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3. Apresentação do Núcleo Lusófono
• Participantes: 9 países lusófonos (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné 

Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor Leste)

• Apoiadores: 

• Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear (BMU, sigla em 
alemão) no âmbito da PATPA, (www.bmu.de)

• Ministério Federal de Saúde Publica, Segurança da Cadeia Alimentar e Meio Ambiente da Bélgica, 
e  (www.climat.be)

• Programa de Apoio Global (GSP) que é implementado em conjunto pelo PNUMA e pelo PNUD 
(https://www.un-gsp.org/)

• Secretariado do PATPA: em 2017 (grupo regional) 

• Criação da Coordenação de Apoio técnico GSP/UNDP: Agosto 2019

http://www.bmu.de/
http://www.climat.be/
https://www.un-gsp.org/


3.1. Núcleo Lusófono – Objetivos: 

• Promover o intercâmbio de experiências entre os países de 
língua portuguesa

• Fortalecimento das capacidades de comunicação e 
transparência, obrigações incluídas no quadro da UNFCCC e seu 
Acordo de Paris para alcançar os objetivos Acordo de Paris

• Oferecer suporte técnico aos países (Climate Helpdesk )
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3.2 
Principais
resultados
2019-2020 
do Núcleo
Lusófono

• Considerando os beneficiários dos workshops, reuniões e
atividades de capacitação promovidas, mais de 300
participantes de mais de 30 instituições diferentes já
foram atingidos diretamente;

• Propostas elaboradas de Captação de recursos de cerca
de USD 2,5 milhões de dólares para apoiar projetos
prioritários de países demandantes;

• Pesquisa de Avaliação de Efetividade no Fortalecimento
de Capacidade/Aprendizado do Núcleo Lusófono (GSP)
com 100% de cobertura dos países do Núcleo.





































Na sua opinião, existem outras áreas de interesse que poderiam ser 
abordadas pelo núcleo? 

✓ Breefing sistemático do ponto de situação da negociação internacional do clima

✓ Acordo Paris - Versão Portuguesa

✓ BTR

✓ Além da questão da transparência, seria útil discutirmos de maneira livre os demais
temas do regime internacional de mudança do clima - UNFCCC, Quioto e Paris.

✓ MRV de mitigação para as NDCs

✓ Sim. Poderia trabalhar na capacitação dos países na busca de financiamentos
climáticos

✓ Foco em particular em todas as questões de MRV e ligação com a monitorização e
acompanhamento da implementação dos compromissos.



Você poderia descrever sua expectativa em participar do Núcleo? E, se possível, se essas expectativas 
evoluíram com o tempo?

✓ Simplesmente fenomenal

✓ Melhoria continua de reforço da capacidade e partilha de experiência

✓ Deve evoluir muito. O Núcleo é o local certo para a capacitação que muitos países almejam

✓ Minhas expectativas são duas: 1) Aprender sobre aspectos específicos dos mecanismos de transparência; 
2) Aprender sobre a realidade dos demais países lusófonos. Tive aprendizagem significativa nestes dois 
campos, e sigo aprendendo mais.

✓ Espero que o Núcleo ajude os países a melhorarem suas capacidades na elaboração de CN e BURs no 
âmbito da Convenção e as NDC e o MRV fortalecido no âmbito do Acordo de Paris. Outra questão, o 
Núcleo poderia também melhorar a participação das delegações dos países nas negociações, produzindo 
informação que poderia ajudar os países a tomarem posicionamento sobre as questões em discussão

✓ Experiencia muito positiva, devido à facilidade da língua e também devido ao intercâmbio

✓ No tengo palabras



Slides adicionais da Avaliação de Efetividade no 
Fortalecimento de Capacidade/Aprendizado do 
Núcleo Lusófono (GSP)






















































