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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
oficiais, prazos para submissões e publicação de documentos, bem como identifica 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 oficiais 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 final 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 oficiais. Todas as
informações divulgadas são oficiais 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 específicos 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/cd1fea4ea317/monitor-do-acordo-de-paris-n01-setembro22-6226104?e=eee016674e
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 fevereiro tivemos andamentos nos temas de:

Adaptação,  Mercados de Carbono e Transparência.

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

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

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

Financiamento e Perdas e Danos.

Confira abaixo!

ACONTECEU EM FEVEREIRO

→ ADAPTAÇÃO

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: O LEG deve continuar seu trabalho de apoio aos países menos desenvolvidos

para elaboração e implementação de seus Planos Nacionais de Adaptação (NAPs) e

acompanhamento e reconhecimento dos esforços dos países menos desenvolvidos

para adaptação. A ata da reunião ainda não foi disponibilizada.

→ MERCADOS DE CARBONO

Tipo de Evento: Curso de capacitação

Assunto: Operacionalização do Artigo 6.2

Data: 06.02.23

https://unfccc.int/event/leg-43


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

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

capacitação técnica para operacionalização do Artigo 6.2. O curso pode ser realizado a

qualquer momento de forma assíncrona, e é aberto para qualquer interessado, mas é

desenhado 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.

→ 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: Na reunião, foi efeito novo presidente do CGE e elaborado o plano de

trabalho para 2023 (mais informações sobre o plano de trabalho podem ser

encontradas aqui). Decidiu-se também que os workshops de treinamento de 2023

serão focados no reporte de informação sobre impactos das mudanças climáticas e

adaptação; apoio necessário e recebido no reporte de adaptação; e materiais de

treinamento sobre mitigação. Por fim, foi iniciado o processo de revisão das regras de

procedimento do órgão.

VAI ACONTECER EM MARÇO

→ ADAPTAÇÃO 

Tipo de Evento: Reunião

Assunto: 23ª Reunião do Comitê de Adaptação

Data: 07.03.23 a 10.03.23

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/9th-meeting-of-the-consultative-group-of-experts-cge
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CGE%2520workplan%2520for%25202023.pdf
https://unfccc.int/news/the-consultative-group-of-experts-set-out-an-ambitious-workplan-for-2023
https://unfccc.int/event/AC-23


Órgão envolvido: Comitê de Adaptação

Resumo: A pauta da reunião inclui a integração e cooperação com outros órgãos que

tratam de adaptação com vistas à coerência das ações; conscientização, alcance e

compartilhamento de informação; apoio técnico ao planejamento e implementação da

adaptação (incluindo lacunas no acesso a financiamento e engajamento do setor

privado); apoio técnico à revisão subnacional, nacional e geral do progresso de

adaptação e elaboração do relatório síntese de 2024.

Tipo de Evento: Workshop

Assunto: 5º Workshop sob o Programa de Trabalho de Glasgow-Sharm el-Sheikh sobre

a meta global de adaptação

Data: 20.03.23 a 22.03.23

Órgão envolvido: Programa de Trabalho de Glasgow-Sharm el-Sheikh sobre a meta

global de adaptação

Resumo: O tema planejado para este 5º workshop é “adaptação transformadora”, o que

inclui mudanças de mentalidade, sabedoria indígena e temas transversais. Maiores

detalhes aguardam contribuições das Partes por meio de submissões. A pauta do

workshop ainda não foi disponibilizada.

→ FINANCIAMENTO

Tipo de Evento: Reunião

Assunto: 30ª Reunião do Comitê Permanente de Finanças

Data: 06.03.23 a 07.03.23

Órgão envolvido: Comitê Permanente de Finanças

Resumo: A pauta da reunião inclui o Fórum 2023 para Financiamento de Transições

Justas e os mandatos da COP27/CMA4, quais sejam: (i) atualização da definição

adotada de “financiamento climático”; (ii) trabalho relacionado ao Artigo 2.1(c) do

Acordo de Paris, incluindo opções para abordagens e diretrizes para implementação; e

(iii) reporte sobre a duplicação da adaptação de financiamento, conforme o parágrafo

18 da Decisão 1/CMA3.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ac23_2_agenda.pdf
https://unfccc.int/event/fifth-workshop-under-the-glasgow-sharm-el-sheikh-work-programme-on-the-global-goal-on-adaptation
https://unfccc.int/event/thirtieth-meeting-of-the-standing-committee-on-finance
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SCF%252030%2520provisional%2520annotated%2520agenda.pdf?download


Tipo de Evento: Diálogo técnico

Assunto: 5º Diálogo Técnico do Programa de Trabalho ad hoc da nova meta global

quantificada de financiamento climático (TED5)

Data: 08.03.23 a 10.03.23

Órgão envolvido: Programa de Trabalho ad hoc da nova meta global quantificada de

financiamento climático

Resumo: Os temas a serem discutidos serão colhidos das submissões apresentadas

pelas Partes com o objetivo de avançar nos temas para os quais não foi possível

consenso na COP 27. A pauta da reunião ainda não foi disponibilizada.

Tipo de Evento: Reunião

Assunto: 35ª Reunião da Diretoria do Fundo Verde para o Clima

Data: 13.03.23 a 16.03.23

Órgão envolvido: Diretoria do Fundo Verde para o Clima

Resumo: A pauta da reunião inclui organização para o ano de 2023, como revisão do

plano de trabalho e eleição de diretores; análise de propostas de financiamento e de

credenciamento; e temas provenientes da COP 27.

→ MERCADO DE CARBONO

Tipo de Evento: Reunião

Assunto: 4ª Reunião do Órgão Supervisor do Artigo 6.4

Data: 07.03.23 a 10.03.23

Órgão envolvido: Órgão Supervisor do Artigo 6.4

Resumo: O Órgão Supervisor continuará a considerar recomendações de diretrizes

sobre atividades e metodologias de remoção sob o mecanismo do Artigo 6.4. Também

considerará outras questões conforme estabelecido em seu plano de trabalho,

incluindo (i) disposições para o desenvolvimento e aprovação de metodologias,

validação, registro, monitoramento, verificação e certificação, emissão, renovação,

https://unfccc.int/node/625813
https://unfccc.int/event/35th-meeting-of-the-green-climate-fund-board-0
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b35-01-drf02.pdf
https://unfccc.int/event/Supervisory-Body-4


primeira transferência do registro do mecanismo, cancelamento voluntário, e outros

processos para a entrega da mitigação geral das emissões globais; (ii) revisão da

ferramenta de desenvolvimento sustentável em uso para o mecanismo de

desenvolvimento limpo e outras ferramentas e sistemas de salvaguarda em uso nos

mecanismos existentes baseados no mercado para promover o desenvolvimento

sustentável, com vistas a desenvolver ferramentas semelhantes para o mecanismo até

o final de 2023; (iii) revisão dos padrões e procedimentos de credenciamento do

mecanismo de desenvolvimento limpo com vistas a aplicá-los com revisões, conforme

apropriado, para o mecanismo até o final de 2023; (iv) facilitar as tarefas relacionadas à

transição das atividades do mecanismo de desenvolvimento limpo para o Artigo 6. 4

desenvolvendo e operacionalizando um procedimento para solicitar a transição. A

pauta da reunião pode ser encontrada aqui.

→ 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 tratado sobre a cooperação com o SBI na

organização do segundo Diálogo de Glasgow.

Assunto: 1ª Reunião do Comitê de Transição

Data: 27.03.23 a 29.03.23 

Órgão envolvido: “Comitê de Transição” para a operacionalização de arranjos de

financiamento e um fundo de perdas e danos 

Resumo: A pauta da reunião ainda não foi disponibilizada, visto que o Comitê ainda

está em formação. O Comitê de Transição foi criado por decisão da CMA 4 para

operacionalizar os novos arranjos de financiamento e um fundo específico para perdas

e danos climáticos. O trabalho do Comitê deverá passar por (i) estabelecimento de

arranjos institucionais, modalidades, estrutura, governança e termos de referência para

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/a64-sb004-aa.pdf
https://unfccc.int/event/WIMExCom18
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ExCom_18_provisional_agenda.pdf
https://unfccc.int/event/TC1
https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/transitional-committee
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_8f.pdf


o fundo; (ii) definição de elementos para os novos arranjos de financiamento; (iii)

identificação e expansão das fontes de financiamento; e (iv) garantia da coordenação e

complementaridade com os arranjos de financiamento existentes. 

→ TECNOLOGIA

Tipo de Evento: Reunião

Assunto: 26ª Reunião do Comitê Executivo de Tecnologia

Data: 21.03.23 a 23.03.23

Órgão envolvido: Comitê Executivo de Tecnologia

Resumo: A pauta da reunião inclui questões mais gerais, como a eleição da presidência

do Comitê, atualização sobre os resultados da COP 27 e suas consequências para

2023, incluindo os mandatos resultantes da Conferência. Em relação a temas mais

específicos, serão tratados os seguintes pontos do plano de trabalho plurianual: (i)

sistemas nacionais de inovação e pesquisa colaborativa; (ii) avaliação de necessidades

de tecnologia e ferramentas para apoio da implementação de NDCs; (iii) soluções

inovadoras e transformadoras; e colaboração com outros agentes da UNFCCC.

Tipo de Evento: Reunião

Assunto: Sessão conjunta do Comitê Executivo de Tecnologia e do Comitê Consultivo

do Centro e Rede de Tecnologia Climática

Data: 24.03.23

Órgão envolvido: Comitê Executivo de Tecnologia e Comitê Consultivo do Centro e

Rede de Tecnologia Climática

Resumo: A sessão conjunta ocorrerá próxima das reuniões individuais de cada Comitê

e devem ser discutidas as sinergias entre os programas de trabalho. Não foi divulgada a

pauta da reunião.

Tipo de Evento: Reunião

Assunto: 21ª Reunião do Comitê Consultivo do Centro e Rede de Tecnologia Climática

Data: 27.03.23 a 29.03.23

https://unfccc.int/event/26th-meeting-of-the-technology-executive-committee
https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/tn_meetings/c4f5483dd7fe4368b8c9e202163537e5/94d315d11e7f45dea47a95c56c8e379b.pdf
https://unfccc.int/event/joint-session-of-the-technology-executive-committee-and-the-advisory-board-of-the-climate-technology
https://www.ctc-n.org/calendar/events/21st-ctcn-advisory-board-meeting


Órgão envolvido: Comitê Consultivo do Centro e Rede de Tecnologia Climática

Resumo: O Comitê deve continuar a seguir o seu plano de trabalho plurianual, que

inclui: (i) o trilema água, alimento e energia; (ii) apoio a construções e infraestrutura

resiliente; (iii) apoio a sistemas de mobilidade sustentável; (iv) apoio a transformações

no sistema de energia; e (v) apoio a iniciativas de descarbonização da indústria. Não foi

divulgada a pauta da reunião.

SUBMISSÕES APRESENTADAS PELO BRASIL NO ÚLTIMO MÊS

→ FINANCIAMENTO

Órgão para o qual foi apresentada a submissão: SBI 

Assunto: Nova meta global quantificada de financiamento climático

Data: 09.02.23

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

A submissão apresenta a visão desses países quanto aos temas a serem tratados no

âmbito do Programa de Trabalho Ad Hoc da Nova Meta Global Quantificada de

Financiamento Climático (NMGQFC) para o ano de 2023. Na COP 27, o ABU já havia

proposto que nos 4 diálogos técnicos previstos para 2023 fossem abordados os temas:

arranjos de transparência para acompanhamento do progresso e escopo temporal da

meta; instrumentos e fontes de financiamento; quantificação e áreas temáticas; e

qualidade da NMGQFC. Para além desses temas, ABU propõe adicionar à lista a

discussão sobre os prazos de implementação da meta. O próximo diálogo técnico

ocorrerá entre 8 e 10 de março, e deverá focar nos arranjos de transparência para

acompanhamento do progresso, incluindo revisões periódicas; relação com o processo

de Balanço Global do Acordo de Paris, com o sistema de relato e transparência do

Acordo de Paris e a melhor ciência disponível; bem como tratar de uma possível

verificação anual das metas pelo Comitê Permanente de Finanças. O ABU propõe que

os diálogos técnicos sejam organizados de forma a levar a um progresso concreto em

todos os tópicos, para assim entregar contribuições efetivas para a adoção de uma

decisão substantiva na COP 28.

→ PERDAS E DANOS

https://pow.ctc-n.org/
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202302091050---ABU%2520Views%2520on%2520the%2520AHWP%2520of%2520the%2520NCQG%2520-%25202023%2520Workplan.pdf


Órgão para o qual foi apresentada a submissão: SBI 

Assunto: Segundo Diálogo de Glasgow sobre perdas e danos

Data: 22.02.23

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

A submissão apresenta a visão desses países quanto aos tópicos e estrutura a serem

adotados no Segundo Diálogo de Glasgow sobre perdas e danos e nos workshops a

serem realizados sobre o tema de financiamento para perdas e danos climáticos.

 

Na COP 27, foi estabelecido um Comitê de Transição composto por 24 membros (10 de

países desenvolvidos e 14 de países em desenvolvimento), que vai fazer

recomendações para operacionalizar o fundo de perdas e danos e outros arranjos de

financiamento para perdas e danos climáticos. Uma série de atividades informará as

recomendações do Comitê de Transição: 2 workshops, 2 relatórios de síntese pelo

Secretariado da UNFCCC e o Segundo Diálogo de Glasgow. O trabalho do comitê será

concluído com a consideração e adoção de suas recomendações pela COP 28/ CMA5.

Os países do ABU entendem que essas reuniões devem servir de fonte de informação

para as atividades do Comitê de Transição, e que todas as discussões nessas reuniões

devem ser guiadas pelos princípios da UNFCCC, especialmente o princípio das

responsabilidades comuns porém diferenciadas e respectivas capacidades.

Em relação à reunião do Segundo Diálogo de Glasgow, os países propõem que essas

discussões sejam agendadas de forma com que não haja colisão de horário com as

reuniões da agenda formal de negociações dos temas de adaptação, perdas e danos e

financiamento climático que ocorrerão em Bonn em junho de 2023. O ABU sugere

também que neste diálogo sejam abordados temas como fontes e abordagens

inovadoras de financiamento e lacunas relacionadas ao financiamento climático. Em

relação aos workshops, o ABU entende que devem ser realizados no período entre as

três reuniões do Comitê de Transição, de modo que o próprio Comitê possa indicar

temas a serem aprofundados nos workshops. O ABU sugere que sejam tratados temas

como modalidades de acesso ao fundo e relação dos arranjos institucionais do fundo

com outros entes da UNFCCC.

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

https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202302221805---ABU%2520-%2520LnD%2520-%25202nd%2520Glasgow%2520Dialogue_220223.pdf


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

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

para tomada de decisões de implementação do tratado.

NDC:  Contribuição Nacionalmente Determinada (Nationally Determined

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

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

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

Acordo de Paris.

Órgãos Observadores: atores não-estatais entidades públicas ou privadas que

solicitaram e obtiveram credenciamento como “observadoras” das reuniões e

andamentos do sistema da UNFCCC

Parte(s): país(es) membro(s) do Acordo de Paris

Submissão: documento pelo qual uma parte interessada apresenta manifestação com

sua visão sobre determinado ponto de discussão nas negociações, podendo conter

contribuições técnicas e cientificas, 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

fluxos financeiros.

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”. Para saber mais sobre o que aconteceu na COP 27, leia

o nosso Resumão das decisões da COP 27.

https://laclima.org/wp-content/uploads/2022/09/rumo-a-cop27-LACLIMA.pdf
https://laclima.org/acordoparis/resumao-das-decisoes-da-cop-27/


* Boletim elaborado por Caroline Prolo e Thais Stoppe
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