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Aspectos financeiros

→Os fundos mobilizados ainda não são suficientes.
→Escassos recursos financeiros ao nível do governo e as autoridades locais de
forma a adaptarem às mudanças climáticas.
→Fraca contribuição do OGE para as acções de combate as mudanças climáticas.

Aspectos de
Capacidades
Tecnológicas

→Inexistência de uma plataforma em rede (web) em termos de dados disponíveis
de todas as instituições e empresas relevantes.
→Fraco domínio do Software IPCC 2006 pelos técnicos nacionais.

Aspectos de
Capacidades
Técnicas

→Limitados recursos humanos qualificados e especializados nas temáticas
relacionadas aos inventários de GEE e sobre as mudanças climáticas.
→Falta de transparência no fornecimento de informações de instituições
relevantes. Apesar de não haver mecanismo que obrigue a fornecer
informações que são objeto de divulgação pública, as entidades maioria das
vezes não estão disponíveis para compartilhar os dados e as informações e
quando as compartilham não é feito de forma atempada.
→Inventários sectoriais (Florestas, Resíduos, Agricultura, Pecuária, Energia etc)
desactualizados ou inexistentes.

Transferência de conhecimentos e trocas de conhecimentos prático através
da elaboração dos inventários, Comunicações Nacionais e BURs.
Contribui para a tomada de decisão nos aspectos ligados as mudanças
climáticas.
Documento para institucionalização do Sistema MRV ao nível nacional.
Através da metodologia participativa permitiu o envolvimento de várias
instituições.

1- Que impacto teve a pandemia nos trabalhos de transparência, na produção de inventários,
CN ou BUR/BR?

▪ Atrasos no processo de elaboração do 1º Relatório Bienal de Actualização.
2 - Que planos têm para 2021 para continuar os trabalhos num contexto de
continuação da pandemia?
▪ Finalização do processo de elaboração do 1º BUR.
▪ Actualização da NDC.
▪ Estabelecimento do sistema nacional de MRV que assegure a preparação com alta

qualidade as documentações (Inventários GEE, CNs e BURs).

▪ Arranque do projecto para elaboração do NAPs.
▪ Elaboração do projecto para a elaboração da IV Comunicação Nacional.
▪ Finalização do documento do programa País de STP para financiamento do Fundo verde

para o Clima.
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