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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://us11.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=4c6bac714bff9ebda3fe4a51e&id=8530665787
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 NOVEMBRO?

Em novembro, além das conferências de tomada de decisão do regime da UNFCCC (COP 27,
CMP 17 e CMA 4), tivemos andamentos em outros órgãos e frentes especí�cas relacionadas
aos temas de:

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

→ O QUE VAI ACONTECER EM DEZEMBRO?

Em dezembro,  não há eventos programados: um merecido descanso para todo mundo depois
do evento mais importante do ano na agenda das negociações internacionais - a COP!

Con�ra abaixo!

ACONTECEU EM NOVEMBRO

→ GERAL

Tipo de Evento: Conferência das Partes 

Assunto: Decisões da 4ª Sessão da Conferência das Partes servindo ao Acordo de Paris

(CMA 4), da 17ª Conferência das Partes do Protocolo de Quioto e da 27ª Conferência

das Partes da UNFCCC (COP 27) 

Data: 20.11.22 

Órgão envolvido: COP, CMP e CMA 

Resumo: Foram realizadas as conferências anuais das Partes da UNFCCC, do Protocolo

de Quioto e do Acordo de Paris (COP 27, CMP 17 e CMA 4), em Sharm el-Sheikh, no

Egito.  Em relação à COP 27 e CMA 4, foram adotadas as seguintes decisões: 

CMA 4

i. Plano de Implementação de Sharm el-Sheikh (Decisão de capa);

ii. Educação climática (Ação para empoderamento climático - “ACE”)*;

iii. Mitigação (Programa para aumentar a ambição e implementação da mitigação);

iv. Perdas e danos (arranjos de �nanciamento*; Rede de Santiago e reporte do

Comitê Executivo do Mecanismo Internacional de Varsóvia - WIM*);

v. Transparência (Reporte e revisão nos termos do Artigo 13 do Acordo de Paris);

vi. Adaptação (revisão do progresso do Comitê de Adaptação* e Programa de

Trabalho Glasgow Sharm el-Sheikh – GlaSS);

vii. Financiamento (Comitê Permanente de Finanças* e a segunda revisão de suas

funções*; orientações para funcionamento do Green Climate Fund (GCF)* e do

https://unfccc.int/cop27/auv
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_2_cover_decision.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_ACE.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_4_scaling_up_mitigation.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_8f.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_7_WIM.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_7_rev.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_5b_reviews_voluntary_basis.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_6a_b_AC.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/GGA_AUV.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_8a_SCF.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_AUV_8a_SCF_review.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_7b_Guidance_GCF.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_7c_Guidance_GEF.pdf


Global Environment Facility (GEF)*; Fundo de Adaptação; Nova Meta

Quanti�cada Coletiva de Financiamento Climático);

viii. Transferência de tecnologia (melhoramento do desenvolvimento e transferência

de tecnologia* e revisão periódica referida no parágrafo 69 da Decisão 1/CP.21)

ix. Capacitação (relatório do Comitê de Paris para Capacitação*);

x. Questões relacionadas ao grupo dos países menos desenvolvidos (LDCs)*;

xi. Impactos da implementação de medidas de resposta*;

xii. Mercados de carbono e outros (Mecanismos de implementação conjunta

estabelecidos nos Artigos 6.2, 6.4 e 6.8 do Acordo de Paris); e

xiii. Compliance (reporte do Comitê para facilitar implementação e promover

compliance referido no Artigo 15, parágrafo 2 do Acordo de Paris).

COP 27 (além das decisões comuns com CMA*)

i. Plano de Implementação de Sharm el-Sheikh (Decisão de capa); 

ii. Ação climática sobre agricultura e segurança alimentar;

iii. Sistema de Observação Climática Global;

iv. Reporte das Partes incluídas e não incluídas no Anexo I da Convenção;

v. Métricas para calcular equivalência entre gases de efeito estufa;

vi. Planos Nacionais de Adaptação;

vii. Revisão de procedimentos e diretrizes para consulta e análise internacional e

para revisão internacional;

viii. Financiamento climático de longo prazo;

ix. Segunda revisão periódica da meta global de temperatura de longo prazo da

Convenção e o progresso geral para seu atingimento;

x. Plano de ação de gênero; e

xi. Questões administrativas sobre futuras sessões da COP e SBI (56 e 57).

Para saber mais sobre os resultados da COP 27, leia nossos

“resumões" aqui e aqui.

Tipo de Evento: Reunião dos órgãos subsidiários SBSTA e SBI 

Assunto: 57ª Reunião do Órgão Subsidiário de Assessoramento Cientí�co e

Tecnológico (SBSTA) e 57ª Reunião do Órgão Subsidiário de Implementação (SBI). 

Data: De 06.11.22 a 12.11.22 

Órgão envolvido: SBSTA e SBI

Resumo: Como parte do processo de negociação da COP, CMA e CMP, os órgãos

subsidiários SBSTA e SBI se reuniram para �nalizar as discussões técnicas e preparar os

documentos de negociação a serem apreciados pela COP, CMA e CMP nesta sessão

e/ou nas próximas. 

O SBSTA e SBI têm alguns itens de agenda em comum: (i) programa para urgentemente

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_7c_Guidance_GEF.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_8d_AF.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_8e_NCQG.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_9a_JAR_Technology.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_9b_Periodic_assessment_technology.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_10%20PCCB_ATPR.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_11_LDCs.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_agenda%20item_12_RM.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_cma13_PA6.2.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_14_PA6.4.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_cma15_PA6.8.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_16_PAICC.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_2_cover%20decision.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_3ab_Koronivia.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_RSO.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_SBSTA_13c.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_SBSTA%2013d.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_3b_NAPs.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_revision_modalities_guidelines_for_ICA.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_international_assessment_and_review.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_8a_LTF.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_CP%2013_PR2.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_14_gender.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_Dates_Venues%281%29.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_17_AFI_SB56.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_17_AFI_SB57.pdf
https://laclima.org/acordoparis/resumao-das-decisoes-da-cop-27/
https://laclima.org/acordoparis/resultados-cop27/
https://unfccc.int/event/sbsta-57
https://unfccc.int/event/sbi-57


aumentar a ambição e implementação de mitigação; (ii) Balanço Global do Acordo de

Paris; (iii) trabalho conjunto de Koronivia sobre agricultura; (iv) relatório do Comitê de

Adaptação; (v) Programa de Trabalho Glasgow Sharm el-Sheikh sobre a meta global de

adaptação (GlaSS) (v) transferência de desenvolvimento de tecnologia e

implementação do Mecanismo de Tecnologia; (vi) Mecanismo Internacional de

Varsóvia sobre Perdas e Danos e a rede de Santiago; e (vii) impactos da implementação

de medidas de resposta da UNFCCC, Protocolo de Quioto e Acordo de Paris. 

O SBI 57 tratou ainda especi�camente do reporte das partes incluídas e não incluídas

no Anexo I da Convenção quanto a comunicações nacionais, inventários de GEE e

provisão de apoio �nanceiro e técnico; questões do Mecanismo de Desenvolvimento

Limpo e transações feitas sob o Protocolo de Quioto; planos nacionais de adaptação,

questões dos países menos desenvolvidos; Fundo de Adaptação; capacitação; questões

de gênero e ação para o empoderamento climático (ACE). Em preparação para a

reunião, a Presidente do SBI publicou nota com expectativas e abordagens para o SBI

57. 

O SBSTA 57, por sua vez, incluiu ainda os temas de metodologias para reporte

(programas de treinamento e diretrizes para inventários de GEE); revisão e reporte

voluntário a ser feito sob o Artigo 13 do Acordo de Paris; temas pertinentes aos Artigos

6.2, 6.4 e 6.8 do Acordo de Paris; e revisões técnicas de informações reportadas à

UNFCCC. Em preparação para a reunião, o Presidente do SBSTA publicou nota com

expectativas e abordagens para o SBSTA 57. 

As conclusões e recomendações do SBSTA e SBI foram enviadas para o Presidente da

COP, CMP e CMA e adotadas conforme reportado no andamento anterior.

Tipo de Evento: Reunião de alto nível 

Assunto: Cúpula de Implementação Climática de Sharm el-Sheikh

Data: De 07.11.22 a 08.11.22 

Órgão envolvido: Presidência da COP 

Resumo: A reunião de alto nível foi uma iniciativa promovida pela Presidência da COP,

durante a COP 27, para, fora do roteiro das negociações, engajar lideranças políticas

com o objetivo de in�uenciar e promover mais ambição no processo de tomada de

decisão da COP. A reunião reuniu 112 líderes mundiais, sendo realizadas rodas de

conversa sobre os temas de transição justa, hidrogênio verde, segurança alimentar,

segurança hídrica e inovação �nanceira para o clima e desenvolvimento de

comunidades vulneráveis. O resumo elaborado pela presidência da COP pode ser

encontrado aqui. As gravações estão disponíveis aqui e aqui.

→ ADAPTAÇÃO 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2022_12E.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBI_57_scenario_note.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbsta2022_07_rev1E.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBSTA_57_scenario_note.pdf
https://unfccc.int/cop27/high-level
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/COP27%20SUMMIT%20OUTCOMES.pdf
https://unfccc-events.azureedge.net/COP27_88180/agenda
https://unfccc-events.azureedge.net/COP27_87666/agenda


Tipo de Evento: Workshop 

Título: 4º Workshop do Programa Glasgow - Sharm El-Sheikh sobre a Meta Global de

Adaptação (GlaSS) 

Data: 05.11.22 

Órgão envolvido: SBSTA e SBI

Resumo: Em continuidade à sequência de workshops sobre a meta global de

adaptação, este quarto workshop foi realizado presencialmente em Sharm el-Sheikh.

Em relação ao reporte do tema de adaptação, foram debatidas as circunstâncias

especiais dos países em desenvolvimento, a natureza voluntária desse reporte e o

potencial de avanço com a colaboração e desenvolvimento de metodologias, inclusive

com possível apoio do IPCC. Foram compartilhadas experiências no reporte atual de

adaptação, incluindo histórias de sucesso, lacunas e desa�os. Por �m, foi debatida a

conexão com o balanço global, sendo indicada a necessidade de melhor compreensão

quanto a como essa relação se dará. O resumo da reunião pode ser encontrado aqui.

→ BALANÇO GLOBAL

Tipo de Evento: Reunião 

Assunto: Diálogo Técnico 1.2 do primeiro Balanço Global do Acordo de Paris 

Data: De 08.11.22 a 10.11.22 

Órgão envolvido: SBSTA e SBI

Resumo: Os Diálogos Técnicos do Balanço Global do Acordo de Paris (Technical

Dialogues - “TDs”) são eventos organizados para compartilhamento da compreensão

sobre as informações mais recentes da implementação do Acordo de Paris e o

progresso para o atingimento de seu propósito e objetivos de longo prazo, baseado na

melhor informação cientí�ca disponível. O foco são as lacunas de implementação do

Acordo de Paris e um resultado de Balanço Global que informe as Partes para

aprimoramento de suas ações e da cooperação internacional. 

A segunda parte do Diálogo Técnico do Primeiro Balanço Global (TD1.2) foi organizada

em três mesas redondas, um “café mundial” e duas reuniões de conversas focadas. As

mesas redondas, como em todos os eventos do Diálogo Técnico, foram estruturadas

em: (i) mitigação e medidas de resposta; (ii) adaptação e perdas e danos; e (iii) meios de

implementação e suporte. O próximo Diálogo Técnico será realizado em junho/2023.

→ FINANCIAMENTO

https://unfccc.int/event/4th-workshop-Glasgow-Sharm-el-Sheik-wp-gga
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/GGA_summary04%20-%20Final%20.pdf
https://unfccc.int/topics/global-stocktake/second-meeting-of-the-technical-dialogue-td12-of-the-first-global-stocktake
https://unfccc.int/event/technical-dialogue-12-world-cafe
https://unfccc.int/event/technical-dialogue-12-focused-exchanges
https://unfccc.int/event/technical-dialogue-12-roundtable-1-mitigation-including-on-response-measures
https://unfccc.int/event/technical-dialogue-12-roundtable-2-adaptation-and-loss-and-damage
https://unfccc.int/event/technical-dialogue-12-roundtable-3-means-of-implementation-and-support


Tipo de Evento: Workshop 

Assunto: 4º Diálogo Técnico Especializado do Programa de Trabalho Ad Hoc para a

Nova Meta Quanti�cada Coletiva de Financiamento Climático 

Data: 05.11.22 

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

Coletiva de Financiamento Climático 

Resumo: O objetivo do encontro foi aprofundar elementos especí�cos discutidos nos

diálogos técnicos especializados anteriores, com foco em acesso ao �nanciamento

climático. O resumo do encontro foi disponibilizado e prevê re�exões a serem

aprofundadas na próxima sessão.

Tipo de Evento: Reunião 

Assunto: 7ª Reunião anual entre o Green Climate Fund e os órgãos constituídos da

UNFCCC 

Data: 08.11.22 

Órgão envolvido: Green Climate Fund (GCF) 

Resumo: A reunião discutiu como aprimorar o apoio do GCF para que os países em

desenvolvimento atinjam as metas da UNFCCC e do Acordo de Paris, com foco na

implementação de NDCs, planos nacionais de adaptação e estratégias de longo prazo.

Os participantes convidados são integrantes do Comitê Permanente de Finanças,

Comitê de Adaptação, Grupo de Expert dos Países Menos Desenvolvidos, Comitê

Executivo de Tecnologia, Centro e Rede de Tecnologia do Clima, Comitê Executivo do

Mecanismo Internacional de Varsóvia sobre Perdas e Danos associados a Impactos

Climáticos e o Comitê de Paris para Capacitação.

Tipo de Evento: Reunião de alto nível 

Assunto: 1º Diálogo Ministerial de Alto Nível sobre Nova Meta Quanti�cada Coletiva

de Financiamento Climático 

Data: 09.11.22 

Órgão envolvido: Presidência da COP 

Resumo: Foi realizado um diálogo ministerial acerca do progresso feito a respeito da

https://unfccc.int/event/fourth-technical-expert-dialogue-under-the-ad-hoc-work-programme-on-the-new-collective-quantified
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Reflections%20Note_TED3_edited_clean.pdf
https://www.ctc-n.org/calendar/events/cop27-7th-annual-meeting-between-green-climate-fund-and-constituted-bodies-united
https://unfccc.int/event/first-high-level-ministerial-dialogue-on-the-new-collective-quantified-goal-on-climate-finance


Nova Meta Quanti�cada Coletiva de Financiamento Climático, com o objetivo de

prover diretrizes para o desenvolvimento das atividades do grupo de trabalho ad hoc

no próximo ano. O resumo da reunião indica a necessidade de de�nir uma abordagem

estruturada para deliberações técnicas, bem como o que essas considerações técnicas

deverão abordar. Dessa forma, os próximos esforços serão no sentido de estabelecer

diretrizes quanto a aspectos procedimentais e substantivos do grupo de trabalho. A

gravação do evento está disponível aqui.

→ MEDIDAS DE RESPOSTA

Tipo de Evento: Reunião 

Assunto: 7ª Reunião do Comitê de Experts sobre os Impactos da Implementação de

Medidas de Resposta de Katowice 

Data: De 02.11.22 a 03.11.22 

Órgão envolvido:  Comitê de Experts sobre os Impactos da Implementação de Medidas

de Resposta de Katowice (KCI) 

Resumo: Dentre os temas incluídos na pauta da reunião, consta a implementação do

plano de trabalho do Comitê para o período 2020-2025, com destaque para os

seguintes itens: transição justa da força de trabalho, impactos econômicos de novas

indústrias e negócios, estudos de caso regionais e nacionais sobre diversi�cação

econômica, engajamento do setor privado (incluindo pequenas e médias empresas e

parcerias público-privadas), equidade intergeracional e populações vulneráveis e

utilização da melhor ciência disponível. 

Ademais, foram discutidas ações para integração de considerações de gênero nos

trabalhos do Comitê, bem como análise dos potenciais impactos do Pacto Climático de

Glasgow ao KCI e eventuais ajustes a serem realizados. Foram apresentados, ainda, o

relatório anual contendo recomendações à CMA e o relatório síntese com

contribuições ao Balanço Global, solicitado pelo SBSTA e SBI. 

A ata da reunião ainda não foi disponibilizada, mas a gravação está disponível aqui.

→ MERCADO DE CARBONO

Tipo de Evento: Reunião 

Assunto: 3ª Reunião do Órgão Supervisor do Artigo 6.4 

Data: De 03.11.22 a 05.11.22 

https://unfccc.int/documents/623053
https://unfccc-staticweb-gmcnffeyeqakefeq.z01.azurefd.net/play?jwt=eyJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJzdHJlYW0iOiJDT1AyN184ODAxMiIsInRyYWNrcyI6W1siZmwiLCJGbG9vciJdLFsiYXIiLCJBcmFiaWMiXSxbImVuIiwiRW5nbGlzaCJdLFsiZnIiLCJGcmVuY2giXSxbInJ1IiwiUnVzc2lhbiJdLFsiZXMiLCJTcGFuaXNoIl1dLCJpYXQiOjE2NjkzOTA2MDQsImp0aSI6ImRmZGExY2UxLWJiZjgtNDc3OS1hMThjLTA1OTI3NGFhMGVmNSIsImlzcyI6InVuZmNjYyIsImF1ZCI6InZvZHBsYXllciIsImV4cCI6MTY3MTk4MjYwNH0.ak5joOnQtD4BedPmYbLpSl3pteSvMnY3ZOPnr--xOB4Fu7SoyDcI4I2xgxjoVi5ZLGjyTZhP1n6-Hhc6tNbQxQ
https://unfccc.int/event/seventh-meeting-of-the-katowice-committee-on-the-impacts-of-the-implementation-of-response-measures
https://unfccc.int/topics/mitigation/workstreams/response-measures
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/KCI7%20-%20Annotations%20to%20the%20provisional%20agenda.pdf
https://unfccc-events.azureedge.net/kci_07
https://unfccc.int/event/Supervisory-Body-3


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

Resumo: A reunião aprovou as regras de procedimentos relacionados ao

funcionamento do Órgão Supervisor. Outro tema na pauta, a elaboração de

recomendações para atividades de remoção de gases de efeito estufa, também foi

�nalizada. No entanto, não foi possível fazer recomendações quanto aos requisitos

gerais para o desenvolvimento das metodologias que serão aceitas pelo mecanismo.

Por �m, a questão de como o órgão supervisor vai interagir com inputs trazidos pelos

stakeholders não foi tratada, tendo sido adiada para a próxima reunião. A ata da

reunião pode ser encontrada aqui e a sua gravação aqui. As recomendações foram

encaminhadas e apreciadas pelo SBSTA e depois CMA, e foram adotadas parcialmente

pelo CMA (apenas as regras de procedimento foram aprovadas; as recomendações

relacionadas a atividades de remoção deverão ser melhor elaboradas, considerando os

inputs das Partes e stakeholders).

→ MITIGAÇÃO

Tipo de Evento: Workshop 

Assunto: Evento pré-COP acerca do Programa para Aumentar a Ambição e

Implementação de Mitigação 

Data: 05.11.22 

Órgão envolvido: SBSTA e SBI

Resumo: Evento organizado em preparação à conferência das partes do Acordo de

Paris (CMA). Foram discutidas visões para o programa de mitigação, sua conexão e

complementariedade com outros processos da UNFCCC, como deve ser o arranjo

institucional para aumentar a ambição e implementação de mitigação e como deverão

ser selecionadas as áreas temáticas de atuação em relação ao aumento de ambição de

mitigação, incluindo setores. A ata não reunião não foi disponibilizada, mas as

discussões alimentaram as negociações sobre o tema e a decisão adotada no CMA.

Não há eventos previstos para o mês de Dezembro!

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. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/a64-sb003.pdf
https://unfccc-events.azureedge.net/Article64thirdmeeting
https://unfccc.int/event/pre-sessional-workshop-on-the-work-programme-for-urgently-scaling-up-mitigation-ambition-and
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_4_scaling_up_mitigation.pdf


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.

SAIBA MAIS 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, sendo 1,5 ºC hoje
reconhecido como o 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”.

* Boletim elaborado por Caroline Prolo e Thais Stoppe

BAIXE O GUIA DE BOLSO AQUI

https://laclima.org/
http://instagram.com/laclima_
http://www.linkedin.com/company/laclimaorg/
https://laclima.org/wp-content/uploads/2022/09/rumo-a-cop27-LACLIMA.pdf



