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MRV e Transparência: marcos fundamentais para as Partes países em desenvolvimento
•A Convenção estabelece relatos obrigatórios para todas as Partes e
cronogramas para as comunicações nacionais iniciais das Partes países em
1992/1994 desenvolvimento (Art.12, para 5 e Art 4. para 3)
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• As diretrizes para a elaboração das comunicações nacionais das
Partes países em desenvolvimento são: escopo, estrutura e conteúdo
(decisão 10/CP.2)

• O primeiro relato no âmbito da Convenção por Partes que são países
em desenvolvimento através da rodada inicial de comunicações
nacionais

• O Grupo Consultivo de Especialistas em comunicações nacionais das
Partes não incluídas no Anexo I da Convenção (GCE/CGE) é estabelecido
para ajuxiliar os países em suas obrigações de relato
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•CGE reestruturado em 2010-2012 para continuar assistência técnica e aumentar
a capacidade das Partes países em desenvolvimento preparar suas
comunicações nacionais
• COP 16 define frequência de 4 anos para comunicações nacionais e introduz
elementos adicionais de MRV (1/CP.16): reforço dos relatos sobre ações de mitigação
e seus efeitos, apoio recebido nas comunicações nacionais, incluindo inventários de GEE
das Partes não Anexo I; relatórios de atualização bienal (RAB/BURs); consulta e análise
internacional (CAI/ICA) de BURs; e MRV doméstico.

• COP 17 adota diretrizes para preparação de BURs e modalidades para ICA: datas
para submissão do 1o BUR; ICA no prazo de 6 meses após submissão da 1a rodada dos
BURs; ICA deverá incluir análise técnica em 2 partes e compartilhamento facilitado de
pontos de vista
• COP 19 adota várias decisões sobre estrutura de MRV: composição, modalidades e
procedimentos para a equipe técnica de especialistas no âmbito do ICA (19/CP.19);
diretrizes gerais para MRV doméstico (21/CP.19); 7 decisões do Marco de Varsóvia para
REDD+; e mandato do CGE para 2014-2018 com vigência mais ampla

• Acordo de Paris

2002

• COP 8 adota diretrizes revisadas para preparação de comunicações nacionais
(17/CP.8) e prorroga mandato do CGE, 2003-2007, com vigência mais ampla
para assistência técnica (3/CP.8)
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• COP 13 concorda com o princípio da aplicação de mensuração, relato e
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verificação (MRV) às Partes países em desenvolvimento para ações
nacionais/internacionais fortalecidas sobre mitigação da mudança do clima
(1/CP.13)

CMA3

•Pacote Climático Katowice adotado pela COP24/CMA1 para operacionalizar
Acordo de Paris
•Decisão 18/CMA.1: Modalidades, procedimentos e diretrizes para o quadro de
transparência no Art. 13 do Acordo de Paris” MPD/MPG

• Decisões sobre os assuntos técnicos relativos a transparência conforme
o Acordo de Paris e o mandato de Katowice

Em direcção a um quadro de transparência reforçada (ETF) no Acordo de Paris

Orgãos Subsidiários – Subsidiary Bodies (SBs, SBSTA, SBI)

➢ SBSTA, Transparência
o

11 (a). Tabelas comuns para o relatório eletrônico de informação de inventários nacionais de GEE

o

11 (b). Formatos tabulares comuns para o relatório eletrônico das informações necessárias para seguir o
progresso feito na implementação e alcance das contribuições nacionalmente determinadas, nos termos do
Artigo 4 do AP

o

11 (c). Formatos tabulares comuns para o relatório eletrônico das informações sobre financiamento,

desenvolvimento e transferência de tecnologia e apoio à capacitação, fornecido e mobilizado, bem como o
apoio necessário e recebido, de acordo com os Artigos 9-11 do Acordo de Paris
o

11 (d). Conteúdos e índice do relatório de transparência bienal, documento de inventário nacional e relatório
de revisão técnica de especialistas de acordo com as MPD/MPG para o quadro the transparência

o

11 (e). Programa de treinamento para especialistas técnicos que participam da revisão técnica

o

Decisão necessária pela 3ª CMA (Glasgow)

Orgãos Subsidiários – Subsidiary Bodies (SBSTA)

➢ SBSTA, outros itens de agenda relacionados com transparência e/ou MRV

o

10 (a). Revisão das diretrizes para a preparação de relatórios da UNFCCC sobre os inventários anuais para

as Partes do Anexo I (Uso das guias IPCC para wetlands; Produtos florestais/Harvest wood Products)
o

10 (b). Diretrizes para a revisão técnica das informações relatadas no âmbito da Convenção em inventários
de gases de efeito estufa, relatórios bienais e comunicações nacionais pelas Partes do Anexo I (revisão à
distância/desk review)

o

10 (c). Interface de dados de gases de efeito estufa (Greenhouse gas data interface)

o

10 (d). Métricas comuns para calcular a equivalência de dióxido de carbono dos GEE (GWP, GTP)

o

Relatórios de revisão pelo secretariado
• 13 (a). Revisão técnica das informações relatadas no âmbito da Convenção pelas Partes Anexo I da
Convenção em seus relatórios bienais e comunicações nacionais
• 13 (b). Revisão técnica dos inventários de gases de efeito estufa das Partes Anexo I da Convenção
• 13 (c). Revisão técnica dos inventários de gases de efeito estufa e outras informações relatadas pelas
Partes Anexo I, conforme definido no Artigo 1, parágrafo 7, do Protocolo de Quioto

Orgãos Subsidiários – Subsidiary Bodies (SBI)
➢ SBI

o

Relatórios e revisão relativos às Partes do Anexo I da Convenção
•

3 (a). Situação da submissão e revisão das sétimas comunicações nacionais e terceiros relatórios bienais das
Partes Anexo I da Convenção

•

3 (b). Compilações e sínteses do segundo e terceiro relatórios bienais das Partes Anexo I da Convenção

•

3 (c). Relatórios sobre dados de inventário nacional de GEE das Partes Anexo I da Convenção para os períodos
1990-2016 e 1990-2017

o

Relatórios e revisão relativos às Partes não-Anexo I da Convenção

•

4 (a). Informações contidas nas comunicações nacionais das Partes não-Anexo I da Convenção

•

4 (b). Relatório e termos de referência do Grupo Consultivo de Especialistas (GCE/CGE)

•

4 (c). Fornecimento de apoio financeiro e técnico

•

4 (d). Relatórios-resumo sobre a análise técnica dos relatórios de atualização bienal das Partes não-Anexo I da
Convenção

Apoio para países em desenvolvimento

SBSTA 50, conclusões
❖ Para. 121: O SBSTA reconhece que, de acordo com o Artigo 13, parágrafos 14 e 15, do Acordo
de Paris, será fornecido apoio às Partes países em desenvolvimento para implementação do
Artigo 13 e para o desenvolvimento, de forma contínua, da capacidade relacionada com a
transparência das Partes países em desenvolvimento
❖ Para. 127: O SBSTA 50 convida as Partes países em desenvolvimento interessadas a
solicitarem acesso ao “CRF Reporter”, por meio do secretariado, a fim de se familiarizarem com
a ferramenta de relato de informação

Climate Dialogues 2020
➢ Cerca de 80 eventos entre 23 de novembro e 4 de dezembro 2020
➢ Cerca de 8.000 participantes
➢ Climate Dialogues 2020: uma plataforma para as Partes, países e outros atores compartilharem informação sobre o
progresso feito em 2020, e suas visões e ideias relativas ao caminho à COP 26
➢ Diálogos informais sob a SBSTA
o

Parte I. Possíveis abordagens para uma análise mais aprofundada das tabelas comuns para relato de
inventários de emissões de gases de efeito estufa (CRT)

o

Parte II. Possíveis abordagens para uma consideração mais aprofundada do formato tabular comum para o

resumo estruturado (structured summary)
o

Parte III. Possíveis abordagens para uma análise mais aprofundada de formatos tabulares comuns para
informações nos termos dos Artigos 9-11 do Acordo de Paris (apoio financeiro)

➢ Dois eventos paralelos
o

Experiências e perspectivas sobre a compilação de inventários de gases de efeito estufa e sobre o uso das
tabelas e ferramentas de relatório por países em desenvolvimento e países desenvolvidos (20 de novembro de
2020)

o

Evento de informação sobre o acompanhamento do progresso feito na implementação e realização dos

CND/NDCs (18 de novembro de 2020)

Climate Dialogues 2020

➢ Outros eventos relacionados
o

Compilação e síntese das quartas submissões de Relatórios Bienais (RBs/BRs) pelas Partes Anexo I

o

Nona sessão de Compartilhamento Facilitador de Visualizações (FSV)

o

Avaliação Multilateral (AM/MA)

o

Diálogo sobre questões pendentes do Artigo 6: reunião informal do Presidente do SBSTA com chefes de delegação
e coordenadores regionais

o

Fórum informal do Grupo Consultivo de Especialistas (GCE/CGE) sobre medição, relato e verificação (MRV) e o
quadro de transparência fortalecido (QTF/ETF)

Obrigado

