que princípios 
deveriam orientar o fundo e a sua governança.

La Ruta Del Clima. Pérdidas y daños en la COP26: Una pers-
pectiva cetroamericana, 2021. (em espanhol) 
O texto introduz as perdas e danos, aborda os impactos na 
América Central e trata das discussões centrais sobre perdas 
e danos através de um olhar de justiça climática, incluindo o 
Mecanismo Internacional de Varsóvia, a mobilidade humana 
como direito e a compensação e responsabilidade.

GermanWatch, Potential for loss and damage finance in the 
existing UNFCCC financial architecture. (em inglês) 
O estudo identifica o potencial de financiamento para perdas e 
danos existente na arquitetura de financiamento da UNFCCC e 
identifica suas lacunas e necessidades e traz recomendações.

https://policy-practice.oxfam.org/resources/footing-the-bill-fair-finance-for-loss-and-damage-in-an-era-of-escalating-clima-621382/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/footing-the-bill-fair-finance-for-loss-and-damage-in-an-era-of-escalating-clima-621382/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/loss_and_damage_online_guide.pdf%20%20
https://actionaid.org/publications/2020/handbook-loss-and-damage-assessment%23downloads%20
https://actionaid.org/publications/2020/handbook-loss-and-damage-assessment%23downloads%20
https://us.boell.org/en/unpacking-finance-loss-and-damage%20%20
https://us.boell.org/en/unpacking-finance-loss-and-damage%20%20
https://us.boell.org/en/2022/05/31/loss-and-damage-finance-facility-why-and-how%20
https://us.boell.org/en/2022/05/31/loss-and-damage-finance-facility-why-and-how%20
https://larutadelclima.org/wp-content/uploads/2019/10/PerdidasDanos_LRC.pdf%20
https://larutadelclima.org/wp-content/uploads/2019/10/PerdidasDanos_LRC.pdf%20
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/potential_for_loss_and_damage_finance_in_the_existing_unfccc_financial_architecture_0.pdf%20
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/potential_for_loss_and_damage_finance_in_the_existing_unfccc_financial_architecture_0.pdf%20


O que é o balanço global e por que 
ele é importante? 

O Balanço Global (em inglês Global Stocktake, ou GST) foi pre-
visto no artigo 14 do Acordo de Paris. Trata-se de um processo 
para avaliar o status da implementação e o progresso coletivo 
dos países para alcançar os objetivos do Acordo de Paris, in-
cluindo os objetivos de mitigação, adaptação e de meios de 
implementação (financiamento, capacitação e transferência 
de tecnologia). Esse processo será feito a cada cinco anos, e 
seus resultados devem ser considerados pelos países quando 
atualizarem suas NDCs.

O GST é um processo importante e inovador, que deve ser conduzi-
do com base na ciência e na equidade, envolvendo três fases:

Fase de coleta de informação; 

Fase de avaliação técnica; 

Fase de consideração dos resultados. 

As informações que serão apuradas nesse processo incluem 
não apenas dados científicos sobre adaptação e mitigação, 
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mas também informações sobre fluxos financeiros e perdas 
e danos, e inclui contribuições da sociedade civil e de orga-
nizações internacionais. A divulgação dos resultados desse 
processo será feita em um evento especial, que terá também 
por finalidade servir de palco para que os países anunciem a 
revisão de suas NDCs refletindo tais recomendações.

Ele é importante porque vai avaliar e evidenciar o nível de 
efetividade do Acordo de Paris, servindo de baliza para se 
convocar um aumento de ambição pelas partes.
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Em que pé estamos nas negociações e o que 
esperar da COP 27 e das próximas 
rodadas de negociação?

O primeiro balanço global está previsto para se encerrar em 2023. 
A fase de coleta de informações já se iniciou em novembro de 
2021, e a primeira reunião técnica ocorreu na reunião preparató-
ria de Bonn de 2022. Na COP 27, as reuniões técnicas continuam, 
e se encerram em junho do ano que vem em Bonn. Na COP 28, 
na parte final do GST, haverá a fase de “consideração dos re-
sultados”, que é o momento em que os resultados dos diálogos 
técnicos são levados ao nível político. Caso haja consenso sobre 
esses resultados, alguma decisão final sobre o GST será adotada. 
Assim, tais resultados poderiam ser utilizados para informar o 
próximo ciclo de NDCs, que deverão ser apresentadas em 2025.

O diálogo técnico que ocorreu na Conferência de Bonn de 2022 
reuniu representantes de governos, da sociedade civil e espe-
cialistas em clima para discutir as últimas conclusões do 6º Re-
latório de Avaliação do IPCC e trocar opiniões sobre o processo. 
Os países em desenvolvimento aproveitaram para ressaltar a 
importância de incluir perdas e danos no balanço global. 

Já na COP 27 será realizada a segunda das três sessões de diá-
logos técnicos do GST. Interessados em apresentar inputs por 
escrito, inclusive organizações da sociedade civil credencia-
das à UNFCCC, puderam fazê-lo até, até agosto de 2022.

Como a sociedade civil pode participar?

O diálogo sobre o GST é aberto para observadores, que po-
dem expor suas ideias de forma mais colaborativa do que nas 
negociações, podendo influenciar o GST. Além disso, como 
mencionado, a sociedade civil teve a oportunidade de pro-

por contribuições por escrito, as chamadas “submissions” por 
meio da plataforma de submissões da UNFCCC.

Também existem movimentos da sociedade civil como o GST 
independente (Independent Global Stocktake, iGST), que visa 
regionalizar e popularizar o debate no Brasil, contribuindo 
com o processo global e aumentando o engajamento dos ato-
res da sociedade civil brasileira.

Quais são os principais desafios do GST?

O GST, diferente dos temas de negociação anteriores, não é 
propriamente um tema que está sendo objeto de negociação, 
mas um processo de coleta de informações e debates, que 
está sendo conduzido com base no que foi definido no Acordo 
de Paris e em suas regras. 

Como este é o primeiro GST, será uma experiência de apren-
dizado para o secretariado, os países e a sociedade como um 
todo. O desafio se encontra tanto em como incluir e avaliar 
tantas informações técnicas nesta análise, quanto trazer essa 
análise global para o nível local e traduzir isso em medidas 
efetivas que devem ser incluídas nas próximas NDCs.

Quais os riscos que temos se o processo 
de GST não for bem-sucedido?

Se o GST não for bem-sucedido – ou seja, não for levado em 
consideração pelos países –, perderemos a oportunidade de 
criar as bases para um aumento de ambição da próxima ro-
dada de NDCs. O GST terá servido apenas como um exercício 
teórico, e ficaremos mais distantes dos objetivos do Acordo 
de Paris, ameaçando a estabilidade climática.
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Sugestões de leitura sobre balanço global

Catalá e Wyns, The Global Stocktake: a health check for the 
Paris Agreement, 2022. (em inglês) 
O texto aborda o processo do Balanço Global e como ele deveria 
incluir avaliações de saúde, tanto em relação às emissões do 
setor de saúde, quanto da importância da saúde na adaptação 
e resiliência, bem como a falta de financiamento para o mesmo.

CDP, The Paris Agreement’s Global Stocktake: Integrating Non-
-Party Stakeholders into an Inclusive Stocktake, 2022. (em inglês) 
O documento propõe um GST inclusivo, para o qual sugere ca-
minhos em que os Non-Party Stakeholders (interessados) po-
dem ser incluídos de forma equitativa no processo do balanço 
global. Define que para o CDP, um GST bem-sucedido seria in-
clusivo, focado em evidências e pautado na necessidade para 
se acelerar a ambição global.

Clarke e Hultman, Mitigation Information and the Indepen-
dent Global Stocktake, 2020. (em inglês) 
O texto aborda o Balanço Global e o Balanço Global Independen-
te, iniciativa independente de especialistas, analistas e ativistas 
para somar ao GST, trazendo mais informação e transparência. 
Ele foca nos aspectos de mitigação do GST independente.

Pettinotti et al., Surfacing perceptions of equity in the finance 
themes of the Global Stocktake, 2022. (em inglês) 
O documento trata de percepções sobre equidade nos temas 
de financiamento do Global Stocktake.

UNFCCC, Arte do Primeiro Diálogo Técnico do Balanço Global, 
2022 (em inglês). 
Facilitação Gráfica do primeiro Diálogo Técnico do GST, realiza-
do em Bonn em junho de 2022. As primeiras mesas de trabalho 
discutiram mitigação, as segundas, adaptação, e as terceiras, 
meios de implementação. 

Uma vez que o Acordo de Paris não obriga que as NDCs con-
siderem esse processo, apenas que as novas NDCs sejam 
sucessivas e mais ambiciosas que as anteriores, o aumento 
de ambição suficiente e que reflita os resultados do GST vai 
depender de boa fé dos países e de pressão da sociedade.  
Por isso, processos participativos e o advocacy são necessários.
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https://unfccc.int/sites/default/files/resource/UNFCCC_GST_RT_GRs.pdf%20
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/UNFCCC_GST_RT_GRs.pdf%20


O que foi decidido em Glasgow sobre ambição 
climática e mitigação e por quê?

Mitigação das mudanças climáticas é a intervenção huma-
na para reduzir fontes de emissões de GEE, por exemplo por 
meio da transição para energias renováveis, ou aumentar a 
captura de GEE, como por exemplo por meio da restauração 
florestal, que são tipos de “sumidouros”, que absorvem car-
bono da atmosfera.

O Acordo de Paris estabeleceu que cada país-membro do Acordo 
de Paris deveria apresentar a sua Contribuição Nacionalmen-
te Determinada (NDCs), como sua parte nos esforços coletivos 
globais para enfrentamento da crise climática. Essas NDCs de-
vem ser renovadas ou atualizadas a cada 5 anos de forma pro-
gressiva, ou seja, com aumento de ambição em relação à NDC 
anterior. As NDCs devem conter medidas de mitigação e podem 
conter componentes de adaptação e de financiamento.

No entanto, segundo dados do Climate Action Tracker,  

AMBIÇÃO CLIMÁTICA E PROGRAMA 
DE TRABALHO SOBRE MITIGAÇÃO 
(Mitigation Work Program, MWP)

M
ITIGAÇÃO

  I  34

estamos nos encaminhando para um aquecimento de 2.7°C.  
E mesmo que as NDCs atuais sejam cumpridas integralmen-
te, o mundo ainda assim continuará na linha de um aumen-
to global de 2.4°C em relação à temperatura pré-industrial. 
O relatório síntese das NDCs elaborado pelo Secretariado da 
UNFCCC em setembro de 2021 ressaltou que, se todas as NDCs 
fossem implementadas, as emissões de GEE em 2030 ainda 
estariam 15.9% acima das emissões de 2010, e não 45% abaixo, 
como deveriam estar de acordo com o exigido pela ciência3.  
Por conta disso, o Pacto Climático de Glasgow expressou alar-
me e ressaltou a urgência de aumentar a ambição.

Em resumo, a decisão de Glasgow: 

convocou uma mesa redonda ministerial anual de alto nível 
sobre a ambição pré-2030, a partir da COP 27; 

pediu às Partes que não apresentaram suas NDCs revistas no 
primeiro ciclo de aumento de ambição (2020/21) que o fizessem; 

pediu às Partes que revisitassem e reforçassem as metas de 
2030 em suas NDCs conforme necessário para se alinharem 
com a meta de temperatura até o final de 2022; 

pediu ao secretariado de mudanças climáticas da ONU que 
publique atualizações anuais de seu relatório de síntese, 
sobre o impacto climático combinado das NDCs dos países; 

estabeleceu um programa de trabalho para urgentemente 
escalar a ambição e implementação de mitigação na déca-
da crítica e solicitou ao SBSTA e SBI que recomendem uma  
decisão para consideração e adoção pela Conferência das  
Partes na COP 27, de forma complementar ao Balanço Global. 
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3 . Conforme o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), Relatório Especial do 
Aquecimento Global de 1.5°C, 2018. Disponível em: https://www.ipcc.ch/sr15/
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4

https://climateactiontracker.org/global/temperatures/
https://unfccc.int/documents/306848
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10_add1_adv.pdf
https://www.ipcc.ch/sr15/


O Pacto Climático de Glasgow também convocou os países a 
acelerar a transição energética, incluindo os esforços para re-
duzir a participação do carvão e eliminar subsídios para com-
bustíveis fósseis ineficientes. Essa foi a primeira vez que uma 
decisão abordou os combustíveis fósseis de forma expressa, 
mas a linguagem foi atenuada no último momento – em vez 
de “eliminar” para “reduzir” o uso do carvão, e a inclusão do 
termo “ineficientes”, em relação aos subsídios.

O que é o Programa de Trabalho em Mitigação 
(Mitigation Work Programme, MWP)? 

Como vimos, apesar dos esforços para ampliar a ambição das 
NDCs apresentadas até 2020/2021, mesmo se forem imple-
mentadas de forma eficaz, não reduziremos 45% das emissões 
até 2030, que seria o necessário para nos colocar no caminho 
dos objetivos do Acordo de Paris.

Por isso, o Programa de Trabalho em Mitigação (MWP) foi cria-
do, com o objetivo de aumentar a ambição e a implementa-
ção da mitigação climática até 2030, engajando os países para 
que ampliem a ambição de seus compromissos climáticos de 
forma urgente e voluntária, para estarem assim alinhadas ao 
objetivo do artigo 2.1(a) do Acordo de Paris. 

De toda forma, o propósito do MWP é complementar e não se 
confunde, nem se sobrepõe ao Balanço Global, uma vez que o 
MWP tem por objetivo aprimorar a ambição e a implementa-
ção da mitigação climática até o ano 2030, enquanto o Balan-
ço Global somente impactará as NDCs que serão apresentadas 
em 2025 com foco em 2035. Assim, os resultados do 1º ciclo 
do GST podem alimentar o MWP, assim como, o MWP pode  
alimentar o processo do  2º ciclo do GST. Além disso, o Balan-
ço Global avalia a efetividade do Acordo de Paris para além 
da mitigação, a adaptação e os meios de implementação.  

Abaixo uma tabela apresentada durante a formação “Nego-
ciando o futuro 2022” por Fernanda Carvalho da WWF anali-
sando as diferenças entre os dois processos. 

A estrutura do MWP ainda está em discussão, mas a decisão 
da COP 26 já convidou os países a acelerar o desenvolvimen-
to de tecnologias, a adoção de políticas e a transição para 
energia de baixo carbono, questões que podem ser aborda-
das pelo MWP. A rede internacional da sociedade civil, CAN, 
tem discutido uma proposta para um MWP justo e equitativo, 
com foco em setores e uma abordagem centrada em pessoas, 
que considere a redução de combustíveis fósseis, a transição 
justa e outros gases como metano, pontos que também foram 
abordados no Pacto de Glasgow. Além disso, para a CAN, por 
exemplo, é muito importante que o MWP faça essa conexão 
com diálogos ministeriais de alto nível que irão acontecer 
anualmente, para que essas reuniões anuais sirvam de ponto 
de verificação com os tomadores de decisão.
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MWP GST

Foco em 2030 (NDCs 2020)

Duração de 2020 e 2030  
(proposta)

Foco em mitigação

É influenciado pelos resultados 
do 1º GST

Influenciará o 2º GST

Foco em 2030 (NDCs 2025)

GST acontece a cada 5 anos

Foco em mitigação, adaptação 
e meios de implementação

Influenciará o MWP

O 2º será influenciado pelo 
MWP

Fernanda Carvalho, WWF International

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Overarching_decision_1-CMA-3_1.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Overarching_decision_1-CMA-3_1.pdf
https://climatenetwork.org/


Como foram as negociações em Bonn? 

As negociações em Bonn sobre o MWP foram difíceis e en-
gessadas e a discussão não avançou. O tema recebeu apoio 
de países e grupos regionais de negociações mais ambiciosos 
como as pequenas ilhas. Os países desenvolvidos também 
apoiaram. Por outro lado, o tema sofreu muita resistência por 
parte dos países emergentes, como a China e a Arábia Saudi-
ta. Em resumo, as negociações foram marcadas por um clima 
de desconfiança muito grande entre grupos negociadores de 
países desenvolvidos vs. em desenvolvimento. Os países em 
desenvolvimento acham que o programa é uma estratégia dos 
países desenvolvidos para impor mais metas e renegociar al-
guns termos da convenção, o que quase paralisou as negocia-
ções por completo. 

No fim não conseguiram aprovar nem o documento mínimo 
que reunia todas as visões para poder começar os trabalhos 
com um ponto de partida. Na conclusão adotada, os órgãos 
subsidiários se comprometeram a continuar trabalhando no 
tema. Foi decidido que as Partes irão fazer submissões até 
30/09/22, apresentando suas propostas por escrito sobre o 
MWP. Além disso, um workshop para discutir o programa será 
realizado antes da COP 27. 

O que podemos esperar nos próximos meses  
e principalmente do Egito?

Os órgãos subsidiários da UNFCCC foram encarregados de pro-
por uma decisão a ser adotada sobre o programa de trabalho 
do MWP na COP 27, de forma complementar ao balanço global. 
A expectativa é que na COP 27 as Partes cheguem a um consen-
so sobre o escopo e que o programa seja desenhado, sendo 
uma das possibilidades a de que o programa traga compro-

missos mais claros de atualização das NDCs, metas setoriais 
e maior suporte dos países desenvolvidos na implementação 
desse aumento de ambição. 

Mas há o risco desse tópico de negociação virar palco de to-
das as tensões da COP 27. Além disso, como esse é um dos 
poucos, senão o único tema de destaque sobre o qual se es-
pera uma decisão na COP 27, é necessário combater o risco de 
decisão que diminua o potencial do programa.

Qual o risco de falharmos? O que está em jogo?

O MWP é, citando o documento “Acordo de Paris: um Guia para 
os Perplexos”, “como um resgate de emergência, já que o pla-
no A deu errado”. É uma tentativa de aumentar a ambição dos 
países em termos de mitigação, para alinhar as NDCs aos ob-
jetivos do Acordo de Paris e da Convenção. Porém, como não é 
obrigatório, sofre ainda mais resistência por parte dos países. 
O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), 
que compila a melhor ciência sobre o tema, mostrou que 
efeitos catastróficos serão sentidos após o aumento de 1.5°C, 
como a mortalidade de todos os corais, e que já estamos em 
1.1 graus de aumento de temperatura global. O IPCC também 
calculou que mesmo com os maiores esforços, será difícil im-
pedir que a temperatura global não passe de 1.5°C na década 
de 2030, ainda que abaixe depois. Se o programa falhar e se 
tornar apenas outro “talk show”, é possível que nem mesmo o 
objetivo de limitar o aumento da temperatura a 2 graus celsius 
seja cumprido, ocasionando perdas e danos ainda maiores, es-
pecialmente nas populações e ecossistemas mais vulneráveis.
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https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2022_L06E.pdf


Sugestões de leitura sobre mitigação

Catalá e Wyns, The Global Stocktake: a health check for the 
C2ES, Advancing Mitigation Outcomes for COP27: The Mitiga-
tion Work Programme And The Ministerial Roundtable. 2022. 
(em inglês) 
O documento trata do contexto do MWP, inclusive à luz do re-
latório do Grupo de Trabalho III do IPCC que demonstra que a 
mitigação para atingir o objetivo do Acordo de Paris é possível 
a longo prazo, e traz considerações gerais para o seu design, 
como considera que seria mais efetivo, e finalmente as cone-
xões com o GST e com a mesa redonda ministerial sobre miti-
gação pré-2030, que foi prevista pela COP 26.

E3G, COP27: Designing a Work Programme To Scale Up Pre-2030 
Mitigation Ambition & Implementation For 1.5˚C, 2022. (em inglês) 
O Sumário Executivo de um Briefing Paper trata de forma re-
sumida das propostas do E3G sobre um programa de ambi-
ção em mitigação compatível com a implementação para nos 
manter a um aumento de 1.5 graus célsius. Ele ressalta a com-
plementaridade do MWP com o GST, a necessidade de reduzir-
mos 45% de emissões até 2030, de incorporar atores não esta-
tais interessados, de permitir financiamento para o aumento 
de ambição e implementação e de apoiar um design de NDCs 
melhores. Além disso, o documento destaca outros processos 
e documentos oportunos que serão realizados no caminho da 
COP 27.

UNFCCC, NDC synthesis report: Update of Key Findings, 2021. 
(em inglês) 
O relatório faz uma análise geral das NDCs novas ou atuali-
zadas até outubro de 2021. Conclui que a maioria das Partes 
apresentou informação clara e transparente e informação 
sobre mitigação, co-benefícios com adaptação e diversifica-
ção da economia. Também entende que a maioria das partes  
aumentou a ambição de suas NDCs, mas que ainda levariam 

a um aumento de 15.9% de emissões em relação a 2010 e as-
sim, são inconsistentes com a redução de 45% de emissões ne-
cessárias para nos mantermos a um aumento de temperatura 
global de 1.5 graus celsius, segundo o relatório especial do 
IPCC de 1.5.

https://www.c2es.org/wp-content/uploads/2022/06/Advancing-Mitigation-Outcomes-for-COP27-The-Mitigation-Work-Programme-and-the-Ministerial-Roundtable.pdf
https://www.c2es.org/wp-content/uploads/2022/06/Advancing-Mitigation-Outcomes-for-COP27-The-Mitigation-Work-Programme-and-the-Ministerial-Roundtable.pdf
https://www.c2es.org/wp-content/uploads/2022/06/Advancing-Mitigation-Outcomes-for-COP27-The-Mitigation-Work-Programme-and-the-Ministerial-Roundtable.pdf
https://www.c2es.org/wp-content/uploads/2022/06/Advancing-Mitigation-Outcomes-for-COP27-The-Mitigation-Work-Programme-and-the-Ministerial-Roundtable.pdf
https://www.e3g.org/wp-content/uploads/E3G-Briefing-Executive-Summary-COP27-Designing-a-Work-Programme-to-Scale-Up-Mitigation-Ambition-and-Implementation-March-2022.pdf
https://www.e3g.org/wp-content/uploads/E3G-Briefing-Executive-Summary-COP27-Designing-a-Work-Programme-to-Scale-Up-Mitigation-Ambition-and-Implementation-March-2022.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_08r01_E.pdf%20
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_08r01_E.pdf%20


O que é adaptação climática, qual a  
sua relevância e como foi prevista no  
Acordo de Paris?

A adaptação é o processo de conformação da infraestrutura, 
modo de vida, mecanismos da sociedade humana e dos sis-
temas naturais à mudança do clima e seus efeitos. O Acordo 
de Paris tem o objetivo de ampliar a capacidade de adaptação 
aos impactos adversos das mudanças climáticas e promover 
a resiliência climática, em seu artigo 2 (b), e possui um artigo 
específico dedicado a esse tema, o artigo 7º. Ele estabelece 
a Meta Global de Adaptação (GGA) de aumentar a capacida-
de de adaptação e resiliência e reduzir vulnerabilidades dos 
países. Essa meta é tão importante quanto a de mitigação da 
mudança do clima, especialmente para os países vulneráveis 
que já estão sofrendo os efeitos das mudanças do clima.

O Artigo 7 também previu que os países deveriam apresentar 
“comunicações de adaptação” incluindo as suas prioridades, 
implementação, necessidades de apoio, planos e ações, sem 
criar um esforço adicional para os países em desenvolvimento.

Já sob a UNFCCC, antes do Acordo de Paris, em Cancun, se adotou um 
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foco maior em adaptação. Algumas iniciativas como os Pla-
nos Nacionais de Adaptação (em inglês National Adaptation 
Plans, NAPs) foram introduzidos para os países orientarem e 
coordenarem suas medidas de adaptação nacionais, por meio 
de amplo levantamento sobre seus riscos e vulnerabilidades, 
levantamento de políticas atuais e de um processo participa-
tivo. Porém, até agora apenas 37 países apresentaram seus 
NAPs, incluindo o Brasil.

No Acordo de Paris, sobre as NDCs, ficou inicialmente previsto 
que as mesmas incluiriam não somente as medidas de miti-
gação, mas também de adaptação e financiamento. No entan-
to, somente as medidas de mitigação seriam obrigatórias. As 
decisões posteriores tomadas na COP 24 em Katowice, que 
detalharam a elaboração dos NDCs, focaram somente na par-
te de mitigação, o que levou vários países a não abordarem 
a adaptação nos seus NDCs. Um levantamento feito pela WRI 
demonstrou que nas NDCs novas e atualizadas, mais países 
passaram a abordar a adaptação e que ela foi abordada de 
forma mais profunda, mas concluiu que as medidas ainda não 
eram suficientes ou prontas para a implementação.

Também em Katowice, definiu-se que as “comunicações de 
adaptação” têm o objetivo de aumentar a visibilidade da 
adaptação; reforçar as ações de adaptação e o apoio aos paí-
ses em desenvolvimento; e melhorar a aprendizagem e com-
preensão das necessidades de adaptação. Elas podem ser in-
cluídas como parte da NDCs, NAPs, comunicações nacionais 
ou como documentos autônomos, para facilitar o seu desen-
volvimento. A decisão trouxe um guia sobre como elaborar as 
comunicações, mas também determinou que não são sujeitas 
a qualquer revisão.

Por outro lado, no GST a adaptação e o financiamento também 
devem ser avaliados, além da mitigação. Assim, irá incluir uma 
avaliação do componente de adaptação das NDCs, bem como 
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https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/national-adaptation-plans
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/national-adaptation-plans
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_03a01E.pdf
https://www.wri.org/research/nationally-determined-contributions-enhancing-adaptation-ambition
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma1_auv_L.21_Adaptation%2520communication.pdf


a avaliação de relatórios do comitê de adaptação e demais 
relatórios relevantes e contribuições por escrito por países e 
pela sociedade civil. A falta de alinhamento entre as NDCs e 
o GST pode causar uma maior dificuldade em acompanhar o 
desenvolvimento das medidas de adaptação. A GGA também 
deve servir de baliza para a avaliação da adaptação no GST.

O que é a Meta Global de Adaptação (GGA) 
e por que até hoje ela ainda não foi definida?

Como dito acima, a GGA está prevista no artigo 7º e informaria o 
GST, servindo de base para o acompanhamento do avanço das 
medidas de adaptação. Acontece que essa meta não é quanti-
ficável e de fácil acompanhamento como a meta de mitigação 
– conter o aumento de temperatura global a 1.5 graus célsius. 
Além disso, a adaptação é muito particular a cada contexto lo-
cal, e à necessidade de cada país. Por isso, se viu a necessidade 
de criar um plano de trabalho para detalhar essa meta.

Na COP 26, estabeleceram o Programa de Trabalho sobre a 
Meta Global de Adaptação (Glasgow-Sharm el-Sheikh work 
programme on the global goal on adaptation, GLASS), com 
duração de dois anos e o objetivo de definir a meta global de 
adaptação e meios de mensurar o seu cumprimento do GGA. 

Como estão as negociações do Glasgow-Sharm 
el-Sheik Work Programa em Adaptação (GLASS) 
e o que esperar da COP 27 e das próximas  
rodadas de negociação?

O GLASS será realizado até 2024 com o objetivo de definir me-
lhor a GGA e os meios de mensurar o seu cumprimento. Essas 
discussões se iniciaram como workshops na Conferência de 

Bonn de junho de 2022, onde se discutiram diversos possí-
veis instrumentos para ajudar na definição da meta global de 
adaptação, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentá-
vel da ONU (ODS) e dados do relatório do IPCC. 

No entanto, o tema não estava previsto inicialmente na agen-
da formal das negociações, e seria realizado apenas como 
workshop técnico. A partir de pedidos de países em desenvol-
vimento, o tema entrou nas negociações, mas só se tratou de 
aspectos processuais dos próximos workshops. Ficou definido 
que mais um workshop híbrido seria realizado para debater o 
GGA antes da COP 27. Também ficou decidido que um “relató-
rio de síntese” seria produzido pelo secretariado da UNFCCC. 
O relatório apresentará um apanhado de métricas, aborda-
gens, objetivos e indicadores que podem ser úteis para medir 
o avanço da meta global de adaptação.

O tema voltará a ser discutido na COP 27. A expectativa é de 
que lá a pauta de adaptação ganhe destaque por ser um tema 
de negociação prioritário para o Egito, país sede da COP 27.

Quais são as questões cruciais 
no debate sobre adaptação? 

A adaptação enfrenta uma série de desafios. Como mencio-
nado na discussão sobre financiamento, o financiamento de 
adaptação ainda está muito aquém do financiamento para 
mitigação, apesar de demandas de países em desenvolvi-
mento pela equiparação do financiamento para ambos. Esse 
descompasso se deu, pelo menos em parte, por muitos acre-
ditarem que se investíssemos em mitigação isso significaria 
menos adaptação. Como sabemos a mitigação não tem sido 
feita na velocidade e escala necessárias e os impactos das 
mudanças climáticas já atingem todas as regiões do planeta. 
Ademais, o financiamento de adaptação não está indo para os 
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que mais precisam. Na COP 26 os países desenvolvidos foram 
convocados para dobrar o financiamento em adaptação.

Outra questão é a natureza local da adaptação. Será um gran-
de desafio definir uma meta global que possa capturar a prio-
ridade distinta de adaptação de cada país, região e local, bem 
como identificar as demandas por mais financiamento nessa 
área. Ainda, como a adaptação é local, enfrenta resistência 
por países que não querem seguir diretrizes internacionais 
devido a sua soberania.

A desigualdade também traz desafios de adaptação. O relatório 
do IPCC do grupo de trabalho 2 do 6o ciclo (WG2 AR6) foi o 
primeiro relatório do IPCC a identificar a injustiça climática 
e como as mudanças climáticas já estão afetando os países 
mais vulneráveis. As populações vulneráveis socialmente 
dentro de cada país também estão em maior risco, até mesmo 
dentro de países ricos, como os povos indígenas. O IPCC reco-
nhece que medidas sociais também são medidas de redução 
de vulnerabilidade climática, e, portanto, necessárias para a 
adaptação e a resiliência. 

O IPCC reconhece também a questão da maladaptação. Medi-
das de adaptação mal-feitas podem ser falsas soluções, pro-
vocando a maladaptação. Ou seja, aquela adaptação que não 
funciona, como diques que não resistem às enchentes.

Sugestões de leitura sobre adaptação

IIED, Five key questions for making the Global Goal on  
Adaptation work for local people and places, 2021. (em inglês) 
Blog que discute cinco perguntas chaves para fazer a meta 
global de adaptação funcionar para pessoas locais e lugares. 
Elas são: como é a adaptação no seu país? Que instrumen-
tos você usará para avaliar o progresso? Que capacidades seu 
país quer construir para avançar na adaptação? Como que o 
GGA deveria influenciar o financiamento? Como que dados na-
cionais se tornam globais? Além disso, a autora diz que o GGA 
deve ser flexível para permitir o aprendizado adaptativo.

Observatório do Clima, IPCC AR6, WG2: RESUMO, 2022. 
Resumo da contribuição do segundo grupo de trabalho da  
6ª Avaliação do IPCC, que aborda a adaptação, vulnerabilida-
des e impactos das mudanças climáticas nos ecossistemas, 
biodiversidade e nas comunidades humanas. Pela primeira 
vez, esse relatório trouxe impactos regionalizados e abordou 
a justiça climática e as perdas e danos.

Tool for Assessing Adaptation in the NDCs. 
Mapa interativo com as informações de adaptação nas NDCs 
de diferentes países.

UNFCCC, Central de Planos Nacionais de Adaptação. 
A Plataforma traz todos os NAPs atuais de países em desen-
volvimento, que em sua maioria foram elaborados a partir de 
ampla discussão nacional e levantamento de vulnerabilidades 
climáticas de cada país. O documento do Brasil é abrangente, 
mas não foi atualizado após 2016.

UNFCCC, Paper Técnico do Comitê de Adaptação sobre o  
Global Goal on Adaptation, 2021 (Em inglês). 
O documento foi elaborado pelo Comitê de Adaptação da  
UNFCCC e trouxe insumos técnicos sobre como o GGA poderia 
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https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_8a_LTF.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://www.iied.org/five-key-questions-for-making-global-goal-adaptation-work-for-local-people-places
https://www.iied.org/five-key-questions-for-making-global-goal-adaptation-work-for-local-people-places
https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2022/02/OC-IPCC-FACTSHEET21.pdf
https://taan-adaptationdata.org/country-overview/%20%20
https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Pages/national-adaptation-plans.aspx
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ac2021_tp_gga.pdf%20
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ac2021_tp_gga.pdf%20


ser avaliado de maneira quantitativa e qualitativa (especial-
mente da página 5 em diante).

World Resources Institute (WRI), State of the Nationally De-
termined Contributions: Enhancing Adaptation Ambition, 
2022. (em Inglês) 
O Estudo avaliou a abordagem da adaptação nas NDCs.  
Ele demonstrou que nas NDCs novas e atualizadas, mais paí-
ses passaram a abordar a adaptação e que ela foi abordada 
de forma mais profunda, mas concluiu que as medidas ainda 
não eram suficientes ou prontas para a implementação.

WRI, Principles for Locally-led Adaptation, 2021.
Princípios endossados por 70 países que guiam a comunida-
de de adaptação para considerar uma adaptação liderada 
por iniciativas e demandas locais, que seja eficaz e equitati-
va. Essa adaptação priorizaria as iniciativas de organizações 
e comunidades locais; abordaria as iniquidades estruturais 
que resultam em vulnerabilidades enfrentadas por mulheres,  
povos indígenas, pessoas negras, pessoas pobres, pessoas 
com deficiência e outros grupos vulneráveis; investiria no  
desenvolvimento de capacidades locais; criaria previsibilidade 
de financiamento para a adoção e implementação de políticas 
e projetos a longo prazo, entre outros princípios. 

Depois da finalização do livro de regras na 
COP 26, afinal o que é de fato o artigo 6.2 e o 
que é o artigo 6.4? Quais são as diferenças e 
similaridades entre eles?

O Acordo de Paris no seu artigo 6º apresenta instrumentos que 
permitem que os países possam alcançar suas NDCs por meio 
de iniciativas de cooperação, tanto baseadas em mercados de 
carbono quanto em abordagens não-mercadológicas. Em pro-
movendo alternativas de mitigação e adaptação mais custo-e-
fetivas, os países podem conseguir maximizar suas ações cli-
máticas, e assim aumentar a ambição das NDCs dos países.

Dentre os instrumentos de mercado de carbono, o artigo 
6.2 prevê que os países podem transferir os seus “resulta-
dos de mitigação” entre si, criando uma unidade chamada  
Resultados de Mitigação Transferidos Internacionalmente  
(Internationally Transferred Mitigation Outcomes, ITMOs).  
Essa transferência ocorreria por meio de acordos bilaterais 

INSTRUMENTOS DE COOPERAÇÃO 
POR MEIO DE MERCADOS DE  

CARBONO E ABORDAGENS 
NÃO-MERCADOLÓGICAS 
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https://www.wri.org/research/nationally-determined-contributions-enhancing-adaptation-ambition
https://www.wri.org/research/nationally-determined-contributions-enhancing-adaptation-ambition
https://www.wri.org/research/nationally-determined-contributions-enhancing-adaptation-ambition
https://www.wri.org/initiatives/locally-led-adaptation/principles-locally-led-adaptation


entre dois países, pelos quais eles podem promover inicia-
tivas conjuntas para reduzir as emissões ou remover os GEE 
num país, sendo que o resultado de mitigação poderá ser uti-
lizado para que o outro país atinja sua NDC. 

Outro instrumento de mercado é o do artigo 6.4. Muito se-
melhante ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 
do Protocolo de Quioto, o artigo 6.4 cria também um meca-
nismo que certifica unidades de mitigação de GEE com base 
em atividades e metodologias que reduzem emissões de GEE 
em relação a uma linha de base de emissões projetadas. Esse 
mecanismo certifica projetos da iniciativa privada aprova-
dos pelos países. Uma vez que essas unidades de redução de 
emissões do mecanismo do artigo 6.4 sejam geradas para que 
outro país possa cumprir sua NDC, elas são transformadas em 
ITMOs, para equiparar o mecanismo do 6.2 ao 6.4. Assim, o 
ITMO passa a ser a unidade de redução de emissões de GEE 
dos instrumentos de mercado do Acordo de Paris.

O mecanismo do 6.2 tem maior flexibilidade, já que os paí-
ses podem estabelecer livremente entre si as regras por meio 
das quais as atividades de mitigação serão realizadas, desde 
que obedeçam algumas premissas básicas previstas na regu-
lamentação do artigo 6 em relação à integridade e contabili-
dade dessas reduções de emissões. Enquanto isso, o meca-
nismo do artigo 6.4 certifica reduções de emissões com base 
em metodologias pré-definidas e critérios rigorosos aplica-
dos invariavelmente a quaisquer projetos no mundo todo. 
Esse mecanismo possui um Órgão Supervisor que aprova 
cada um dos projetos, e já começou a se reunir em julho de 
2022 para definir suas regras de procedimento e de aprova-
ção das metodologias e linhas de base, entre outros temas. 
Além disso, as regras adotadas na COP 26 estabeleceram que 
sobre o mecanismo do artigo 6.4 se aplicará um percentual 
de repartição de lucros de 5%, os quais serão destinados ao 
Fundo de Adaptação. Também ficou definido que uma parcela 
de 2% das reduções de emissões dos projetos do artigo 6.4 
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será “cancelada” e não poderá ser utilizada pelas partes en-
volvidas no projeto, garantindo assim que não será utilizada 
para fins de compensação e sim para ajudar a promover uma 
maior mitigação global (o que foi chamado “mitigação geral 
das emissões globais”, OMGE, na sigla em inglês).

Se as regras foram finalizadas, o que ainda está 
sendo negociado sobre os artigos 6.2 e 6.4? 
Quais são as questões cruciais no debate e o 
que podemos esperar nas próximas rodadas de 
negociação? E qual a expectativa para a entrada 
em funcionamento real desses mecanismos?

Foram definidas as regras básicas de funcionamento para os 
instrumentos do artigo 6 do Acordo de Paris. Agora é preciso 
detalhar melhor essas regras com o objetivo de tornar o sis-
tema operacional, o que significa definir procedimentos e as 
estruturas de operação, tais como o detalhamento sobre os 
processos de relato e revisão das informações, elaboração da 
infraestrutura de registros dos ITMOs e projetos de carbono, e 
de aspectos sobre como será feita a contabilidade das trans-
ferências de créditos de carbono entre os países.

Ainda há também algumas discussões pendentes sobre os ti-
pos de atividades que serão elegíveis para gerar unidades do 
artigo 6.2 ou 6.4, como por exemplo se isso também incluiria 
“prevenção de emissões” ou “emissões evitadas” (emissions 
avoidance). Essa discussão está ligada a dúvidas sobre se ati-
vidades de manutenção de estoques de carbono baseadas 
em desmatamento evitado seriam enquadradas dentro do arti-
go 6, já que historicamente na UNFCCC nunca foram reconhecidas 
como atividades elegíveis para mercados de carbono, mas so-
mente no contexto de mecanismos de financiamento como o  
pagamento baseado em resultados de conservação florestal 
previsto no artigo 5 do Acordo de Paris (atividades relacionadas 
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à redução de emissões decorrentes do desmatamento e da 
degradação florestal, também conhecida pela sigla REDD+). 
Por outro lado, hoje parece se estar caminhando para um con-
senso de que, para além da discussão de serem estoques de 
carbono, as atividades de REDD+ configuram uma “redução” 
ou “remoção” de GEE da atmosfera demonstrável a partir de 
uma linha de base real, que são as modalidades reconhecidas 
pelo IPCC e pelas boas práticas; e portanto não há necessida-
de de se incluir uma categoria de “emissões evitadas” adicio-
nalmente à de redução ou remoção de emissões.  

O que diz o acordo de Paris e o pacto de 
Glasgow sobre o artigo 6.8? Como estão as 
negociações do artigo 6.8 e o que podemos 
esperar nas próximas rodadas de negociação?

Já o artigo 6.8 prevê que os países poderão cooperar entre si 
para promover mitigação e adaptação por meio de abordagens 
não-mercadológicas, o que poderia incluir medidas como:

transferência de tecnologia; 

financiamento e capacitação;  

outros recursos e atuações conjuntas que não envolvam ge-
ração de contrapartidas de créditos de carbono, ou trans-
ferência de resultados de mitigação. O Pacto de Glasgow 
estabeleceu o Comitê de Glasgow sobre Abordagens Não-
Mercadológicas, e definiu que será criada uma plataforma 
online de cooperação entre os países para essa finalidade.

Na Conferência de Bonn de 2022 aconteceu a 1ª Reunião 
do Comitê de Glasgow sobre Abordagens Não-Mercadológicas. 
As opiniões sobre como deveria funcionar a plataforma  
online de cooperação foram bastante divididas entre os países  
desenvolvidos e os países em desenvolvimento. 

O Grupo de Países em Desenvolvimento de Mentalidade Comum 
(Like Minded-Group Developing Countries, LMDCs), grandes 
defensores desse mecanismo, propuseram uma plataforma 
para conectar as necessidades dos países em desenvolvimen-
to a recursos disponíveis pelos países desenvolvidos, o que 
foi chamado de “matching facility” (uma espécie de “Tinder” 
para dar o “match” entre a demanda e a oferta de coopera-
ção). Essa proposta recebeu resistência dos países desenvol-
vidos, que esperavam que a plataforma fosse algo mais seme-
lhante a um banco de melhores práticas. 

Ficou para a COP 27 o debate sobre o escopo e operacionalização 
dessa plataforma de cooperação. O risco é de essa se tornar mais 
uma plataforma ineficiente e com poucos benefícios práticos. 

Quais são as principais críticas aos 
mecanismos de mercado do artigo 6?

Existem discussões sobre a efetividade de mecanismos de 
mercado para aumentar a ambição climática e que tipo de 
atividade deveria ser considerada por esses mercados. Por 
exemplo, se o Brasil vender créditos de carbono de conserva-
ção da floresta, que é uma atividade de baixo custo, pode ficar 
mais difícil de cumprirmos nossas NDCs. Devido a isso, alguns 
países e organizações da sociedade civil entendem que as es-
tratégias de mercado seriam uma falsa solução, e que apenas 
incentivam o mercado e não a redução de emissões. Nessa 
perspectiva, o mercado global serviria como uma forma de 
países desenvolvidos continuarem poluindo e investindo em 
projetos em países em desenvolvimento, ao invés de reduzi-
rem suas próprias emissões. Outros propõem o fortalecimen-
to de salvaguardas para garantir que as atividades do artigo 6 
respeitem os direitos humanos, inclusive de povos indígenas 
e de outras comunidades tradicionais. 
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https://www.greenpeace.org/international/story/50689/carbon-offsets-net-zero-greenwashing-scam/
https://climaterights.org/our-work/unfccc/road-to-paris-cop21-protect-human-rights-in-climate-action/


Sugestões de leitura sobre Artigo 6

Carbon Market Watch, FAQ: Deciphering Article 6 of the Paris 
Agreement, 2021. (em inglês) 
O post explica brevemente as atualizações da COP 26 sobre o 
artigo 6 e os seus principais pontos fortes e críticas.

Legal Response International (LRI), Article 6 carbon markets 
explainer, 2022. (em inglês ou francês) 
O briefing paper explica brevemente os mecanismos de merca-
do dos artigos 6.4 e 6.8 do Acordo de Paris.

LRI, Article 6.4 activity cycle diagram, 2022  
(em inglês ou francês)
Diagrama sobre o ciclo de vida das atividades avaliadas pelo 
mecanismo do artigo 6.4.

Müller, Michaelowa e Weber. International bulk purchasing as 
an NMA: Using Article 6.8 of the Paris Agreement to reduce the 
cost of climate technology, 2020. (em inglês) 
O texto aborda os mecanismos não mercadológicos (non-mar-
ket approaches, NMAs) do artigo 6.8 e sua importância para 
a implementação das NDCs. O texto descreve o seu potencial 
para ampliar o financiamento, a transferência de tecnologias 
e a capacitação, e como poderia auxiliar os países em desen-
volvimento, especialmente LDCs e SIDs.

Prolo, Penido, Santos e La Hoz Theuer, Explicando mercados 
de carbono na era do Acordo de Paris, 2021. 
O documento oferece um panorama sobre o Regime Interna-
cional de mudanças climáticas e discorre sobre o artigo 6 do 
Acordo de Paris e suas principais discussões, bem como suas 
implicações para o Brasil.

Prolo, Como vão funcionar os mercados de carbono do Artigo 
6 do Acordo de Paris, 2022. 
A matéria explica brevemente os mecanismos de mercado dos 
artigos 6.2 e 6.4 do Acordo de Paris.

Michaelowa, Keßler, Singh and Samaniego. Developing An 
Article 6 Tool To Set A Robust Crediting Baseline, 2022. 
(em inglês) 
O paper discute a elaboração de um instrumento de linha de 
base do artigo 6, que poderia ser acrescentado às metodolo-
gias existentes de CDM, para cumprirem com os requerimentos 
do Artigo 6.

https://carbonmarketwatch.org/2021/12/10/faq-deciphering-article-6-of-the-paris-agreement/ 
https://carbonmarketwatch.org/2021/12/10/faq-deciphering-article-6-of-the-paris-agreement/ 
https://legalresponse.org/legaladvice/article-6-carbon-markets-explainer/
https://legalresponse.org/legaladvice/article-6-carbon-markets-explainer/
https://legalresponse.org/legaladvice/article-6-4-activity-cycle-diagram/
https://legalresponse.org/legaladvice/article-6-4-activity-cycle-diagram/
https://ecbi.org/sites/default/files/Article%206.8%202020_0.pdf
https://ecbi.org/sites/default/files/Article%206.8%202020_0.pdf
https://ecbi.org/sites/default/files/Article%206.8%202020_0.pdf
https://laclima.org/files/explicando-mercados-rev.pdf
https://laclima.org/files/explicando-mercados-rev.pdf
https://valorinveste.globo.com/blogs/caroline-prolo/coluna/como-vao-funcionar-os-mercados-de-carbono-do-artigo-6-do-acordo-de-paris.ghtml
https://valorinveste.globo.com/blogs/caroline-prolo/coluna/como-vao-funcionar-os-mercados-de-carbono-do-artigo-6-do-acordo-de-paris.ghtml
https://www.perspectives.cc/public/publications/publication/?no_cache=1&tx_pccprojects_plugin[action]=show&tx_pccprojects_plugin[controller]=Publication&tx_pccprojects_plugin[uid]=170
https://www.perspectives.cc/public/publications/publication/?no_cache=1&tx_pccprojects_plugin[action]=show&tx_pccprojects_plugin[controller]=Publication&tx_pccprojects_plugin[uid]=170
https://www.perspectives.cc/public/publications/publication/?no_cache=1&tx_pccprojects_plugin[action]=show&tx_pccprojects_plugin[controller]=Publication&tx_pccprojects_plugin[uid]=170


Por fim, separamos aqui mais informações sobre a formação 
“Negociando o futuro 2022”, além de sugestões de leitura e 
referências mais abrangentes para quem quer acompanhar 
esse universo.

Lista de reprodução das gravações dos dois dias da forma-
ção “Negociando o futuro 2022”. 
Participação de Adriana Erthal Abdenur, Caroline Prolo, 
Claudio Angelo, Daniela Pais Costa, Gisele Brito, Eddy Perez, 
Fernanda Carvalho, Harjeet Singh, Tatiana Oliveira, Joana 
Amaral, Joice Paixão, Karina Penha, Stela Herschmann, André 
Fernando Baniwa, Viviane Romeiro e Andrew Marquard.

Material de apoio à formação “Negociando o futuro 2022”. 
Material com contextualização, objetivos e programação da for-
mação, bem como a apresentação dos convidados especialistas.

Observatório do Clima e LACLIMA, Acordo de Paris: um guia 
para os perplexos (atualizado), 2022. 
Com linguagem acessível, o guia aborda o histórico da Con-
venção até o Acordo de Paris e os principais temas debatidos 
até Glasgow.

SAIBA MAIS

SAIBA M
AIS  I  56

Climate Action Tracker, 2022. (em inglês) 
O site inclui alguns instrumentos interativos de previsão e aná-
lises de mudanças climáticas a nível global, setorial e de paí-
ses.  Dentre eles, destacamos o “CAT Thermometer”, termômetro 
que avalia de forma visual o aumento da temperatura global 
caso as políticas atuais e NDCs de 2030 sejam cumpridas, e o 
“Climate Target Update Tracker”, que avalia algumas das NDCs 
atualizadas e sua ambição em relação às NDCs anteriores.

Carbon Brief, COP26: Key outcomes agreed at the UN clima-
te talks in Glasgow, 2021 (em inglês)  
O post ressalta as maiores decisões da COP 26 em Glasgow.

Carbon Brief, COP26: Key outcomes from the June 2022 UN 
climate conference, 2022 (em inglês) 
O post ressalta as maiores decisões da reunião interseccio-
nal de Bonn em 2022.

Observatório do Clima. IPCC AR6, WG1: RESUMO COMENTADO, 2021.  
Trata-se do resumo do Observatório do Clima (OC) da con-
tribuição do primeiro grupo de trabalho da 6ª Avaliação do 
IPCC. Resume a avaliação sobre a última ciência sobre as 
mudanças climáticas e cinco modelos de previsões, do mais 
otimista ao mais pessimista e estima que entre 2021-2040, 
mesmo nos cenários mais otimistas, devemos chegar a um 
aumento de temperatura global de 1.5 graus celsius. Foi cha-
mado de um “alerta vermelho” pelo Secretário Geral da ONU, 
António Guterres.

Observatório do Clima, 21 RECADOS FUNDAMENTAIS DO 
NOVO RELATÓRIO DO IPCC, 2022. (em inglês)   
Resumo do OC da contribuição do terceiro grupo de traba-
lho da 6ª Avaliação do IPCC sobre a mitigação e métodos 
para reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e 
de remoção dos GEE da atmosfera.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL6iNzdC--ASLD8w8n8cgJSGIkXXSzaef3
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6iNzdC--ASLD8w8n8cgJSGIkXXSzaef3
https://bit.ly/3ciBsBG
https://drive.google.com/file/d/1XAP_RneGwWZAA9sZlDjW3XmLyNOoyl-Z/view
https://drive.google.com/file/d/1XAP_RneGwWZAA9sZlDjW3XmLyNOoyl-Z/view
https://climateactiontracker.org/
https://www.carbonbrief.org/cop26-key-outcomes-agreed-at-the-un-climate-talks-in-glasgow/
https://www.carbonbrief.org/cop26-key-outcomes-agreed-at-the-un-climate-talks-in-glasgow/
https://www.carbonbrief.org/bonn-climate-talks-key-outcomes-from-the-june-2022-un-climate-conference/
https://www.carbonbrief.org/bonn-climate-talks-key-outcomes-from-the-june-2022-un-climate-conference/
https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2021/08/OC-IPCC-AR6-FACTSHEET_FINAL.pdf
https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2022/04/IPCC-WG3-resmo-OC.pdf
https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2022/04/IPCC-WG3-resmo-OC.pdf


Observatório do Acordo de Paris da LACLIMA, Rumo à COP 27: 
o que você precisa saber sobre os temas de negociação do 
Acordo de Paris, 2022.  
O documento trata, de forma resumida, da maioria dos te-
mas de discussão do Acordo de Paris até a Conferência de 
Bonn de 2022 e as expectativas para a COP 27.

UNFCCC, A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mu-
dança do Clima, 1992. (Em português, tradução oficial anexada 
ao Decreto 2.652, 1998, que promulga a Convenção no Brasil) 

UNFCCC, O Acordo de Paris, 2015. (Em português, tradução 
oficial anexada ao Decreto 9.073, 2017, que promulga o Acordo 
de Paris no Brasil) 
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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
https://laclima.org/wp-content/uploads/2022/09/rumo-a-cop27-LACLIMA.pdf
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