
Moderadores e contatos para perguntas/ coordenadores do 

Núcleo Lusófono: 

Simone Gotthardt clusterlusophone@patpa.net e 

Thiago Mendes thiagomendes81@hotmail.com

Bem-Vindos a 
todas e a todos!

mailto:clusterlusophone@patpa.net
mailto:thiagomendes81@hotmail.com


Abertura Thiago Mendes

Núcleo Lusófono

Condições e possibilidades ofertadas 

pelo GEF para financiar à elaboração 

dos BTRs

Gustavo Fonseca 

Diretor de Programas de GEF 

(Global Environment Facility)

Perguntas e respostas Participantes e debatedores 

Cabo Verde - Apresentação da NDC 

2021

Águeda de Burgo

Diretora Nacional do 

Ambiente de Cabo Verde 

Apresentação da tradução para o 

português da 

“NDC Handover Checklist”

Simone Gotthardt

Núcleo Lusófono

Perguntas e respostas Participantes e debatedores 

Avaliação e encerramento Thiago Mendes

Núcleo Lusófono

Agenda do Evento

Moderadores e contatos para perguntas/ coordenadores do 

Núcleo Lusófono: 

Simone Gotthardt clusterlusophone@patpa.net e 

Thiago Mendes thiagomendes81@hotmail.com
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Condições e possibilidades ofertadas pelo GEF para 
financiar à elaboração dos BTRs

Gustavo Fonseca 

Diretor de Programas de GEF (Global Environment
Facility)



Apoio do GEF para Relatórios 
Bienais de Transparência no Acordo 

de Paris

Gustavo Fonseca
Director, Programs

Global Environment Facility - GEF



Apoio do GEF para MRV e Transparência

Fase Piloto
(1992-1994)

GEF-1 
(1994-1998)

GEF-2 
(1998-2002)

GEF-3 
(2002-2006)

GEF-4 
(2006-2010)

GEF-5 
(2010-2014)

GEF-6 
(2014-2018)

GEF-7 
(2018-2022)

GEF-8 
(2022-2026)

Apoio para Comunicações Nacionais (NCs)

Apoio para Relatórios Bienais de Atualização 
(Biennial Update Reports - BUR)

Apoio para Relatórios Bienais 
de Transparência (BTR)

CBITGSP

Apoio para CBIT



Apoio do GEF 
para relatórios 
de acordo com a 
Convenção

• Comunicações Nacionais (NC): 
since 1995

• Até USD 500.000 de fundos 
reservados (fora do STAR)

• Relatórios bienais de atualização : 
desde 2012

• Até USD 352.000 de fundos 
reservados (fora da STAR)

• Os países podem decidir 
adicionar recursos de sua STAR
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O papel do GEF na marco de transparência aprimorada

Apoio de capacitação

• A COP 21 instou o GEF a tomar providências 

para apoiar o estabelecimento e operação da 

Iniciativa de Capacitação para a 

Transparência (CBIT) no GEF-6 e ciclos 

futuros

• Três objetivos do CBIT :

• Fortalecer as instituições nacionais para 

atividades relacionadas à transparência 

de acordo com as prioridades nacionais;

• Fornecer ferramentas, treinamento e 

assistência relevantes para o 

cumprimento das disposições estipuladas 

no Artigo 13 do Acordo;

• Auxiliar na melhoria da transparência ao 

longo do tempo

Suporte para elaboração de 
relatórios

• O CMA adotou as modalidades, 

procedimentos e diretrizes para o quadro de 

transparência para ação e apoio e decidiu que 

as Partes devem apresentar seu primeiro BTR 

até 31 de dezembro de 2024.

• O CMA instou o GEF a apoiar as Partes 

países em desenvolvimento na preparação de 

seus primeiros BTRs e subseqüentes

• O CMA também incentivou o GEF a considerar 

opções para melhorar a eficiência do processo 

de fornecimento de suporte para relatórios nos 

termos do Artigo 13



Apoio CBIT

• Estabelecido em junho de 2016 para GEF-6 e 
apoiado no GEF-7 (2018-2022) 

• 74 projetos em carteira: 69 nacionais, 5 globais, 1 
regional

• USD 121,6 milhões em recursos alocados

• 49 projetos (66%) em fase de implantação

• Responder às prioridades e necessidades do país

• Os projetos globais apoiam a partilha de 
conhecimento e experiência e desenvolvem novas 
ferramentas em setores específicos (por exemplo, 
florestas e AFOLU)

• CBIT continuará no GEF-8 (2022-2026)
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Consulta e implementação do primeiro apoio ao BTR

Jun 2020

• Primeiras consultas informais organizadas para discutir possíveis modalidades e opções de apoio

• Com a presença de representantes de países, CGE, UNFCCC e Agências

Nov 2020
• Consultas informais realizadas para discutir as diretrizes e modalidades propostas

Dez 2020

• Diretrizes de apoio publicadas como Documento de Informação para o 59º Conselho do GEF
• http://www.thegef.org/council-meeting-documents/information-note-financing-biennial-transparency-reports-developing

Fev 2021

• Aviso sobre o primeiro apoio ao BTR comunicado pelo CEO do GEF a todos os Pontos 
Focais Operacionais do GEF e publicado no site do GEF

http://www.thegef.org/council-meeting-documents/information-note-financing-biennial-transparency-reports-developing


Modalidades de apoio para o primeiro BTR

BTR

• Até USD 484,000

• Disponível para países 
que já apresentaram 
seu último BUR

• Está tudo bem se o 
país tem NC em 
andamento, financiado 
pelo GEF

BTR/NC

• Até USD 517,000

• Disponível para países 
que não têm NC em 
andamento e 
pretendem apresentar 
seu último BUR (em 
andamento, financiado 
pelo GEF) antes de 
janeiro de 2023

Financiamento adicional 
(complementar / top-up)

• Até USD 200,000

• Modalidade disponível 
a partir de janeiro de 
2023 para países com 
BUR ou NC em 
andamento, 
financiados pelo GEF

• Opção para países 
que não podem fazer 
a transição a tempo



Árvore de 
decisão para o 
apoio ao 
primeiro BTR

http://www.thegef.org/sites/default/files/events/GEF_Second_Informal_Consultation_BTR_Decision_Tree.pdf

http://www.thegef.org/sites/default/files/events/GEF_Second_Informal_Consultation_BTR_Decision_Tree.pdf


Comparação entre BTR e BTR / NC
Componentes BTR

I. Relatório de inventário nacional de emissões antrópicas por 

fontes e remoções por sumidouros de gases de efeito estufa

II. Informações necessárias para acompanhar o progresso 

feito na implementação e obtenção de contribuições 

nacionalmente determinadas nos termos do Artigo 4 do 

Acordo de Paris

III. Informações relacionadas aos impactos das mudanças 

climáticas e adaptação nos termos do Artigo 7 do Acordo de 

Paris

IV. Informações sobre financiamento, desenvolvimento e 

transferência de tecnologia e apoio à capacitação necessários 

e recebidos de acordo com os Artigos 9 a 11 do Acordo de 

Paris

V. Outras informações relevantes (por exemplo, gênero)

VI. Publicação e envio de relatório e outro suporte de 

execução do projeto

Componentes BTR / NC

I. Relatório de inventário nacional de emissões antrópicas por 

fontes e remoções por sumidouros de gases de efeito estufa

II. Informações necessárias para acompanhar o progresso 

feito na implementação e obtenção de contribuições 

nacionalmente determinadas nos termos do Artigo 4 do 

Acordo de Paris

III. Informações relacionadas aos impactos das mudanças 

climáticas e adaptação nos termos do Artigo 7 do Acordo de 

Paris

IV. Informações sobre financiamento, desenvolvimento e 

transferência de tecnologia e apoio à capacitação necessários 

e recebidos de acordo com os Artigos 9 a 11 do Acordo de 

Paris

V. Outras informações relevantes (por exemplo, gênero), 

incluindo capítulos NC suplementares (pesquisa e observação 

sistêmica; e educação, treinamento e conscientização pública)

VI. Publicação e envio de relatório e outro suporte de 

execução do projeto



Modalidades 
de suporte 
GEF para 
relatórios

• Modalidades de suporte existentes como 
atividades de habilitação

• Até $ 2 milhões podem ser aprovados pelo 
CEO em uma base contínua
• Solicitação de aprovação rápida e simplificada de 

até US $ 1 milhão
• Em média, eles são aprovados pelo GEF em 

menos de 3 meses

• Acima de $ 2 milhões aprovados pelo 
Conselho GEF
• Pedido de aprovação simplificado
• Requer 2 estágios de aprovação - primeiro o 

conceito é aprovado pelo Conselho, e após o 
desenvolvimento do projeto pelo CEO

• Para países que optam por complementar com 
recursos STAR (por exemplo, Brasil, China, Índia, 
etc.)

• Para programas guarda-chuva que combinam 
vários países em uma única solicitação



Pontos chave

• Tempo de apoio: Embora as tabelas de relatórios comuns 

(CRTs), formatos tabulares comuns (CTFs) e esboços para BTR 

não tenham sido desenvolvidos e adotados, o apoio do GEF está 

disponível agora para permitir que os países tenham tempo e 

flexibilidade suficientes para a preparação.

• Suporte NC: O GEF incentiva os países a enviarem suas NC em 

conjunto com o BTR para minimizar a carga de trabalho. O 

suporte NC separado dos BTRs permanece disponível, mas 

esforços precisam ser feitos para minimizar a duplicação de 

recursos.

• Suporte BUR: O apoio do BUR não continuará mais a partir de 

janeiro de 2022. O GEF incentiva os países a iniciarem seu 

primeiro BTR em vez do BUR final.

• Modalidades: No GEF-7, as modalidades existentes para 

habilitar atividades são usadas. As alterações podem ser 

consideradas como parte da reposição do GEF-8, sujeito a 

acordo.



Considerações
sobre GEF-8

• As negociações de reposição do GEF-8 foram 
iniciadas 

• Modalidades para atividades de habilitação para 
todas as áreas focais podem ser atualizadas, 
sujeito a acordo

• A eficácia e o potencial para sinergias de apoio às 
Atividades Habilitadoras podem ser deliberados

• A responsabilidade quanto a submissão de 
relatórios deve ser reforçada

• COVID e os desafios específicos da agência 
podem impactar o apoio e a implementação 
negativamente

• GEF tem interesse em conhecer as experiências, 
desafios e boas práticas dos países



Muito Obrigado

Gustavo Fonseca
gfonseca1@thegef.org

www.thegef.org

mailto:gfonseca1@thegef.org
http://www.thegef.org/
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Cabo Verde - Apresentação da NDC 2021

Águeda de Burgo

Diretora Nacional do Ambiente de Cabo Verde 



Workshop “Cimate Promisse”

Apresentação da NDC atualizada de 

Cabo Verde

Águeda de Burgo /Alexandre Nevsky Rodrigues
Ministério da Agricultura e Ambiente | 14 de outubro de 2021



CONTEXTUALIZAÇÃO

INVENTÁRIO DE GASES DE EFEITO ESTUFA

AMBIÇÕES CLIMÁTICAS 2030 DE CABO VERDE 

CONTRIBUIÇÕES DE MITIGAÇÃO E DE ADAPTAÇÃO

11
22
33
44



Atualização do NDC 
(Submissão)

Plano Nacional de 
Adaptação (NAP)

Programa de Ação
Nacional de 

Adaptação (NAPA)

2007

3.ª 
Comunicação 

Nacional

2021

CONTEXTUALIZAÇÃO



Em dezembro de 2015, foi assinado o Acordo de Paris, um

documento no qual os países reconheciam as mudanças climáticas

como uma ameaça urgente e irreversível para todas as populações e

que políticas para a redução de emissão de gases de efeito estufa

deveriam ser implementadas.

Esse acordo firma o compromisso entre os países de lutar para que o

aumento da temperatura média do planeta fique abaixo de 2ºC dos

níveis pré-industriais, fazendo esforços para o máximo de 1,5ºC.

Para garantir o sucesso do acordo, cada país participante construiu

seus próprios compromissos.

CONTEXTUALIZAÇÃO



Fonte: Climate Action Tracker

Emissões e aquecimento esperados até 2100 (Gton CO2eq)

Aquecimento 

projetado para 2100

Baseline
4,1 – 4,8ºC

Políticas atuais

3,1 – 3,7ºC

Promessas atuais

2,6 – 3,2ºC

Consistente com 2ºC

1,5 – 1,7ºC

Consistente com 1,5ºC

1,3 – 1,5ºC
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CONTEXTUALIZAÇÃO



Financiamento Internacional do Clima

Colaboração das seguintes instituições internacionais

CONTEXTUALIZAÇÃO



o Esta NDC atualizada é o resultado de uma série de consultas às partes

interessadas e uma revisão das iniciativas, projetos e programas de

desenvolvimento em andamento em vários setores;

o Está alinhada com os objetivos de desenvolvimento de Cabo Verde e com

os programas, planos e estratégias nacionais e setoriais, por um lado, e

com os objetivos do Acordo de Paris, por outro;

CONTEXTUALIZAÇÃO



O documento está estruturado em 6 capítulos:

(1) Aborda o contexto nacional em que a NDC foi atualizada;

(2) Faz a ligação com a Ambição Climática 2030 do país a partir da Agenda

Estratégica de Desenvolvimento de Cabo Verde (Cabo Verde, Ambição 2030);

(3) Apresenta as contribuições para Mitigação;

(4) Apresenta as contribuições para Adaptação;

(5) Traça as perspetivas de Cabo Verde no âmbito da transparência e governação

climática;

(6) Finaliza com um capítulo sobre o quadro das necessidades e apoio internacional

CONTEXTUALIZAÇÃO



Importância da atualização da NDC e do cumprimento dos compromissos/metas

o A NDC constitui o principal instrumento de negociação climática de cada país;

o Desempenha um papel singular na mobilização de fundos bilaterais e

multilaterais para financiamento de ações de mitigação e de adaptação às

mudanças climáticas;

o As NDCs estão a tornar, também, um dos principais instrumentos de

financiamento ao desenvolvimento dos países menos desenvolvidos e dos países

de desenvolvimento médio;

o É o principal instrumento de seguimento do cumprimento do Acordo de Paris.

CONTEXTUALIZAÇÃO
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528,35

0,89 0,29

-236,69

292,84

ENERGIA IPPU RESÍDUOS AFOLU Total
Emissões/Remoções

45,0% 40,8% 6,7% 7,5%

Produção 

Energia
Transporte Indústria

Outros 

Setores

Emissão e Redução de CO2 em 2010 (Gg)

Emissão de CO2 no setor da energia 

em 2010 (Gg)

INVENTÁRIO DE GASES DE 

EFEITO ESTUFA



1007

6,51 89

-96

1007

765

6,51 89

-237

624

Energia IPPU Resíduos AFOLU Emissões/Remoções

- 38%

Emissões/Remoções de GEE projetados para 2030 (Cenário BAU|NDC, Gg CO2eq)*

INVENTÁRIO DE GASES DE 

EFEITO ESTUFA

* Cálculos sobre a contribuição do setor

AFOLU no cenário NDC atualizado. Esta

correção será feita oportunamente na NDC.



 Até 2030, Cabo Verde compromete-se a reduzir as emissões de GEE em 18%

abaixo do cenário do BAU. Condicionada a um apoio internacional adequado,

esta meta de redução pode ir até 24% abaixo do cenário BAU.

 Os compromissos de 2030 são estabelecidos com o objetivo a longo prazo de

alcançar uma economia com emissões de carbono a zero até 2050. A ilha da

Brava será o primeiro piloto para uma descarbonização máxima até 2040.

AMBIÇÕES CLIMÁTICAS 2030 DE CABO VERDE 

AMBIÇÕES CLIMÁTICAS 

2030 DE CABO VERDE 







AMBIÇÕES CLIMÁTICAS 

2030 DE CABO VERDE 







AMBIÇÕES CLIMÁTICAS 

2030 DE CABO VERDE 



5 Contribuições de mitigação

Reduzir a intensidade 

energética e promover 

a eficiência energética

(diminuir a demanda 

em 7% até 2030)

Aumentar as metas de 

energias renováveis

(aumentar para 50% 

até 2030)

Reduzir a intensidade 

de carbono na 

mobilidade

(25% de veículos 

elétricos até 2030)

Mudar para o turismo 

responsável e 

economia circular

(reduzir as emissões 

de GEE do turismo em 

20% por visitante/dia 

até 2030) 

Fortalecer a função 

de sumidouro natural 

dos ecossistemas

(florestar 7 000 ha e 

reflorestar 3 000 ha 

com espécies 

resilientes e 

adaptadas)

CONTRIBUIÇÕES DE 

MITIGAÇÃO E DE ADAPTAÇÃO



Reforçar a segurança e 

reabastecimento 

natural da água e 

reduzir a intensidade 

de carbono da água

Melhorar o tratamento 

e utilização de águas 

residuais 

Reforçar a segurança 

alimentar através da 

agricultura 

regenerativa

Reforçar a segurança 

alimentar através da 

pesca regenerativa 

Aumentar as áreas 

marinhas protegidas 

em 50% até 2030  

9 Contribuições de adaptação

CONTRIBUIÇÕES DE 

MITIGAÇÃO E DE ADAPTAÇÃO



Proteger as zonas 

costeiras e os recursos 

marinhos 

Utilizar o 

ordenamento 

territorial como aliado 

na adaptação e 

mitigação às 

mudanças climáticas

Mitigar os riscos de 

catástrofes e 

vulnerabilidades 

relacionadas com o 

clima

Reduzir os riscos 

relacionado com o 

clima na saúde

Contribuições de adaptação (continuação)

CONTRIBUIÇÕES DE 

MITIGAÇÃO E DE ADAPTAÇÃO





Obrigado!
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Perguntas e respostas



Inscreva-se aqui

26 Outubro 2021 – 9:00-10:00 CEST | 27 Outubro 2021 – 16:00-17:00 CEST

Reserve a data

Com dois eventos virtuais, a Parceria sobre Transparência no Acordo de Paris
(PATPA) e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
(FAO) estão lançando o "Biennial Transparency Report Guidance and Roadmap 
Tool".
Venha participar, obtenha informações sobre as principais características e uma
demonstração interativa da ferramenta. O idioma oficial do evento será inglés.

Lançamento do
BIENNIAL TRANSPARENCY 
REPORT GUIDANCE AND 

ROADMAP TOOL

Para mais informação, entre em contato com:
carlos.essus@giz.de
mirella.salvatore@fao.org

https://patpa.net/registration/btr-roadmap-launch/registration-btr-roadmap-oct-2021-en/
mailto:carlos.essus@giz.de
mailto:mirella.salvatore@fao.org
https://patpa.net/registration/btr-roadmap-launch/registration-btr-roadmap-oct-2021-en/
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• Simone Gotthardt

• Coordenadora do Núcleo Lusófono da Parceria para a Transparência
no Acordo do Paris

LISTA DE CONTROLE 
PARA ELABORAÇÃO DA NDC 
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• Observações da revisão do NDC 2020-2021: 

o Informação e dados básicos limitados sobre o primeiro NDC

• recursos adicionais necessários para preencher essas lacunas

• causou atrasos

• constituiu um desafio para as discussões em torno dos sectores 
específicos e ajustamentos aos alvos do anterior NDC

• Desafio de não ter um banco de dados central (atualizado)

o Apoio externo à revisão do NDC por parceiros de desenvolvimento 
através de consultores externos

• Cada parceiro trabalhou em diferentes elementos do NDC

o Alta rotatividade de pessoal nas agências estatais

• Memória institucional insuficiente do processo NDC anterior

Contexto
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Documentar reflexões 
e recomendações 

para futuras revisões 
das NDC

Objetivo

14/10/2021

Registar informação 
essencial sobre o processo 

de revisão do NDC, 
recursos, decisões, e 

atores para informar a 
revisão subsequente.

Contribuir para outros 
processos, por exemplo, o 
Estrutura de Transparência 

Aprimorada (ETF) ou 
Estratégias de Longo Prazo 

(LTS). 
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• Modelo flexível e ajustável

• Abordagem colaborativa e coordenada do enchimento

➢ reflexão ou um workshop de encerramento com as principais partes 
interessadas

Formato

14/10/2021NDC Handover Checklist

• Disponível online para descarregar na página web do Parceria para a 
Transparência no Acordo do Paris (PATPA)
• Em cinco línguas:

Inglês, Francês, Espanhol, Português, Russo
• Disponível na Caixa de Ferramentas da NDC Partnership: Climate Toolbox 

https://transparency-partnership.net/system/files/document/NDC%20Handover%20Checklist%20English%20%281%29.docx
https://transparency-partnership.net/system/files/document/NDC%20Handover%20Checklist_French.docx
https://transparency-partnership.net/system/files/document/NDC%20Handover%20Checklist_Spanish.docx
https://transparency-partnership.net/system/files/document/NDC%20Handover%20Checklist_Portuguese.docx
https://transparency-partnership.net/system/files/document/NDC%20Handover%20Checklist_Russian.docx
https://ndcpartnership.org/toolbox/ndc-handover-checklist
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NDC Handover Checklist - Índice

14/10/2021NDC Handover Checklist
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14/10/2021NDC Handover Checklist
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14/10/2021NDC Handover Checklist
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14/10/2021Transparency under the Paris Agreement and its relationship to the NDC cycle
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14/10/2021NDC Handover Checklist
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14/10/2021NDC Handover Checklist
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14/10/2021NDC Handover Checklist
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14/10/2021Transparency under the Paris Agreement and its relationship to the NDC cycle
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14/10/2021Transparency under the Paris Agreement and its relationship to the NDC cycle
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14/10/2021NDC Handover Checklist
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14/10/2021Transparency under the Paris Agreement and its relationship to the NDC cycle
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14/10/2021
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14/10/2021NDC Handover Checklist
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14/10/2021NDC Handover Checklist
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Questões práticas de aplicação

14/10/2021Transparency under the Paris Agreement and its relationship to the NDC cycle

• A ferramenta pode ser descarregada AQUI e aqui directamente

em Português

• É preciso preencher os documentos word e excel

• O Ponto Focal do NDC deve liderar o processo de preenchimento da 

Checklist

• Parceiros externos podem apoiar com o preenchimento da Checklist

• Identificar local apropriado para o armazenamento da lista de verificação

• O ideal é armazenar em versão digital e/ou online no banco de dados 

governamental (se houver)

• Garantir que a lista de verificação esteja disponível em 2-3 anos para a 

nova rodada de atualizações do NDC 

• Contacte o Núcleo Lusófono se precisar de apoio com 

preencher a NDC Handover Checklist!

https://transparency-partnership.net/publications-tools/ndc-handover-checklist
https://transparency-partnership.net/system/files/document/NDC%20Handover%20Checklist_Portuguese.docx
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Obrigada pela sua atenção!

Para mais informações sobre o Núcleo Lusófono entre em contato: 

• Simone Gotthardt (Coordenação do Núcleo Lúsofono) 
clusterlusophone@patpa.net

• Thiago Mendes (Coordenação Técnica do Núcleo Lusófono) 
thiagomendes81@hotmail.com

14/10/2021

mailto:clusterlusophone@patpa.net
mailto:thiagomendes81@hotmail.com
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• How can climate finance tracking work?
– Tuesday 19.10.2021: 17:00 - 19:00 CEST (Berlin/Amsterdam)

– Wednesday 20.10.2021: 09:00 - 11:00 CEST (Berlin/Amsterdam)

– Sign up here, More information on the virtual sessions can be found here.

• Launch of the BTR Guidance and Roadmap Tool
– Tuesday 26.10.2021: 9:00-10:00 CEST (Berlin/Amsterdam)

– Wednesday 27.10.2021: 16:00-17:00 CEST (Berlin/Amsterdam)

– Sign up here, More information on the virtual sessions can be found here.

• De BUR para BTR: Desafios e oportunidades para os países lusófonos
– no Pavilhão BENELUX/EIB na COP 26, evento híbrido e público

– Sábado 6.11.2021: 14:45 – 16:00 (GMT+1) (London/Glasgow)

• Arranjos institucionais e coleta de dados no setor AFOLU
– Começo de dezembro

Próximos eventos

14/10/2021

Por favor, fique à 
vontade para 
compartilhar os 
eventos também aos 
seus colegas!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj9mgiVVNdLBixAtkmOfKVfmooC6taHZpxp4GxPydPIegprQ/viewform
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransparency-partnership.net%2Fevent%2F2021-virtual-event-how-can-climate-finance-tracking-work&data=04%7C01%7Csimone.gotthardt%40giz.de%7C2da68340502a495d644b08d98d923c8d%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637696481485615879%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=P3vA%2FVYC2Zh43afdOXHtBsOY12IMBY9bHdofdf1hJO0%3D&reserved=0
https://patpa.net/registration/btr-roadmap-launch/registration-btr-roadmap-oct-2021-en/
https://transparency-partnership.net/event/2021-launch-event-BTR-guidance-and-roadmap-tool
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Avaliem o seminário virtual clicando aqui.

Por favor, tomem 3 minutos e 
respondam 5 perguntas.

Muito obrigada!

Avaliação do evento

14/10/2021

https://forms.monday.com/forms/b0562b5ef152ef2517cf8bef7307c37e?r=use1
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