
View this email in your browser

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

O Boletim apresenta andamentos retroativos, sempre relativos ao mês anterior; e andamentos
futuros em relação ao mês seguinte, baseados na programação de eventos e de prazos de submissão
de documentos disponíveis nas agendas o�ciais do website da UNFCCC.

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

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

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

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

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

Boa leitura!

Equipe Observatório do Acordo de Paris
LACLIMA

https://mailchi.mp/1edce4a9e8f7/monitor-do-acordo-de-paris-n01-setembro22-6223064?e=[UNIQID]
mailto:info@laclima.org
https://laclima.org/acordoparis/rumo-a-cop-27-laclima/
https://laclima.org/acordoparis/rumo-a-cop-27-laclima/
https://laclima.org/wp-content/uploads/2022/09/rumo-a-cop27-LACLIMA.pdf
https://laclima.org/wp-content/uploads/2022/09/rumo-a-cop27-LACLIMA.pdf


NESTA EDIÇÃO

Em janeiro tivemos andamentos nos temas de:

Mercado de Carbono e Mitigação.

Em fevereiro, a programação de eventos e atividades inclui os temas de:

Adaptação, Agricultura, Balanço Global, Capacitação técnica, Financiamento, Medidas de
Resposta, Mercado de Carbono, Mitigação, Perdas e Danos e Transparência.

No último mês, não foram apresentadas submissões do governo brasileiro.

Con�ra abaixo!

ACONTECEU EM JANEIRO

→ MERCADO DE CARBONO

Tipo de Evento: Comunicação

Assunto: Plataforma Centralizada de Contabilidade e Relatórios do Artigo 6.2 (CARP)

Data: 31.01.23

Órgão envolvido: Secretariado da UNFCCC

Resumo: No parágrafo 28 do documento de decisão FCCC/PA/CMA/2022/L.15, o

CMA solicitou ao Secretariado que implementasse uma solução provisória - até janeiro

de 2023 - para a apresentação das informações e relatos das Partes no âmbito das

transações do artigo 6.2, até que a Plataforma Centralizada de Contabilidade e

Relatórios (Centralized Accounting and Reporting Platform - CARP) e o Banco de

Dados do Artigo 6 sejam operacionalizados. A solução provisória foi a criação de um

espaço dedicado dentro do Portal de Submissões da UNFCCC, pelo qual os pontos

focais nacionais das Partes podem submeter documentos em formato PDF para �ns de

publicação, mas também são fortemente encorajados a submeter uma versão em

Word. As informações não con�denciais serão publicadas.

→ MITIGAÇÃO 

Tipo de Evento: Prazo para submissões

Assunto: Programa de trabalho de Sharm el-Sheikh para aumentar a ambição e

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement/cooperative-implementation/centralized-accounting-and-reporting-platform
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_cma13_PA6.2.pdf
https://sts.unfccc.int/adfs/ls?version=1.0&action=signin&realm=urn%3AAppProxy%3Acom&appRealm=3f3a764c-2a15-e711-a864-005056a87d0e&returnUrl=https%3A%2F%2Fcollaborate.unfccc.int%2Fsubmissions%2FPages%2FNewSubmission.aspx%3Fcfsid%3D1423&client-request-id=E1CC13A0-139E-0001-9B86-E394F3DAD801


implementação da mitigação

Data: 31.01.23

Órgão envolvido: SBI

Resumo: As Partes, organizações observadoras e stakeholders foram chamadas a

sugerir tópicos relacionados com o escopo do programa de trabalho de Sharm el-

Sheikh para aumentar a ambição e implementação da mitigação, conforme mandatado

no parágrafo 12 do documento de decisão FCCC/PA/CMA/2022/L.17. O escopo de

trabalho está referido no parágrafo 4 da referida decisão, devendo incluir os setores

cobertos pelo IPCC, bem como tratar de condições de capacitação, tecnologias,

transições justas e temas transversais.

VAI ACONTECER EM FEVEREIRO

→ ADAPTAÇÃO 

Tipo de Evento: Prazo para submissões

Assunto: Programa de trabalho de Glasgow-Sharm el-Sheikh sobre a Meta Global de

Adaptação

Data: 27.02.23

Órgão envolvido: SBSTA e SBI

Resumo: As Partes e observadores são chamados a apresentar suas contribuições

sobre os workshops a serem realizados em 2023, incluindo perguntas relacionadas aos

temas do workshop, conforme mandatado no parágrafo 16 do documento de decisão

FCCC/PA/CMA/2022/L.16.

Tipo de Evento: Reunião

Assunto: 43ª Reunião do Grupo de Experts dos Países Menos Desenvolvidos

Data: 15.02.23 a 20.02.23

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

Resumo: A pauta da reunião não foi disponibilizada. O LEG deve continuar seu trabalho

de apoio aos países menos desenvolvidos para elaboração e implementação de seus

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_4_scaling_up_mitigation.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/GGA_AUV.pdf
https://unfccc.int/event/leg-43


Planos Nacionais de Adaptação (NAPs) e acompanhamento e reconhecimento dos

esforços dos países menos desenvolvidos para adaptação.

→ AGRICULTURA

Tipo de Evento: Prazo para submissões

Assunto: Portal de compartilhamento de informação sobre ação climática na

agricultura e segurança alimentar

Data: 27.02.23

Órgão envolvido: Grupo de Trabalho Conjunto de Sharm el-Sheikh sobre

Implementação de Ação Climática na Agricultura e Segurança Alimentar

Resumo: As Partes e observadores são chamados, conforme mandatado no parágrafo

18 do documento de decisão FCCC/CP/2022/L.4, a apresentar suas visões sobre o

portal online a ser instituído para compartilhamento de informações sobre projetos,

inciativas e políticas para aumentar oportunidades de implementação de ação climática

que tratem de questões relacionadas a agricultura e segurança alimentar, nos termos

do parágrafo 16 da decisão mencionada.

→ BALANÇO GLOBAL 

Tipo de Evento: Prazo para submissões

Assunto: Primeiro Balanço Global do Acordo de Paris

Data: 14.02.23

Órgão envolvido: SBI

Resumo: As Partes são chamadas a apresentar suas visões sobre a abordagem a ser

feita na consideração do componente de resultados (outputs) do primeiro Balanço

Global do Acordo de Paris, conforme mandatado no parágrafo 8 do documento de

decisão FCCC/SB/2022/L.8.

→ CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

Tipo de Evento: Prazo para submissões

Assunto: Capacitação técnica para adaptação

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_3ab_Koronivia.pdf
https://unfccc.int/event/sbi-57?item=8


Data: 28.02.23

Órgão envolvido: Comitê de Paris para Capacitação Técnica (PCCB)

Resumo: O Comitê de Paris para Capacitação Técnica convida as Partes para

apresentarem suas visões acerca do tema de foco do PCCB para 2023, qual seja:

capacitação técnica para apoiar a adaptação, com foco em lidar com as lacunas e

necessidades relacionados à formulação e implementação dos Planos Nacionais de

Adaptação. Mais informações sobre o chamado de submissões podem ser encontradas

aqui.

→ FINANCIAMENTO

Tipo de Evento: Prazo para submissões

Assunto: Nova meta global quanti�cada de �nanciamento climático

Data: 06.02.23

Órgão envolvido: Programa de trabalho ad hoc sobre a nova meta global quanti�cada

de �nanciamento climático

Resumo: Os responsáveis pelo programa de trabalho ad hoc sobre a nova meta global

quanti�cada de �nanciamento climático convidam as Partes para apresentarem suas

visões acerca do plano de trabalho para 2023 e sobre o quinto diálogo técnico

especializado. Mais informações sobre o chamado de submissões podem ser

encontradas aqui.

Tipo de Evento: Prazo para submissões

Assunto: Arranjos de �nanciamento para lidar com perdas e danos climáticos

Data: 14.02.23

Órgão envolvido: SBI

Resumo: As Partes e outras organizações relevantes são chamadas, conforme

mandatado no parágrafo 7(c) da FCCC/CP/2022/L.18–FCCC/PA/CMA/2022/L.20, a

apresentar suas visões sobre os tópicos e estruturas a serem adotados no Segundo

Diálogo de Glasgow e nos workshops sobre o tema. Conforme estabelecido no

parágrafo 7(a) da decisão citada, serão realizados dois workshops em 2023, com

participação de diversas instituições relevantes sobre perdas e danos climáticos. Já o

Diálogo de Glasgow foi estabelecido no parágrafo 73 da Decisão 1/CMA.3 para discutir

https://unfccc.int/pccb-submissions-2023-focus%20area
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/message_to_parties_and_observer_states_from_the%20_co_chairs_of_the_ad_hoc_work_programme_on_the_ncqg.pdf
https://unfccc.int/event/cma-4?item=8%20f
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10a01E.pdf


os arranjos de �nanciamento para atividades para evitar, minimizar e lidar com perdas

e danos climáticos, devendo ser realizado na primeira sessão do SBI no ano (em junho).

Tipo de Evento: Prazo para submissões

Assunto: Nova meta global quanti�cada de �nanciamento climático

Data: 27.02.23

Órgão envolvido: SBI

Resumo: As Partes são chamadas, conforme mandatado no parágrafo 12 do

documento de decisão FCCC/PA/CMA/2022/L.19 a apresentar suas visões sobre os

temas a serem incluídos no plano de trabalho sobre a nova meta global quanti�cada de

�nanciamento climático. Conforme parágrafo 11(a) da decisão mencionada, o grupo ad

hoc deverá estabelecer um plano de trabalho para realização de diálogos técnicos

especializados.

→ MEDIDAS DE RESPOSTA

Tipo de Evento: Prazo para submissões

Assunto: Impactos das medidas de resposta

Data: 27.02.23

Órgão envolvido: SBI

Resumo: As Partes são chamadas a apresentar suas visões sobre os esforços

relacionados a impactos sociais e econômicos de medidas de respostas, conforme

mandatado no parágrafo 11 do documento de decisão   FCCC/PA/CMA/2022/L.7. A

compilação das submissões será fonte de informação (input) para o primeiro Balanço

Global do Acordo de Paris.

→ MERCADOS DE CARBONO

Tipo de Evento: Curso de capacitação

Assunto: Operacionalização do Artigo 6.2

Data: 06.02.23

Órgão envolvido: UNFCCC e UNDP (Programa da ONU para o Desenvolvimento)

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_8e_NCQG.pdf
https://unfccc.int/event/cma-4?item=12


Resumo: A UNDP e A UNFCCC organizam curso online para apoiar os países na

capacitação técnica para operacionalização do Artigo 6.2. O curso é voltado para

formuladores de políticas públicas, funcionários técnicos governamentais e

implementadores do setor público e privado para aprofundamento quanto aos

requisitos e compreensão dos diferentes componentes para operacionalização do

Artigo 6.2. Mais informações estão disponíveis aqui.

→ MITIGAÇÃO

Tipo de Evento: Prazo para submissões

Assunto: Melhoria no processo da UNFCCC para aumentar a ambição e

implementação da mitigação

Data: 27.02.23

Órgão envolvido: SBI

Resumo: As Partes são chamadas a apresentar suas visões sobre abordagens e

aperfeiçoamentos para melhorar a e�ciência do processo da UNFCCC para aumentar a

ambição e a implementação da mitigação. Esse chamado foi previsto no parágrafo 16

do documento de conclusões FCCC/SBI/2022/L.14 do SBI 56, no qual o SBI tomou

conhecimento de contribuições das Partes sobre oportunidades de melhorias nos

arranjos das reuniões intergovernamentais.

→ PERDAS E DANOS

Tipo de Evento: Reunião

Assunto: 18ª Reunião do Comitê Executivo do Mecanismo Internacional de Varsóvia

sobre Perdas e Danos

Data: De 28.02.23 a 03.03.23

Órgão envolvido: Mecanismo Internacional de Varsóvia sobre Perdas e Danos

Resumo: A pauta da reunião passa pela organização das atividades previstas no novo

plano de trabalho quinquenal, incluindo ações para facilitação e cooperação em relação

a eventos de início lento, perdas não econômicas, gerenciamento de riscos, mobilidade

humana e ação e apoio. Além disso, será discutida a cooperação com o SBI na

organização do segundo Diálogo de Glasgow.

https://www.learningfornature.org/en/courses/operationalizing-article-6-2-of-the-paris-agreement-achieving-ambitious-climate-action-through-cooperative-approaches/
https://unfccc.int/event/sbi-56?item=15
https://unfccc.int/event/WIMExCom18
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ExCom_18_provisional_agenda.pdf


Tipo de Evento: Prazo para submissões

Assunto: Arranjos de �nanciamento para responder a perdas e danos climáticos

Data: 14.02.23

Órgão envolvido: SBI

Resumo: As Partes e organizações relevantes são chamadas a apresentar suas visões

sobre a estrutura do segundo Diálogo de Glasgow e dos workshops sobre participação

de uma pluralidade de instituições relevantes para resposta a perdas e danos

climáticos, conforme referido no parágrafo 7(a) do documento de decisão

FCCC/CP/2022/L.18–FCCC/PA/CMA/2022/L.20.

→ TRANSPARÊNCIA 

Tipo de Evento: Reunião

Assunto: 9ª Reunião do Grupo Consultivo de Experts (CGE)

Data: De 09.02.23 a 10.02.23

Órgão envolvido: Grupo Consultivo de Experts (CGE)

Resumo: A pauta da reunião não foi disponibilizada. Considerando que o CGE elabora

planos de trabalho anuais, é provável que a primeira reunião do ano seja dedicada à

elaboração do plano para 2023.

GLOSSÁRIO

Acordo de Paris: Tratado internacional de mudanças climáticas assinado em 2015 e em

vigor desde 2016. Tratado de implementação vinculado à UNFCCC.

CMA: Conferência das Partes do Acordo de Paris. É a reunião anual das Partes do

Acordo de Paris para tomada de decisões de implementação do tratado.

COP: Conferência das Partes da UNFCCC. É a reunião anual das Partes da UNFCCC

para tomada de decisões de implementação do tratado.

NDC:  Contribuição Nacionalmente Determinada (Nationally Determined

Contribution), documento individual apresentado pelas Partes do Acordo de Paris que

contem a contribuição daquela Parte para evitar o aumento de temperatura da Terra

em mais de 1.5ºC em relação aos níveis pré-industriais e cumprir os objetivos do

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2022_L18_cma2022_L20_revised_adv_0.pdf
https://unfccc.int/event/9th-meeting-of-the-consultative-group-of-experts-cge


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”.

BAIXE O GUIA DE BOLSO AQUI

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


* Boletim elaborado por Caroline Prolo e Thais Stoppe
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