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O Núcleo Lusófono da Parceria sobre Transparência no Acordo de

Paris (PATPA) foi criado durante a COP 22, em novembro de 2016. Em

particular, o Núcleo Lusófono tem como objetivo promover o intercâmbio de

experiências entre os países de língua portuguesa e fortalecer suas

capacidades a fim de cumprir as obrigações de comunicação e transparência

incluídas no âmbito da UNFCCC e seu Acordo de Paris. O grupo conta com os

nove países membros da Comunidade de Países de Lingua Portuguese (CPLP) e

está aberto a todos os países com interesse em aprendizado mútuo sobre os

temas da parceria. Uma das principais características do Núcleo Lusófono é

que a língua de trabalho é sempre o português.

O grupo é apoiado pelo Ministério Federal de Saúde, Segurança da

Cadeia Alimentar e Ambiente da Bélgica, bem como o Ministério Federal do

Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear (BMU) no âmbito da

PATPA e pelo Programa de Apoio Global (GSP) que é financiado pelo Global

Environmental Facility (GEF) implementado em conjunto pela a ONU Ambiente

(UNEP) e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Desde a sua criação o Núcleo já realizou dezenas de eventos de

treinamento e capacitação envolvendo mais de 1000 participantes e realizou

diversas traduções de materiais, documentos oficiais, relatórios e manuais

ligado ao tema da mudança global do clima para o português.

O Núcleo Lusófono

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 do NDC.

https://transparency-partnership.net/system/files/document/Data%20Handover%20for%20NDC%20Revision_Portugues.xlsx
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ETF%20Handbook%20-first%20edition%20June%202020_PT.pdf
https://transparency-partnership.net/system/files/document/Adendo%20do%20Manual%20Tecnico_Preparacao%20para%20ETF.pdf
https://transparency-partnership.net/system/files/document/NDC%20Handover%20Checklist_Portuguese.docx


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


Além dos eventos de treinamento, o Núcleo 
Lusófono apoiou os times técnicos de 

Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe, 
na preparação dos dados bases e na revisão 

dos relatórios setoriais de emissões de Gases 
de Efeito Estufa. 

Resultados recentes de apoio técnico prestado pelo Núcleo Lusófono
CN 2 - MoçambiqueCN 2 - Angola

ICA – BUR 1 de Guiné-Bissau

O Núcleo Lusófono também inaugurou em 2021 um apoio “novo” com a 
capacitação da Guiné-Bissau para realizar uma participação bem-sucedida na 
da análise técnica do ICA (“technical analysis week”) do seu primeiro BUR. Esta 
experiência pioneira realizada com o apoio do Núcleo Lusófono envolveu forte 
interação com a equipe técnica localizada em Bissau e demais técnicos 
lusófonos de outros países do Núcleo. O ponto focal nacional de São Tomé e 
Príncipe fez solicitação formal para realizar atividade similar em 2022 para o 
preparar para o time nacional para o ICA de seu Primeiro BUR. 

BUR1 – São Tomé e Príncipe

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ANGOLA%20SNC.pdf


Publicações mais recentes dos países do Núcleo Lusófono
BR 4 - PortugalBUR 4 - BrasilBUR 1 Guiné-Bissau CN 4 - BrasilCN 2 - Angola NC2 – Timor Leste

CN 1 - MoçambiqueCN 3 – Cabo VerdeCN 3 – São Tomé e 
Príncipe

CN 1 – Guiné-Equatorial CN 7 - Portugal NC3 Guiné-Bissau

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/200401_PT_4BR_final.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/BUR4.Brazil.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FINAL_GNB_BUR1.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/4a%20Comunicacao%20Nacional.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ANGOLA%20SNC.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Mozambique%20INC.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Second%20National%20Communication%2C%20Timor-Leste.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/0136895_Cabo%20Verde-NC3-1-Cabo%20Verde%20-%20Third%20National%20Communication%20on%20Climate%20Change.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Sao%20Tome%20and%20Principe_NC%20Final_EN_v11.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/INC%20of%20Equatorial%20Guinea_English%20version.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/28410365_Portugal-NC7-1-PT7CN3BRfinal.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/TCN_Guinea_Bissau.pdf


Encerrando 2021 com os olhos voltados para 2022...
Devido a Pandemia de Covid19, alguns de nossos planos ainda 
estão incertos para 2022. Porém, tematicamente, 
aprofundaremos especialmente nas exigências do BTR e as 
tabelas de transparência. Da mesma forma, ao avaliarmos os 
principais tópicos solicitados pelos formulários de avaliação 
preenchidos pelos participantes após os eventos de 2021, em 
2022 também serão preparados eventos virtuais sobre 
mitigação, adaptação e financiamento. 

No entanto, estamos sempre felizes em receber sugestões 
adicionais por e-mail. Os coordenadores do Núcleo Lusófono 
Thiago Mendes (thiagomendes81@hotmail.com) e Simone 
Gotthardt (clusterlusophone@patpa.net) estão sempre 
disponíveis para perguntas e sugestões!

Além disso, esperamos poder realizar no ano 2022 o 3º 
Seminário Presencial do Núcleo Lusófono em Cabo Verde.

Da mesma forma, também é possível solicitar apoio junto ao 
Helpdesk sobre Mudança do Clima. Reiteramos que para 
solicitar atividades de apoio ligados aos temas de Transparência 
e MRV é necessário obter o endosso do Ponto Focal Nacional 
de seu país a UNFCCC. Caso tenham dúvidas sobre quem são os 
Pontos Focais Nacionais do seu país veja a lista aqui. 

mailto:thiagomendes81@hotmail.com
mailto:clusterlusophone@patpa.net
https://transparency-partnership.net/climate-helpdesk
https://unfccc.int/process-and-meetings/parties-non-party-stakeholders/parties/national-focal-points/national-focal-points-of-parties-to-the-unfccc


Esperamos que 
tenham gostado de 

participar dos 
nossos eventos ao 
longo desse ano e 
estamos a espera 

de recebê-los 
novamente nos 

próximos eventos 
em 2022! 

Muito obrigado!   
Thiago Mendes & Simone Gotthardt


