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Um inventário nacional das emissões antrópicas por
fontes e remoções antrópicas por sumidouros de todos
os gases de efeito estufa não controlados pelo
Protocolo de Montreal, na medida do que permitam
suas capacidades, usando metodologias comparáveis
a serem promovidas e acordadas pela Conferência
das Partes;

Uma descrição geral das providências tomadas ou
previstas pela Parte não-Anexo I para implementar a
Convenção;

Qualquer outra informação que a Parte não-Anexo I
considere pertinente para alcançar o objetivo da
Convenção e adequado para incluir na sua
comunicação, inclusive, se viável, material pertinente
aos cálculos das tendências das emissões mundiais.
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instituições parceiras
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envolvidos diretamente

2 contratados permanentes
+ 15 especialistas
+ 25 instituições
2 consultorias contratadas

Inventário Nacional de GEE

ü 3 cartas de acordo, contratação de serviço de
mapeamento, 1 consultoria e outras parcerias
Supervisão

Analistas

+200
+400

ü
ü
ü
ü

ü 6 contratados permanentes
ü + 280 especialistas
ü + 130 instituições
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Impactos, Vulnerabilidade e Adaptação
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2 contratados permanentes
2 servidores
+ 113 especialistas
+ 110 instituições
6 consultorias
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§ Comunicação Nacional
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Setor

q Energia
q Processos Industriais
q Tratamento de Resíduos
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q GEE direto
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Apoio recebido
(transferência de tecnologia, capacitação e
financiamento para clima)

Medidas para mitigação e
adaptação à mudança do clima

Recursos para BUR

Outras informações relevantes para
implementar a Convenção do Clima

Ações de mitigação e seus
progressos (NAMAs)

Restrições, lacunas e necessidades

Projeto BRA/16/G31
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Transição
Ø Capacitação de equipe do projeto
Ø Contratação de estudos e análises
Ø Discussões e alinhamentos interministeriais
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Desafios
Ø Obtenção de recursos
Ø Formalização do arranjo institucional
Ø Elaboração do Inventário Nacional bienalmente
Ø MRV de ações de mitigação
Ø Gestão da informação

MRV

Lições Apendidas
> ENGAJAMENTO - É necessário assegurar o engajamento e a
participação interministerial no processo);
> PLANEJAMENTO - Para que o processo de elaboração
coletiva do documento corra de forma exitosa, recomenda-se
realizar uma reunião prévia com atores chave pelo menos 12
meses antes da data almejada para submissão do relatório
> Para que a transição para o Novo Marco de Transparência
aconteça de forma harmoniosa, recomenda-se uma leitura
crítica e estudo da decisão do CMA1, bem como análise da
capacidade do país no atendimento das novas provisões do
Novo Marco de Transparência.

Impactos

COVID-19
• De modo geral todas as reuniões presenciais
previstas no processo de elaboração da
Comunicação Nacional e BUR foram alteradas para
o modo virtual;
• Economia de recursos com deslocamento, diárias e
viagens;
• Para 2021 devem ser redirecionados os recursos
não utilizados para outras ações como capacitações
a distância, discussão sobre o marco legal e arranjo
institucional do país.
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