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1.Assegurar que a emissão líquida global seja zero até 
meados do século e manter alcance 1,5ºC 

- acelerar a eliminação progressiva do carvão
- reduzir a desflorestação
- acelerar a mudança para veículos eléctricos
- incentivar o investimento em energias renováveis
2.Adaptar-se para proteger comunidades e habitats 

naturais 
- proteger e restaurar ecossistemas
- construir defesas, sistemas de alerta e infra-estruturas

e agricultura resilientes para evitar a perda de casas, 
meios de subsistência e de vidas humanas

I. Áreas prioritárias da Presidência da COP26
Ambição sobre Mitigação, Adaptação e Finanças



I. Áreas prioritárias da Presidência da COP26 cont.

Ambição sobre Mitigação, Adaptação e Finanças

3.Mobilizar o financiamento e meios de implementação 

- Os países desenvolvidos devem compensar a sua 
promessa de mobilizar pelo menos 100 mil milhões de 
dólares em financiamento climático por ano até 2020 

4.Trabalhar em conjunto para alcançar
- finalização do Paris Rulebook (as regras detalhadas que 

fazem parte do acordo de  Paris)
- aceleração da acção para enfrentar a crise climática 

através da colaboração entre governos, empresas e 
sociedade civil



II. Contexto

- Ser uma COP difícil
- Preocupações com a pandemia
- Resultados da UNGA e da PréCOP
- Proposta para eliminação progressiva do 
carvão
- Cimeira do G20
- Estratégias de longo prazo
- Pressão contínua da sociedade civil para a 
acção e justiça climática



III. Capacitação e Treinamento

Fundamentais para os países em desenvolvimento 
atenderem a adaptação e mitigação no combate as MCs

- Realçar o sucesso da hospedagem da 5ª reunião do 
Comité de Paris sobre a Capacitação (PCCB) e a 10ª 
reunião do Fórum de Durban sobre capacitação para 
facilitar implementação dos NAPs
- Concluir a quarta revisão abrangente da 
implementação do quadro de capacitação nos países 
em desenvolvimento, no âmbito do KP  
- Dar continuidade ao exame do relatório de progresso 
de 2021, sobre o  Programa de Trabalho de Nairobi



IV. Adaptação

Objectivo Global de Adaptação

- Planos Nacionais de Adaptação 

Implementação e questões relacionadas com o 

financiamento da Adaptação 

- Comunicações de Adaptação



V. Perdas e Danos

- Operacionalização da Rede de Santiago sobre Perdas 
e Danos

- Finanças para Perda e Danos



VI. Medidas de Resposta

- Preocupação com o progresso na implementação 
das atividades do plano de trabalho de medidas 
de resposta e da KCI

- Importância do tratamento equilibrado de todos 
os órgãos constituídos

- Importância de conduzir eventos mandatados pela 
KCI e compensar a reunião da KCI que não foi 
realizada em 2020.



VII. Ação para empoderamento das questões 
climáticas (ACE)

- Progressos no âmbito de ACE durante as 
negociações. 

- Discussões sobre o ACE e a revisão do Programa 
de Trabalho de Doha. 

- Continuar a discussão sobre a estrutura e 
operacionalização dos elementos ACE de forma a 
permitir implementação do Artigo 12 do Acordo 
de Paris de forma coerente



VIII. Reforço do quadro da Transparência e MRV

• Informações a comunicar na Bienal de Transparência 
Os relatórios (BTRs) já estão definidos nas modalidades, 

procedimentos e orientações (MPGs) para a ETF
• Formato  da informação e questões pendentes:
- Tabelas comuns de relatórios e formatos tabulares; 
- Esboços dos BTRs, documentos de inventário nacionais, 

relatórios de revisão; 
- Urgência de dispor dos sistemas e ferramentas para a 

elaboração de relatórios e revisão em vigor para 
permitir que os BTRs sejam apresentados até 2024;

- Desenvolvimento de capacidades para permitir a 
utilização de tabelas de relatórios, formatos e 
ferramentas por parte dos países em desenvolvimento



IX. Financiamento e meios de implementação

Garantir o objectivo de 100 mil milhões de dólares 
por ano acordado em 2009

- Financiamento climático fornecido e mobilizado 
pelos países desenvolvidos para países em 
desenvolvimento totalizou 79,6 mil milhões de 
dólares em 2019, o que representa um aumento 
de 2% em relação 78,3 mil milhões em 2018 
(OCDE, 2021)

- Definição de financiamento climático
- Negociação de um novo objectivo de 

financiamento climático



XI. Artigo 6 e o papel dos mercados internacionais de carbono 
para Objectivos do Acordo de Paris: Questões chave não resolvidas

Art. 6º reconhece que algumas Partes optam por 
prosseguir cooperação voluntária na implementação 
das suas NDC para permitir uma maior ambição e 
promover a sustentabilidade

- Ambição e Mitigação Global das Emissões (OMGE)
- Quota de receitas

Afectação de fundos para a adaptação 
- Evitar a dupla contagem 

Garantia da integridade ambiental
Transição dos mecanismos do Protocolo de Quioto para 
o Art.6
Se permitir/como tratar unidades KP, projectos, 
metodologias no contexto do Art. 6



XII. Desenvolvimento e transferência de tecnologia

• Continuar a debater o alinhamento entre à Revisão 
Independente do CTCN e a Avaliação Periódica do 
Mecanismo de Tecnologia e destaque de eficácia, 
eficiência e complementaridade 

• Convergir no estabelecimento de uma visão de longo 
prazo sobre a importância de integrar 
desenvolvimento,  tecnologia e sua transferência, a fim 
de melhorar a resiliência às MCs e reduzir emissões de 
GEE,

• Apoio adequado e acesso à tecnologias para a 
implementação das NDCs pelos países em 
desenvolvimento



Dados a reter no percurso para alcance do Acordo de 
Paris

- Na data atual, 131 países que representam 53% do total 
das emissões GEE  submeteram  novas NDC ou atualizadas.
- 72 fazem parte da  P C,  85%  submissões países em Des
- 17,7% das emissões globais de GEE.
- 88% aumentaram ambição de mitigação
- 95% aumentaram ambição de adaptação (NAPs)
- 96% incluíram considerações de género
- 95% têm objetivos energéticos autónomos e detalhados
- Mais de metade liga as NDCs à recuperação  verde ao COVID-19 
- 75% dão prioridade à juventude 
- Novas NDCs têm maior qualidade, melhores dados, custos 

detalhados, e + ligados ao desenvolvimento e planeamento 
sectorial



Muito obrigado


