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Objetivos:

• Conhecer-se e promover o diálogo

• Refletir como o Núcleo Lusófono poderia 

melhor apoiar os times nacionais: trocar 

ideias sobre as formas de ampliação das 

oportunidades existentes

• Identificar atividades e definir um plano de 

trabalho para o biênio 2022 e 2023, assim 

como os objetivos estratégicos para 2024
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Agenda de hoje

O Núcleo Lusófono e 

as funções dos 

Pontos Focais

Troca de experiências 

e opinões (com base 

no questionário 

prévio)

Próximos passos

1 2 32 3
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Microfone 

desligado 

quando não 

falar

Esteja presente

e limite as

distrações

Mantenha o 

vídeo ligado

(se possível e 

se a largura de 

banda o 

permitir)

Envolve-se! 

Com voz, chat, 

levantar a mão, 

etc.
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Informação técnica
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Abre o chat
Veja todos

participantes

(Des-)Ligue a 

câmera

(Des-)Ligue seu

microfone

Partilhe sua 

tela/ecrã

Levante/tire a sua mão e/ou envie

reações



Conheçamo-nos melhor
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Nos diga por favor:

• seu nome

• sua posição

• seu país

• seu superpoder “secreto" (ou 

especialização ou talento especial) 

que você traz para o Núcleo 

Lusófono
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Foto de família



Simone Gotthardt & Thiago Mendes
Coordenadores do Núcleo Lusófono
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Eventos do Núcleo Lusófono ao longo do último ciclo
Novembro de 2020: “Melhoria da 
produção e gestão de dados para os 
Inventários de Emissões de Gases do 
Efeito Estufa (GEE)” 

Dezembro de 2020: Primeira reunião 

virtual entre os Pontos Focais do Núcleo 

Lusófono

Janeiro de 2021: Uso de imagens de 
satélites para elaboração de Inventários 
de Emissões de Gases do Efeito Estufa 
(GEE) para Florestas e Uso da Terra.

Maio 2021: Preparação para 
implementação da Estrutura de 
Transparência Aprimorada no âmbito do 
Acordo de Paris

Março de 2021: Oficina de Água, 
Saneamento e Ação Climática em parceria 
com a CPLP e WASH

Novembro 2021: Evento paralelo híbrido 
(presencial e transmitido pela internet) na 
COP 26: De BUR para BTR: Desafios e 
oportunidades para os países lusófonos

Dezembro 2021: Transparência no Setor 
AFOLU - Melhorando arranjos 
institucionais e a coleta de dados.

Outubro 2021: Prepare-se para o BTR: 
Facilitando os meios de implementação

Ao longo dos últimos 12 meses os eventos do Núcleo Lusófono tiveram um amplo alcance digital, contando com mais de 1000 visualizações únicas, considerando o 
número de acesso nos vídeos publicados no canal de YouTube da PATPA/Núcleo Lusófono e inscrições diretas nos eventos ao vivo. 

https://transparency-partnership.net/publications-tools/2o-seminario-virtual-do-nucleo-lusofono-patpa-melhoria-da-producao-e-gestao-de
https://transparency-partnership.net/publications-tools/2o-seminario-virtual-do-nucleo-lusofono-patpa-melhoria-da-producao-e-gestao-de
https://transparency-partnership.net/news/1a-reuniao-virtual-dos-pontos-focais-do-nucleo-lusofono
https://transparency-partnership.net/news/1a-reuniao-virtual-dos-pontos-focais-do-nucleo-lusofono
https://transparency-partnership.net/news/3deg-seminario-virtual-do-nucleo-lusofono-parceria-para-transparencia-no-acordo-de-paris-patpa
https://transparency-partnership.net/news/3deg-seminario-virtual-do-nucleo-lusofono-parceria-para-transparencia-no-acordo-de-paris-patpa
https://transparency-partnership.net/news/virtual-event-cluster-lusophone-preparing-implementation-etf
https://transparency-partnership.net/news/virtual-event-cluster-lusophone-preparing-implementation-etf
https://www.youtube.com/watch?v=nbXlCuYFUx0
https://www.youtube.com/watch?v=nbXlCuYFUx0
https://transparency-partnership.net/news/cop26-bur-btr-challenges-and-opportunities-lusophone-countries
https://transparency-partnership.net/news/cop26-bur-btr-challenges-and-opportunities-lusophone-countries
https://transparency-partnership.net/news/lusophone-cluster-enabling-transparency-afolu-enhancing-data-collection-and-building
https://transparency-partnership.net/publications-tools/2o-seminario-virtual-do-nucleo-lusofono-patpa-melhoria-da-producao-e-gestao-de
https://transparency-partnership.net/news/getting-ready-btr-facilitating-means-implementation
https://transparency-partnership.net/news/getting-ready-btr-facilitating-means-implementation
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOFHnozegKCBeramfhkpoxQ9a9e8s4du


Os documentos traduzidos mais recentemente foram:

✓ O “Manual Técnico sobre a Preparação para a Implementação
da Estrutura de Transparência Aprimorada no âmbito do
Acordo de Paris”, que foi desenvolvido pelo Grupo Consultivo
de Especialistas (CGE – em inglês: Consultative Group of
Experts)

✓ A “Lista da controle para elaboração da NDC” desenhada para
facilitar a elaboração, coordenação e entrega da NDC

✓ “Projeções de Emissões e Remoções de Gases de Efeito
Estufa”, um guia introdutório para profissionais da área

✓ Ferramenta de orientação para a elaboração do relatório
bienal de transparência (BTR) e respetivo roteiro (quase
pronto)

✓ Modelo para relatório bienal de atualização (BUR) (em
tradução)
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https://transparency-partnership.net/publications-tools/preparacao-para-implementacao-da-estrutura-de-transparencia-aprimorada-no-ambito
https://transparency-partnership.net/publications-tools/ndc-handover-checklist
https://transparency-partnership.net/system/files/document/Projecoes%20de%20Emissoes%20e%20Remocoes%20de%20GEE_port_0.pdf
https://transparency-partnership.net/publications-tools/btr-guidance-and-roadmap-tool
https://transparency-partnership.net/publications-tools/updated-biennial-update-report-bur-template-0


CN 2 - MoçambiqueCN 2 - Angola ICA – BUR 1 de Guiné-BissauBUR1 – São Tomé e Príncipe

Resultados recentes de apoio técnico 
prestado pelo Núcleo Lusófono
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https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ANGOLA%20SNC.pdf
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Os Pontos Focais

• são responsáveis por articular formalmente o intercâmbio em nome do país 

dentro do Núcleo Lusófono. 

• deve ser representantes do país que idealmente estejam envolvidos na 

criação e manutenção do sistema nacional MRV/transparência, assim como 

na coordenação e desenvolvimento de BURs, NCs, ICAs e futuros BTRs e 

revisões. 

• estão atualizados em relação a outras atividades relevantes do PATPA, tais 

como eventos e publicações, serão solicitados a divulgar estas informações 

com vossos colegas.



Muito obrigada por preencher o 
questionário prévio!
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O que está funcionando e não deveria

ser alterado?

A comunicação 

de eventos é feita 

de forma muito 

completa.

Boletins informativos 

periódicos com balanço das 

principais atividades 

realizadas

Os contactos são

permanentes

Penso que está tudo funcionando, os 
contactos com os países, as janelas de 
oportunidades para capacitações entre 
outras

Logisticamente o trabalho do Núcleo tem sido muito

bom, apesar de todas as dificuldades trazidas por uma

pandemia mundial o núcleo tem promovido imensas

iniciativas, e se esforçou para entender as

necessidades de todos os membros.

Sucessivos encontros virtuais

Tudo está a funcionar bem



Em um cenário do encerramento da pandemia qual deveria 

ser o papel e a frequência dos eventos virtuais, indicando o 

que pode ser melhorado?

Os eventos virtuais podem ser mantidos para garantir a 

conexão do grupo, mas uma vez encerrada a 

pandemia, o ideal seria retomar os encontros 

presenciais

Ter mais encontros e sessões de capacitação e trocas

de experiencias presenciais.

Estes eventos virtuais são tão mais

importantes quanto o maior numero de 

pessoas conseguirem participar. E devem ter

um papel importante para fomentar o dialogo

entre as pessoas envolvidas e interessadas

em Transparência. 

Julgo que a frequência de 4 eventos virtuais por ano

seria interessante, existem certamente temas para

explorar. Penso que se deveria continuar a dar 

prioridade ao dialogo e troca de ideias em formatos

menos formais.

Reuniões presenciais



O que poderia ser

melhorado?
Poderia existir um portal onde a informação seria

partilhada, tanto de eventos futuros como de eventos

passados. Serviria também como um repositório de 

informação e facilitando até possíveis contactos.

Comunicação e Planificação em função das 

necessidades das Partes

Pouco espaço e oportunidade de interação

mais capacitações presenciais 

assim que a pandemia melhorar

Salas de trabalho entre países, bem como o 

estabelecimento de metas

Penso que a troca de experiencias poderiam

subir um patamar, e deixar o modelo exclusivo

de comunicação de palestra e promover mais

tempo para dialogar e trocar ideias.

Maior cooperação entre países

mais formações sobre 

questões de Mudanças 

Climaticas

Governança climática, o papel dos Comités para as

mudanças climáticas nos respectivos países, trocas de 

experiencias entre os mesmos.



Realização de encontros presenciais

Poderia existir um portal onde a informação seria

partilhada, tanto de eventos futuros como de eventos

passados. Serviria também como um repositório de 

informação e facilitando até possíveis contactos.

Fortalecer o intercâmbio de 

experiências

Os eventos virtuais podem ser mantidos para 

garantir a conexão do grupo

→ Sim, vão ser mantidos!

→ Já estamos planejando o 

seminário presencial para 2022!

→ Estamos revisando e melhorando o nosso 

website do PATPA.

Poderíamos usar MS Teams como portal. 

Você está em nosso grupo WhatsApp? Outras 

ideias e sugestões?

Nossas ideias: 

• Em cada seminário técnico: Networking 

poderia ser um elemento da agenda, 

tanto como competências de liderança, 

apresentação de relatórios ao gabinete, 

gestão do conhecimento etc. 

• Oferecer um formato permanente virtual 

que acontece cada mês por meia hora: 

a. Trocar experiencias, discutir 

necessidades, soluções, desafios 

(encontro informal) com uma agenda 

fixa e sem muita preparação formal ou 

burocrática

b. Possibilidade que um país apresente um 

caso atual, depois Q&A

c. Salas de trabalho entre países, bem

como o estabelecimento de metas



4) Financiamento climático e rastreio do apoio;
5) Interligações com Contribuição Nacionalmente 

Determinada (NDC) e Estratégias a Longo Prazo (LTS)
6) Treinamentos sobre Decisão de Transparência e 
intercâmbio sobre as primeiras experiências Tabelar 
comuns 

1) Transição para o Relatório Bienal de Transparência (BTR)
2) Arranjos institucionais
3) Transparência de Adaptação

Quais tópicos deveriam ser priorizados nos próximos

dois anos?



As prioridades que você/seu país tem para

fortalecer as capacidades a fim de cumprir

as obrigações de comunicação e 

transparência?

Institucionalização dos Sistema Nacional de MRV, 

Capacitação das instituições e técnicos afectos ao

sistema, constituição de bases de dados robustas e 

procurar mecanismos de sustentabilidade para manter

o sistema

- Organização e sistematização de 

dados de atividades e fatores

de emissões; 

- aprimoramento no processo de 

monitoramento de uso do solo; 

- aprimoramento de metodologia de 

MRV de emissões e ações;

- desenvolvimento de subsídios

para a LTS do país.

Integração das questões das mudanças climáticas a 

nível da Governancia/decisores políticos

Planeamento da gestão de recursos disponíveis.

Testar o Arranjo Institucional recentemente 

elaborado com o apoio do ICAT, melhorar a coleta de 

dados, buscar mais oportunidades de financiamento 

para a implementação do nossa NDC

Capacitação em elaboaração de Inventários

Governança climática, o papel dos 

Comités para as mudanças climáticas

nos respectivos países, trocas de 

experiencias entre os mesmos.

mais formações sobre

questões de Mudanças

Climaticas



Definir os rumos do Núcleo Lusófono 

• Plano de Trabalho para o biênio 2022 e 

2023, assim como os objetivos 

estratégicos para 2024
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Plano de temas e atividades do Núcleo Lusófono (proposta e tentativa!)

TEMAS A SEREM TRATADOS NO MÊS 2022 2023

Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Reunião Pontos focais
Encontro anual presencial
Side Event COP 27 / COP 28
Incluir “novos” formatos de encontros curtos 
interativos / informais para se conectar e trocar 
experiências

Transparência de Adaptação

Transparência de Apoio

Financiamento climático e rastreio do apoio
Coleta de Dados

Arranjos institucionais

Transição para o Relatório Bienal de 
Transparência (BTR)
Interligações dos artigos 6 e 13

Interligações com Contribuição Nacionalmente 
Determinada (NDC) e Estratégias a Longo Prazo (LTS)
Treinamentos sobre Decisão de Transparência e 
intercâmbio sobre as primeiras experiências com 
Common Tabular Format (CTF)/ Common Reporting
Tables (CRT) 
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Discussão aberta
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• Programação do encontro presencial
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Seminário Presencial do Núcleo Lusófono em Brasília, 2018



Próximos passos
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Avaliem o encontro virtual 
clicando AQUI

Por favor, tomem 3 minutos e 
respondam as perguntas. 
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https://patpa.net/registration/workshop-registration-lusofono/evaluation-ws-apr-22-2/


Contato

Simone Gotthardt 

Coordenadora do 

Núcleo Lusófono

simone.gotthardt@giz.de

Thiago Mendes

Coordenador técnico do 

Núcleo Lusófono

thiagomendes81@hotmail.com
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www.transparency-partnership.net

Núcleo Lusófono online
https://transparency-

partnership.net/activity/par
tnership-lusophone

Mais informações e links

Publicações e ferramentas
https://www.transparency-

partnership.net/documents-
tools

Anúncio de eventos
https://transparency-

partnership.net/events

Mídia social
Twitter

YouTube
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https://twitter.com/TrackingClimate
https://www.youtube.com/channel/UCPT2aljg8F87QDTLWBbM0gA


Critérios de elegibilidade para 
submeter um pedido

Tópico de solicitação relacionado a NDCs, LEDS ou 
questões de transparência

Impacto claro no país

O solicitante é um país destinatário da ODA

Endosso do Ponto Focal da UNFCCC

Deseja saber mais? https://transparency-partnership.net/climate-helpdesk

Qual é o impacto? Confira as histórias de impacto do helpdesk da transparência climática

Deseja entrar em contato? climate.helpdesk@giz.de

https://transparency-partnership.net/climate-helpdesk
https://transparency-partnership.net/system/files/document/Climate%20Helpdesk%20Impact%20Stories%20small%20version_0.pdf
mailto:climate.helpdesk@giz.de


Interessado em levar mais longe
a transparência no seu país?

O Helpdesk de Transparência Climática oferece assistência técnica sem custos, 
rápida, de alta qualidade e a curto prazo.

O “Helpdesk” de Transparência 
Climática pode ajudar!

Complete a nota conceitual
(que pode ser baixada no site da 
PATPA)

Envie e-mail para
climate.helpdesk@giz.de

https://transparency-partnership.net/climate-helpdesk
mailto:climate.helpdesk@giz.de


País NC 1 NC 2 NC3 NC 4 BUR 1 BUR 

2

BUR 

3

BUR 

4

Comentários

Angola Preparação Expectativa de

entrega da NC

2 em 2022

Brasil Cada BUR

encaminhou

também o

Anexo Técnico

de REDD+

Cabo Verde Preparação Preparação Expectativa de

entrega

2022/2023

Guiné 

Equatorial

Preparação Expectativa de

entrega

2022/2023

Guiné-Bissau Conclusão do

ICA 2022

Moçambique Preparação Preparação Expectativa de

entrega 2022

São Tomé e 

Príncipe

Preparação Expectativa de

entrega 2022

Portugal Já foram entregues 7 CN e 4 Relatórios Bienais

Timor Leste Preparação Preparação Expectativa de

entrega

2022/2023


