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Um guia para entender as ferramentas-chave para avançar 
no cumprimento das metas globais para ação climática e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo o Acor-
do de Paris, as Contribuições Nacionalmente Determinadas e 

outras ferramentas.
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Estes são:"Nós, como jovens, somos agentes 

de mudanças em diferentes setores 
da sociedade. Na ação climática, 
não estamos sendo deixados 
para trás: nossas vozes são cada 
vez mais ouvidas e exigimos a 
nossa participação plena. Nossa 
participação também é um direito que 
deve prevalecer para a construção de 
políticas públicas."

O Pacote de Ferramentas para Jovens Ativistas 
do Clima na América Latina e Caribe foi criado 
por jovens que, como você, que estamos 
preocupados com a situação do nosso planeta, e 
como ativistas, enfrentamos muitos desafios ao 
defender e agir. 

Nosso objetivo é compartilhar informações 
claras, concisas e facilmente compreensíveis que 
descrevam o caminho que a ação climática global, 
nacional e regional está tomando, afim de preparer 
você para uma participação plena e informada.

Os cadernos são complemetares, para que 
você possa lê-los sucessivamente e aprofundar 
progressivamente seu conhecimento sobre cada 
um dos tópicos. Você também pode consultá-
los de forma independente, de acordo com suas 
necessidades. 

Ferramentas para ação climática: Incluem 
as ferramentas-chave para avançar no 
cumprimento aos  objetivos da ação climática 
global e aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, incluindo o Acordo de Paris, .as 
Contribuições Nacionalmente Determinadas e 
outros instrumentos.

O que é governança climática?: detalha 
sobre a governança climática e o processo 
de tomada de decisão nos níveis nacional e 
internacional, incluindo a Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, 
seu funcionamento e os mecanismos de 
participação.  

Prepare-se para agir!: conselhos práticos e 
relatos das experiências de outros e outras 
ativistas para ajudá-lo a desenvolver as 
habilidades necessárias para participar e 
influenciar a agenda climática.

Acordo de Paris para jovens: detalhes do 
Acordo, sua importância e todos os seus artigos 
em uma linguagem simples

Acordo de Escazú para jovens: informação 
essencial sobre o Acordo, sua importância e 
seus artigos em uma linguagem simples. 

Glossário do Clima para jovens: conceitos e 
definições importantes que todo ativista do 
climático precisa conhecer. 

Este caderno usa os termos “juventude” e “jovens” para se referir aos 
adolescentes e jovens entre 15 e 24 anos de idade. 
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Siglas e abreviacoes

Jovens para o clima > Ferramentas para a ação climática

No contexto da Ação Climática, o uso de siglas e acrônimos em inglês é muito 
comum, inclusive quando estamos nos referindo a eles em português. Aqui 
estamos compartilhando a lista de acrônimos que você encontrará ao longo do 
documento, com sua versão em inglês e com seu significado nos dois idiomas.

ACE Ação para o Empoderamento 
Climático

Action for Climate Empowerment

CMA

BUR

Conferência das Partes na 
qualidade de reunião das Partes 
do Acordo de Paris

Atualização do relatório bianual

Conference of the Parties serving 
as the Meeting of the Parties to the 
Paris Agreement

Biennial Update Report

COP Conferência das Partes Conference of the Parties

IPCC Painel Intergovernamental sobre 
Mudança Climática

Intergovernmental Panel on Climate 
Change

MGCY Grupo Principal das Nações Unidas 
para a Infância e Juventude

United Nations Major Group for 
Children and Youth

MRV Monitoramento, Relatório e 
Verificação

Measurement, reporting and 
verification

NAMA Ações de Mitigação Nacionalmente 
Apropriadas

Nationally appropriate mitigation 
actions

NAP Plano Nacional de Adaptação National Adaptation Plan

NDC Contribuições Nacionalmente 
Determinadas

Nationally Determined Contribution

SDG Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável

Sustainable Development Goal

UNFCCC Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança Climática

United Nations Framework 
Convention on Climate Change

YOUNGO Constituinte oficial de juventude na 
UNFCCC

Constituency of Youth NGO
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As ferramentas para ação climática 
são fundamentais, uma vez que elas 
permitem avançar no cumprimento 
das metas para ação climática 
global estabelecidas no Acordo de 
Paris. Essas metas são baseadas 
nos seguintes eixos: mitigação, 
adaptação, perdas e danos.

Começamos apresentando a 
Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança Climática 
e o Acordo de Paris.

Compartilhamos informações 
sobre o Acordo de Escazú1,  um 
tratado pioneiro que visa a garantir 
a implementação plena e efetiva 
do acesso a direitos e contibui 
na proteção do meio ambiente e 
dos direitos humanos na América 
Latina e no Caribe.

Em seguida, aprofundamos em 
outras ferramentas vinculadas ao 
Acordo de Paris e que estruturam 
as ações e planos dos países, 
à medida que eles se esforçam 
para alcançar as metas da agenda 
climática global e os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS).

Por fim, propomos ações 
concretas para promover o uso 
das ferramentas em seu país.

Essas metas são usadas para gerar 

diretrizes e políticas ambiciosas que 

construam ou fortaleçam as condições para o 

desenvolvimento de ações climáticas em níveis 

locais e nacionais, em diferentes setores da 

sociedade.

1 3

2 4

Os ODS são o marco global para 
o desenvolvimento sustentável e 
estabelecem metas que podem 

orientar os países na formulação e 
implementação de planos nacionais 

de desenvolvimento.

Introducao

1O nome oficial do tratado é Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Justiça em Assuntos Ambientais na América 
Latina e no Caribe, comumente conhecido como Acordo de Escazú. 

Jovens para o clima > Ferramentas para a ação climática
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A Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança Climática 
(UNFCCC) é um acordo internacional 
assinado por 197 países. Seu objetivo 
é estabilizar as concentrações de 
gases de efeito estufa em um nível 
que impeça a perigosa interferência 
humana no sistema climático. Isso 
permitiria que os ecossistemas 
se adaptassem naturalmente às 
mudanças climáticas2.

Esse Acordo estabelece os mecanismos 
básicos para o funcionamento dos processos 
de tomada de decisões climáticas ao nível 
internacional. É a ferramenta básica para a 
governança da ação climática. As decisões 
tomadas como resultado da UNFCCC 
direcionam e definem as ações climáticas que 
são implementadas ao nível global, nacional 
e local, usando as ferramentas apresentadas 
neste caderno.

2 United Nations, United Nations Framework Convention on Climate Change, <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>, acessado 
em: 6 nov. 2020.

----------------------

----------------------

Jovens para o clima > Ferramentas para a ação climática

Convencao-Quadro das Nacoes Unidas 
sobre Mudanca Climatica

https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-convention/que-es-la-convencion-marco-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
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O Acordo de Paris (adotado em 2015, em Paris, 
França) e transformou o curso da ação climática 
global. Ele uniu os países por uma causa comum: 
de empreender ações ambiciosas para enfrentar as 
mudanças climáticas, se adaptar aos seus vários 
efeitos e garantir apoio adequado aos países em 
desenvolvimento3. 

O Acordo foi desenvolvido durante a vigésima-
primeira sessão da Conferência das Partes (COP) 
e foi assinado por 195 países. A COP é parte da 
UNFCCC. 

O Acordo de Paris

O Acordo de Paris foi criado 
pela UNFCCC com o objetivo de 
redirecionar os esforços para 
reduzir a emissão de gases de 
efeito estufa e limitar o aumento 
da temperatura média do planeta. 
É um acordo internacional em 
que os países se comprometem 
a realizar ações climáticas 
ambiciosas no que diz respeito à 
mitigação, adaptação, perdas e 
danos. 

----------------------

------------

Os países que participam 
do Acordo de Paris ou da 

Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança Climática 

são chamados de Partes.

3 United Nations Framework Convention on Climate Change, 'What is the Paris Agreement?' <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-
paris-agreement/what-is-the-paris-agreement>, acessado em 6 de novembro de 2020.

Mais informações no caderno 

"O que é Governaça Climática?" 

booklet

Jovens para o clima > Ferramentas para a ação climática

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
unicef.org/lac/en/reports/what-climate-governance
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O Acordo conclama os países a tomarem medidas 
para reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa e ajudar as sociedades e ecossistemas a 
se adaptarem melhor às mudanças climáticas. 
A participação é voluntária e os países não são 
penalizados se não cumprirem seus compromissos. 
Por isso, a sociedade civil desempenha um 
papel muito importante no monitoramento da 
implementação do Acordo aos níveis local e 
nacional. 

O Acordo é um instrumento-chave para 
cumprir a Agenda 2030 e os ODS, dado 
que as medidas e respostas às mudanças 
climáticas estão intimamente relacionadas 
ao acesso equitativo ao desenvolvimento 
sustentável e à erradicação da pobreza.

Tem como prioridade salvaguardar a 
segurança alimentar e acabar com a fome.

Reconhece a importância de proteger todos 
os ecossistemas (incluindo oceanos) e 
biodiversidades, reconhecidos por algumas 
culturas como 'Mãe Terra'.

------------

O Acordo de Paris

Há dois órgãos principais 
que garantem que o Acordo 
seja aplicado e seus termos 
cumpridos:

A Conferência das Partes na qualidade 
de Reunião das Partes no Acordo de 
Paris (CMA), que representa os países 
que assinaram o Acordo, age como 
um órgão supremo que supervisiona a 
implementação do Acordo e toma as 
decisões necessárias para promover a sua 
efetiva implementação.

O Secretariado do Acordo, que é o 
Secretariado da UNFCCC, responsável em  
organizar as sessões das conferências 
anuais, recebe relatórios dos países e lhes 
fornece assistência.

Jovens para o clima > Ferramentas para a ação climática
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Porque o Acordo de 
Paris é importante?

Estabelece metas ambiciosas para a ação
climática nos países.

Promove compromissos para limitar o aumento 
médio da temperatura global deste séclulo a não 
mais que 2°C e busca esforços adicionais para 
limita o aumento a apenas 1,5°C.

Busca aumentar a capacidade de adaptação dos 
países às mudanças climáticas.

Estabelece as bases para uma mudança nos 
modelos de desenvolvimento de baixa emissão e 
resilientes ao clima.

Visa alcançar um equilíbrio entre emissões e 
absorções de gases de efeito estufa.

Promove medidas de mitigação e adaptação às 
mudanças climática, que incluem o fortalecimento 
da resiliência climática, a redução das 
vulnerabilidades e o aumento e conservação de 
áreas naturais com capacidade de absrover gases 
de efeito estufa, a fim de proteger ecossistemas e 
pessoas.

Promove a inovação e a transferência de tecnologia 
para melhorar a resiliência e fornecer uma resposta 
eficaz aos impactos das mudanças climáticas a 
médio e longo prazo.

Aborda os danos e perdas associados aos efeitos 
adversos das mudanças climáticas, que ocorrem 
quando a adaptação não é mais possível, e 
reconhece a importãncia de apoiar os países que 
sofrem com tais efeitos.

Estabelece mecanismos de cooperação voluntária 
entre os países, facilitando a implementaçào das 
Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs).

Por sua ambição e objetivos

Por seu conteúdo

------------

Atenção! Não é suficiente um 
equilíbrio entre emissão e 

absorção, necessitamos absorver 
mais do que emitimos para 

avançar na compensação de 
todos os anos que passamos 

emitindo mais ao invés de 
absorver.

 

Mitigação: é a redução das 
fontes de emissão de gases de 
efeito estufa ou o aumento dos 
sumidouros (ou seja, são as 
áreas naturais que absorvem as 
emissões dos gases de efeito 
estufa).

Adaptação: é o processo de 
ajustes dos sistemas naturais 
ou humanos ao clima real ou 
esperado, ou aos seus efeitos, 
que pode intermediar os efeitos 
negativos ou aproveitar as 
oportunidades para seu benefício.

NDC: são os compromissos que 
cada país se propõe em adotar 
para abordar as mudanças 
climaticas a nível nacional 
considerando suas capacidades e 
prioridades.

Jovens para o clima > Ferramentas para a ação climática
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Ação: Todas as ações adotadas devem estar 
refletidas nas NDCs, que são as medidas 
adotadas por cada país para enfrentar as 
mudanças climáticas. As contibuições devem 
ter um alto nível de ambição para avançar com 
os objetivos do Acordo de Paris e adaptar-se 
a realidade de cada país, considerando suas 
capacidades e prioridades.

Colaboração: O Acordo propõe que os países 
desenvolvidos possam apoiar os pais em 
desenvolvimento na sua implementação, 
através da promoção do fortalecimento de 
capacidades e financiamento para execução 
das ações.

Rendição de contas: Estabelece um marco 
de transparência com uma clara visão da 
ação climática em cada país, seu progresso 
e o apoio prestado ou recebido pelos 
distintos países. Este marco de transparência 
é flexível para considerar os países em 
desenvolvimento.

Devido à sua relação com os direitos humanos

------------

Por seus chamado a ação, colaboração e 
rendição de contas

O Acordo é um chamado aos 
países para que realizem ações 

ambiciosas e progressivas, 
permitindo que a ação climática 

seja colaborativa. E também, 
considera de modo especial 

as capacidades dos países em 
desenvolvimento.

O Acordo reconhece a importância de proteger 
e respeitar os direitos humanos, principalmente: 
o direito à saúde, desenvolvimento, igualdade 
de gênero, o empoderamento das mulheres e 
equidade intergeracional, bem como os direitos 
dos povos indígenas, comunidades locais, 
migrantes, pessoas com deficiência, pessoas 
em situações de vulnerabilidade e crianças, em 
todas as ações climáticas que executem.

O Acordo de Paris estabelece metas ambiciosas 
e as ações por parte dos países são voluntárias. 
É importante que a sociedade civil, incluindo os 
adolescentes e jovens, exerçam o seu direito 
de participação e engajem-se nas definições 
dos planos nacionais e nas metas climáticas, 
exigindo o seu cumprimento.

É importante criar diferentes mecanismos 
para a integração de diversos atores sociais. 
Dentre os mais importantes temos o YOUNGO 
(por sua sigla em inglês, Youth+NGO), que é a 
representação oficial de crianças e jovens na 
UNFCCC, e também temos o Grupo Principal 
das Nações Unidas para a infância e juventude 
(MGCY, por sua sigla em inglês). Existem 
também outras organizações e redes fundadas 
por jovens e para jovens que tem por objetivo 
participar e engajar-se nas decisões climáticas. 
Aconselhamos a buscar quais existem no seu 
país.

Jovens para o clima > Ferramentas para a ação climática

Pela importância da Participação Cidadã

https://www.facebook.com/youthclimate.org
https://www.unmgcy.org/


Para cumprir as metas de ações 
climáticas globais, é imprescindível  
que elas sejam integradas aos planos 
de ação de cada país. Uma forma de 
fazer isso é através da formulação 
de diretrizes ou políticas ambiciosas. 
Há outras ferramentas que os países 
usam para se alinharem aos objetivos 
globais.

14

Ferramentas para cumprir o Acordo de 
Paris

Essas ferramentas são: 

Contribuições Nacionalmente Determinadas 
(NDC),

Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas 
(NAMA),

Planos Nacionais de Adaptação (NAP),

Estratégias de Longo-Prazo,

Comunicações de Adaptação.

Há uma série de abordagens muito importantes 
a serem consideradas ao planejar, relatar 
ou atualizar qualquer uma das ferramentas 
mencionadas acima. 

Para você, como um jovem ativista, essas 
abordagens podem servir como um guia 
para a participação no desenvolvimento de 
planos ou estratégias nacionais; elas podem 
te ajudar a garantir que as suas propostas 
sejam consideradas durante os processos 
de desenvolvimento ou revisão, de modo 
que você possa garantir o mais alto nível de 
ambição possível.

Jovens para o clima > Ferramentas para a ação climática
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Oito abordagens que as 
ferramentas devem usar 
para aumentar a ambição

Abordagem de direitos humanos e direitos 
da infância: as ações propostas devem 
estar em linha com a proteção e o gozo 
dos direitos humanos e, principalmente, os 
direitos de crianças e adolescentes. Essa 
fase única de desenvolvimento fisiológico e 
emocional as expõe a grandes riscos com 
consequências potencialmente para toda 
a vida. As crianças mais vulneráveis são as 
que enfrentam os maiores riscos, pois os 
impactos relacionados ao clima ameaçam 
sua limitada capacidade de lidar com a 
adversidade e aumentam ainda mais a 
desigualdade.

Abordagem intergeracional: as crianças 
são um grupo com alta vulnerabilidade 
social aos efeitos da mudança climática, 
associada a fatores biológicos, de 
saúde e socioeconômicos. Crianças e 
adolescentes viverão mais e sofrerão 
com o peso dos danos, impactos e 
instabilidade causados pela mudança 
climática. Os processos de consulta 
nas várias fases de desenvolvimento 
e implementação das ferramentas 
para a ação climática devem levar em 
conta as diferentes perspectivas das 
gerações presentes e futuras. É, portanto, 
necessário garantir a inclusão e a 
participação de crianças e adolescentes 
nesses processos.

Abordagem de gênero: mulheres e meninas 
são particularmente mais vulneráveis 
aos efeitos da mudança climática, 
devido à desigualdade socioeconômica 
que vivenciam globalmente. As ações 
devem promover a participação 
igualitária e efetiva que permitam 
às mulheres contribuir plenamente 
para o planejamento, formulação e 
implementação das políticas e estratégias.

Abordagem em justiça climática: as 
ações devem promover equidade, reduzir 
desigualdades sociais e evitarr que as 
vulnerabilidades às mudanças climáticas 
aumentem. É essencial reconhecer 
os diferentes impactos da mudança 
climática, bem como as responsabilidades 
e capacidades diferenciadas de indivíduos 
ou países, com base no princípio de que 
nem todas as pessoas contribuíram 
igualmente para a geração de gases de 
efeito estufa. Além disso, devemos evitar 
todas as formas de discriminação ou os 
impactos podem resultar nas ações que 
serão desenvolvidas em matéria de ação 
climática. 

----------

1

Visite a página do UNICEF 

para mais informações sobre 

este tópico.

-----------

3

-----------
2

-------

4
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-----

5 Abordagem holística e multissetorial: 
para atingir a resiliência climática de baixo 
carbono, a mudança climática deve ser 
abordada como um problema transversal, 
ligada a outras questões como educação, 
saúde, segurança alimentar, água e 
saneamento, habitação e proteção social.

Empoderamento de crianças, adolescentes 
e jovens: é importante gerar e implementar 
diretrizes que busquem integrar, crianças, 
adolescentes e jovens nos processos 
de tomada de decisão e que promovam 
seu empoderamento. Isto permite que 
eles aumentem sua capacidade de 
resposta e colaborem na redução de sua 
vulnerabilidade. Além disso, crianças e 
adolescentes podem assumir um papel 
ativo na ação climática local e global, a 
exemplo das manifestações climáticas 
nas escolas. É importante garantir acesso 
à informação e fomentar as capacidades 
e conhecimentos, para que crianças 
e adolescentes possam participar em 
diferentes níveis da governança climática. 

------------

6
----

7 Transparência e acesso à informação 
pública: as ferramentas para a ação 
climática devem ter mecanismos que 
permitam o monitoramento e avaliação das 
ações, garantam a troca de informações, 
possibilitem e implementem o acesso à 
informação pública.

Participação Cidadã: o processo 
de formulação, implementação e 
monitoramento dessas ferramentas deve 
envolver a participação de cidadã, incluindo 
crianças e adolescentes, para que diversas 
perspectivas que existem em relação à 
ação climática, sejam integradas nessas 
ferramentas. Devem ser desenvolvidos 
mecanismos necessários para tornar isso 
possível.

-----
8
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Para entender o conceito de 

Governança Climática pode acessar: 

Glossário para a Ação Climática

https://www.unicef.org/lac/en/reports/climate-glossary-young-people
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As Contribuições Nacionalmente Determinadas 
são os compromissos feitos pelos países 
que ratificaram o Acordo de Paris para atingir 
objetivos climáticos globais.

Cada país estabelece o nível de ambição de sua 
Contribuição, ou seja, o país decide as ações de 
mitigação climáticas que vai implementar para:
> limitar o aumento da temperatura global a 
1.5°C.
> atingir um equilíbrio de zero emissões por 
meio da redução e sequestro de carbono até 
2050.

Alguns pontos importantes:

As NDC foram criadas em 2013, 
durante o Chamado de Lima para 
Ação Climática, com o objetivo de 
que os países fizessem de forma 
independente as contribuições para 
reduzir as emissões de gases de 
efeito estufa. Isso serviu como base 
para a criação do Acordo de Paris, 
que inclui as Contribuições como 
ferramentas para atingir os objetivos 
em nível nacional.

O Chamado foi bem-sucedido: quase 
todos os países apresentaram 
suas Contribuições. No entanto, 
as propostas e ambições de 
Contribuições de cada país foram 
insuficientes no que concerne aos 
objetivos climáticos globais.

O que são NDC?

Cada país determina suas próprias 
Contribuições. O Acordo de Paris pede 
que as contribuições sejam ambiciosas e 
progressivas (os países devem apresentar 
novas Contribuições a cada cinco anos).

A partir de 2023, será realizado um balanço 
global a cada 5 anos, que irá permitir revisar 
o progresso e gerar recomendações.

------------

(NDC)
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Contribuicoes Nacionalmente Determinadas

https://www.carbonbrief.org/briefing-lima-call-for-climate-action-lays-out-policy-options-for-new-global-deal
https://www.carbonbrief.org/briefing-lima-call-for-climate-action-lays-out-policy-options-for-new-global-deal


Jeunes pour le climat > Des outils pour l’action climatique1818

As ações que os países se comprometem a tomar para 
enfrentar as mudanças climáticas.

Os objetivos de mitigação, isto é, ações para reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa ou para aumentar 
sumidouros (áreas naturais que captam gases de 
efeito estufa).

O fortalecimento das medidas para implementação 
das Contribuições.

As ações de transparência, como monitoramento, 
relatório e verificação das ações.

A maioria dos países da Convenção (186 países) 
apresentaram suas primeiras Contribuições, mas 
a formulação dos processos ocorreu sem muita 
participação da sociedade civil. Em 2020, iniciou-
se a primeira etapa da atualização e entrega 
das segundas Contribuições, coincidindo com a 
crise da COVID-19. Como resultado, vários países 
escolheram pela participação virtual para os 
processos de consulta voltados para atualizar as 
novas Contribuições.

As NDC incluem: Elaboração e atualização 
das NDC:

© UNICEF/UNI205407/Noorani

De maneira opcional, os países 
podem integrar objetivos para a 
adaptação e enfrentamento das 
perdas e danos causados pelos 
efeitos adversos das mudanças 

climáticas. E também, os objetivos 
podem cobrir a transferência 
de tecnologia e a criação de 

capacidades para adaptação e 
mitigação.

O processo de atualização ocorre 
há cada 5 anos. É importante 
conhecer  quando se realizará 
as próximas Contribuições no 
seu país, porque é uma grande 
oportunidade de influenciar e 
participar da formulação das 

ações nacionais.
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O processo de atualização das Contribuições 
depende de cada país. Aqui comentamos algumas 
etapas gerais que os países podem seguir:

Uma vez preparadas as Contribuições, cada 
país deve submetê-las ao secretariado da 
UNFCCC e inscrevê-las em um registro público 
de Contribuições. As Contribuições devem ser 
sucessivas, cobrir um período de cinco anos 
e devem apresentar maior ambição de forma 
progressiva.

Linha do tempo das 
Contribuições 

-----------------------

2020

2023

2025

2028

2030

Atualização e entrega 
das segundas NDCs

Primeira revisão global 
das NDCs

Atualização e entrega 
das terceiras NDCs

Segunda revisão global 
das NDCs

Atualização e entrega 
das quartas NDCs

------------

------------

Analisar o progresso feito em relação à 
Contribuição anterior.

Estabelecer uma nova meta com uma maior 
ambição e um prazo maior que o atual, ou 
reforçar a meta atual.

Realizar uma nova análise sobre as opções de 
ação de mitigação, seus possíveis impactos e o 
custo-benefício de cada opção.

Formular novas ações ou fortalecer as ações 
da Contribuição anterior através de equipes de 
trabalho que envolvam os diferentes setores 
do seu país (nesse momento é importante 
considerar setores que não foram contemplados 
anteriormente).

Desenvolver sistemas de transparência mais 
sólidos.

Para a implementação de uma Contribuição, é necessário promover os procesos 
e as estruturas institucionais adequadas para impulsionar e coordenar a ação 

climática. Adicionalmente, é importante monitorar a implementação para entender 
quais medidas funcionam melhor e porquê. Também devem-se aplicar as lições 

aprendidas. 
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São estratégias que os países desenvolvem 
para reduzir a emissão de gases de efeito 
estufa ao longo prazo. Essas estratégias 
são para a metade do século, estabelecem 
diretrizes para o desenvolvimento de possíveis 
investimentos futuros e fornecem marcos 
favoráveis para políticas públicas. Estratégias 
de Longo Prazo também ajudam os países a 
alinharem seus objetivos de desenvolvimento 
nacional com os objetivos do Acordo de Paris, 
que é uma estratégia de longo prazo, porém em 
escala global.

O que são?

As estratégias a Longo Prazo 
fornecem segurança em termos 
de planejamento de um país para 
a implementação do Acordo de 
Paris a longo prazo. Elas também 
servem como um roteiro para futuras 
NDC, que devem ser cada vez mais 
ambiciosas. Elas também melhoram 
as condições para implementação 
das Ações de Mitigação Apropriadas 
de cada país.

----------------------

Geralmente, as Estratégias de 
Longo Prazo incluem:

As medidas de transformação de 
longo prazo focadas nos processos de 
investimento, criação, planejamento e 
desenvolvimento de políticas públicas.

O nível de ambição necessário para que o 
país avance na redução das emissões de 
gases de efeito estufa.

 

Porque as Estratégias de Longo 
Prazo são importantes?

Elas são importantes porque elas 
podem apoiar a implementação 

de políticas de longo prazo 
relacionadas aos caminhos do 
desenvolvimento e a redução 

das emissões de gases de efeito 
estufa, traçando um caminho rumo 
ao desenvolvimento sustentável, a 
resiliência e limitando o aumento 

da temperatura média a 1.5°C. Tais 
Estratégias devem cobrir todos 
os setores econômicos e incluir 
prazos claros para a eliminação 

gradual de combustíveis fósseis. 
Elas também fornecem uma base 
sólida para exigir ações coerentes 

às autoridades competentes.

© UNICEF/UN0342041/Moreno Gonzalez

Estrategias a Longo Prazo
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As NAMA são ações que reduzem as emissões de 
gases de efeito estufa nos países. Elas funcionam 
como um guarda-chuva para iniciativas de 
mitigação desenvolvidas localmente. Tem por 
objetivo gerar mudanças na economia de um país 
ou setor (por exemplo, o setor agrícola). Os países 
são apoiados com tecnologia, financiamento 
internacional e capacitação para executar essas 
ações.

O que são?

Atividades gerais: uma série de ações 
específicas para reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa, que também incluem 
financiamento, transferência de tecnologia e 
capacitação.

Estrutura monitoramento, relatórios e 
verificação (MRV): consiste em uma série 
de atividades voltadas à mensuração, 
relatórios e verificação da eficácia das 
ações propostas para reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa.

As Ações de Mitigação 
Nacionalmente Apropriadas 
(NAMA) não são explicitamente 
mencionadas no Acordo de Paris. 
No entanto, elas são vistas como 
ferramentas de planejamento 
voluntário que contribuem para 
atingir os objetivos do Acordo de 
Paris focados em limitar o aumento 
da temperatura média global. 
Elas podem ser entendidas como 
ações desenvolvidas localmente 
para reduzir a emissão de gases 
de efeito estufa, o que gera metas 
possíveis de serem incorporadas nas 
Contribuições.

------------

As NAMA são compostas de dois 
elementos principais:

A implementação pode variar dependendo 
do tipo de financiamento. Há dois tipos de 
NAMA: a NAMA Apoiada, que recebe apoio por 
meio da cooperação internacional, de bancos 
multilaterais e bilaterais e do setor privado; 
e a NAMA Unilateral, que recebe apenas 
financiamento nacional.
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Acoes de Mitigacao Nacionalmente 
Apropriadas
(NAMA)
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Os NAPs São uma ferramenta de planejamento 
com os seguintes objetivos:

Um NAP deve ser transparente, sensível as 
questões de gênero, participativo, baseado 
em uma abordagem de direitos humanos, 
conhecimento científico e comunitário, e bem 
como nos ecossistemas. Deve considerar 
especialmente aos grupos e indivíduos mais 
vulneráveis aos efeitos adversos da mudança 
climática.

O que são eles?

Os Planos Nacionais de Adaptação - 
NAP foram decisivos no debate sobre 
a inclusão do conceito de adaptação 
no Acordo de Paris, quando se 
estabeleceu uma meta global de 
adaptação. O Acordo de Paris 
especifica metas e obrigações para 
os países com relação à adaptação, 
e estabelece que os países devem 
adotar, formular e implementar os 
NAPs.

----------------------
Reduzir a vulnerabilidade aos impactos 
negativos da mudança climática, 
melhorando a capacidade de adaptação e 
resiliência.

Facilitar a integração da adaptação 
às mudanças climáticas em políticas, 
programas e atividades relevantes.

Normalmente, um NAP inclui:

Qual é a relação entre o NAP e as 
perdas e danos?

Diretrizes necessárias para desenvolver o 
conhecimento que justifique a tomada de 
decisão sobre adaptação ao nível nacional:

Capacitação que possibilita o 
desenvolvimento das ações necessárias 
para a adaptação no país. 

A estrutura e a forma desses planos variam de 
país para país, e podem incluir planos setoriais, 
por exemplo, nos setores de biodiversidade 
ou pesca. Como qualquer processo de 
planejamento, o processo de elaboração do 
NAP terá resultados variáveis, incluindo planos, 
programas e políticas nacionais de adaptação.

Durante todo o processo de formulação 
e implementação dos NAP, os grupos ou 
indivíduos mais vulneráveis devem estar 
diretamente e indiretamente envolvidos para 
garantir a inclusão de medidas especiais para 
promover a resiliência destes indivíduos ou 
grupos.

Ainda que as medidas de adaptação do NAP 
sejam implementadas corretamente, há sempre 
um risco residual. Em outras palavras, nem 
sempre se pode gerar uma adaptação completa 
aos efeitos adversos da mudanças climáticas. 
Os impactos causados pelos efeitos adversos 
das mudanças climáticas com os quais as 
pessoas não têm sido capazes de lidar ou 
se adaptar, podem levar a perdas e danos, 
como perda de biodiversidade e serviços 
ecossistêmicos, perda de renda e danos à 
infraestrutura.

(NAP)
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É importante dar seguimento as 
várias áreas que o Acordo de Paris 
inclui para atingir uma implementação 
satisfatória. Para alcançar a meta 
global de adaptação, cada país 
deve estabelecer Comunicações de 
Adaptação e registrá-las junto ao 
Secretariado da Convenção.

Tais comunicações também servem 
para encorajar boas práticas na 
adaptação nacional e planejamento.

O Acordo de Paris não é específico sobre o 
conteúdo das Comunicações de Adaptação, 
ou a forma que elas devem apresentar. No 
entanto, há diferentes opiniões sobre o que elas 
deveriam incluir, por exemplo:

Destacar como ações de adaptação irão
fortalecer a resiliência das comunidades
locais e ecossistemas.

Incluir informações sobre a participação
das diferentes partes interessadas no
planejamento e implementação das ações 
de adaptação.

Proporcionar informações transparentes
sobre a disponibilidade de recursos para
ações de adaptação, a alocação de fundos 
e a necessidade de atividades de adaptação 
em nível local e nacional.

Proporcionar informações sobre as políticas 
nacionais e locais relevantes que promovam 
adaptação e resiliência às mudanças 
climáticas.

Refletir sobre o ciclo de revisão da ação
climática no país e apresentar propostas
e contribuições novas ou revisadas, isto é, 
elas poderiam ser parte do ciclo das NDCs.

Incluir informações que permitam avaliar o 
progresso dos Inventários Globais.

O que elas devem incluir?

----------------------
Jovens para o clima > Ferramentas para a ação climática

Comunicacoes de Adaptacao
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A Ação para o Empoderamento 
Climático (ACE) é uma ferramenta 
que trabalha com uma abordagem 
transversal para as outras 
ferramentas descritas neste caderno. 
A ACE nasceu como parte dos 
esforços para cumprir o artigo 6 da 
UNFCCC e atualmente também se 
relaciona ao cumprimento do artigo 
12 do Acordo de Paris. Faz parte dos 
acordos internacionais que os países 
do Acordo de Paris deve promover. 
Reconhece a sua importância para 
melhorar a ação global sobre as 
mudanças climáticas.

Cada país tem um Ponto Focal Nacional 
encarregado de monitorar o Acordo e fornecer 
relatórios de comunicação sobre o seu progresso. 
Os países devem produzir estratégias para 
implementação dos componentes da ACE.

----------------------

Quais são os componentes da 
ACE?

Veja detalhes no manual 

"O Acordo de Paris para 

jovens"

1

2

3

-----------
Educação: através da educação uma 
compreensão pode ser atingida sobre as 
causas e as possíveis abordagens em 
relação à mudança climática. Além disso, 
crianças e adolescentes desenvolvem 
capacidades que lhes permitem responder 
e tomar decisões diante dos impactos 
negativos das mudanças climáticas.

Capacitação: é necessário capacitar 
para mobilizar ações que apoiem a 
transformação rumo a novos modelos 
econômicos e às sociedades que sejam 
sustentáveis e resilientes diante dos efeitos 
adversos das mudanças climáticas.

Conscientização social: a luta climática 
deveria ser comum a todos os indivíduos 
e grupos, visto que isso permitiria 
melhores políticas e ações climáticas. 
A conscientização social é, portanto, 
necessária. Isso, por sua vez, pode levar 
a transformações sociais que devem 
acompanhar a ação pelo clima.
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Acao para o Empoderamento 
Climatico

https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/the-big-picture/education-and-outreach-in-the-negotiations
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4 6

5

-----------

© UNICEF/UN0341603/Laet

Participação pública: o direito à 
participação pública deve ser garantido, 
para que as pessoas, incluindo crianças 
e adolescentes, possam ter voz nas 
decisões que as afetam. Além disso, o 
direito à participação permite que jovens, 
adolescentes e crianças demandem ações 
em resposta aos impactos negativos das 
mudanças climáticas.

Acesso público à informação: o direito ao 
acesso à informação deve ser garantido 
para que as pessoas, incluindo crianças 
e adolescentes, possam estar cientes 
dos impactos que eles podem viver e os 
possíveis efeitos que algumas ações de 
mudança climática podem ter. 

Cooperação internacional: todos os 
países podem se beneficiar da troca de 
experiências, conhecimentos e ações 
exitosas, bem como do fortalecimento das 
capacidades institucionais e do acesso a 
financiamentos que podem tornar a ação 
climática mais forte. 
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Outras ferramentas da UNFCCC

Existem outras ferramentas da 
UNFCCC que podem ser usadas 
para apoiar a implementação 
e o cumprimento do Acordo de 
Paris. Uma dessas ferramentas é 
a Comunicações Nacionais, por 
meio da qual os países elaboram 
periodicamente relatórios sobre 
gases de efeito estufa e outros 
detalhes da implementação das 
ações climáticas. Os países devem 
submeter sua comunicação nacional 
à UNFCCC a cada quatro anos.

Os países também devem enviar uma atualização 
da sua Comunicação Nacional, conhecida como      
Relatório de Atualização Bianual (BUR), a cada 
dois anos. Os países relatam atualizações de suas 
circunstâncias nacionais e relatórios nacionais 
de emissão de gases de efeito estufa, bem como 
o progresso feito no que se refere às medidas 
de mitigação, necessidades existentes de 
financiamento, acesso à tecnologia e capacitação.

Outra ferramenta são os relatórios do 
Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC), que é o principal órgão 
científico que atua na avaliação sobre 
mudanças climáticas. O IPCC produz três 
relatórios contendo informações e análises 
científicas de especialistas em todo o mundo. 

Os relatórios são os produtos dos três grupos 
de trabalho a seguir:

----------------------

Bases físicas das Mudanças Climáticas.

Impactos da Mudança Climática, Adaptação 
e Vulnerabilidade.

Mitigação das Mudanças Climáticas.

------------
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-----------

O Acordo estabelece o compromisso de incluir 
aqueles que foram tradicionalmente excluídos, 
marginalizados ou sub-representados nos espaços 
de tomada de decisões relacionadas às questões 
ambientais. Também prevê a proteção dos direitos 
humanos de defensores ambientais, uma medida 
que reflete os desafios que esses defensores 
enfrentam na América Latina e no Caribe.

O Acordo está baseados no princípio 10 da 
Declaração do Rio, que é um produto resultado 
da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (1992), que destaca 
a importância da cidadania e que ela conte com 
o acesso a informação, participação e justiça em 
questões ambientais.

O Acordo de Escazú é uma 
ferramenta pioneira em termos de 
defesa dos direitos de acesso e a 
contribuição à proteção ambiental, 
e reflete a ambição, as prioridades e 
as particularidades da região. Para 
que as ferramentas de ação climática 
sejam ambiciosas e bem-sucedidas, 
elas devem incluir a participação 
pública. O Acordo de Escazú visa a 
proteger o direito de participação 
na tomada de decisões sobre 
questões ambientais e de mudanças 
climáticas.

------------

O Acordo foi adotado em Escazú, Costa Rica, 
em 2018, após dois anos de preparação e 
negociações entre países da América Latina e 
do Caribe. Onze países precisaram ratificar o 
Acordo para que ele entrasse em vigor.

 

Até novembro de 2020 o Acordo 
de Escazú foi firmado por: 

Antigua e Barbuda, Argentina, 
Belize, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Dominica, República 
Dominicana, Equador, Granada, 

Guatemala, Guiana, Haiti, 
Jamaica, Mexico, Nicaragua, 
Panama, Paraguai, Peru, São 

Cristóvão e Nevis, Santa Lucia, 
São Vicente e Granadinas e 

Uruguai.
E foi ratiicado por: Antigua e 
Barbuda, Argentina, Bolivia, 
Equador, Guiana, México, 
Nicaragua, Panama, São 

Cristóvão e Nevis, São Vicente e 
Granadinas e Uruguai.
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Por que é importante?

Ter acesso a informação sobre o estado do 
meio ambiente e sobre os projetos que podem 
afetar o meio ambiente.

Ser consultadas e participar dos processos de 
tomada de decisões ambientais.

Acessar a justiça para solicitar as devidas
reparações caso haja dano ao meio ambiente 
ou se excluem as pessoas dos processos de 
tomada de decisões ambientais.

Gozar do direito ao meio ambiente saudável 
e ao desenvolvimento sustentável, com um 
enfoque geracional.

Criar e fortalecer o desenvolvimento de 
capacidades e cooperação.

O Acordo visa garantir que todos os países 
da região, na mesma medida, protejam, 
garantam e promovam os direitos de acesso 
(informação, participação e justiça).

Estabelece medidas para a cooperação e 
fortalecimento de capacidades entre os 
países.

Constitui um avanço na transparência em 
assuntos ambientais e na rendição de contas 
ao nível de país.

Conta com um marco de princípios que 
traçarão o rumo de cada país.

Promove a participação de diferentes setores 
da sociedade.

Acordo foi criado por e para o povo: a 
sociedade civil foi responsável por defender 
a criação do Acordo e sua ratificação pelos 
diferentes países. O envolvimento e a 
participação de todas as pessoas, incluindo 
jovens e adolescentes, são necessários 
para garantir que o Acordo seja amplamente 
ratificado e implementado em cada país. 
Portanto, diferentes mecanismos devem ser 
criados para integrar os atores sociais. O 
Mecanismo Público Regional é um exemplo 
de um desses mecanismos.

Estabelece uma relação entre os direitos 
humanos e a proteção ambiental, promove 
a defesa dos direitos dos defensores 
ambientais e o respeito aos direitos dos povos 
indígenas e comunidades locais.

Estabelece medidas específicas em favor 
das pessoas e grupos em situação de 
vulnerabilidade.

Promove que os países possam gerar novos 
mecanismos, atualizar os sistemas de 
informação, procedimentos e reformas no 
marco normativo para garantir o direito de 
acesso (informação, participação e justiça)

Por seus objetivos

Por seu conteúdo

Por promover cooperação e transparência

Pela importância dada pela sociedade civil 

O Acordo é importante porque garante que 
todas as pessoas possam:

----------- ------------
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É importante que você saiba que 
pode influenciar os processos 
de formulação e implementação 
das ferramentas. Você pode 
usar mecanismos de consulta e 
participação já existentes. Se estes 
processos não existem em seu país, 
é uma boa oportunidade para criá-
los ou incidir para que o seu país 
conte com processos de consulta 
inclusivos.

------------
A seguir, há uma série de ações concretas que 
você pode tomar de acordo com a ferramenta 
usada.

Junte-se a outras organizações de jovens 
que participam da UNFCCC para trabalharem 
juntos neste espaço, como por exemplo, 
a representação de jovens do YOUNGO, a 
organizações ambientais, povos indígenas ou 
as de mulheres e gênero.

------

1 UNFCCC

2
Aprenda mais sobre esse Acordo no caderno 
'Acordo de Paris para Jovens'. É importante 
conhecer o Acordo para trabalhar os seus 
objetivos e compromissos.

Acordo de Paris

--------------

3
Defenda a criação de mecanismos para
envolver adolescentes e a jovens nos
processos de formulação, implementação e 
atualização das NDC.
Participe nos processos das NDC para
contribuir com sua perspectiva, conhecimento 
e experiência sobre os temas relacionados às 
mudanças climáticas.
Realize consultas com jovens sobre as NDC 
para levar sugestões, opiniões e ideias de 
melhorias aos tomadores de decisão e, assim, 
aumentar a ambição.
Monitore os resultados das diferentes partes 
do processo das NDC, de modo que se possa 
identificar os aspectos de melhoria, onde você 
possa ajudar.

NDC
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-----------

4
Defenda a participação da juventude como um 
elemento na Estratégia de Longo Prazo.
Participe do processo de construção, 
implementação e monitoramento da Estratégia 
de Longo Prazo, com o objetivo de torná-la 
verdadeiramente ambiciosa.
Capacite gerações futuras (crianças e 
adolescentes) sobre os temas de incidência 
climática para a juventude, para que as lições 
aprendidas sejam passadas de geração 
a geração, de modo que haja melhoras 
contínuas no movimento.

Estratégia de Longo Prazo

5
Defenda a criação de mecanismos
para engajar adolescentes e jovens nos
processos de formulação, implementação e 
monitoramento das NAMA.
Participe do desenvolvimento da NAMA no 
setor que você faz parte.
Dissemine e comunique a informações
simplificadas sobre as NAMA para atrair
a atenção de mais jovens e seguir no
monitoramento de sua implementação.
Gere consciência sobre a importância das
NAMA.

NAMA

Os jovens são um dos grupos vulneráveis às 
mudanças climáticas, por isso é necessário 
trabalhar em sua adaptação e resiliência. Uma 
forma de fazer isso é integrando a juventude 
como um elemento da NAP.
Dissemine e comunique a informação 
simplificada sobre as NAPs para atrair 
a atenção de mais jovens e seguir no 
monitoramento de sua implementação. 
Gere consciência sobre a importância das 
NAPs.

-------

7
Monitore as adaptações de comunicação para 
saber quem quais aspectos o país precisa 
melhorar.
Envolva mais jovens e compartilhe o que 
você aprendeu. Com esta informação, a sua 
incidência para melhorar as medidas de 
adaptação estará baseada em dados.

NAP

8
Incite seu país a adotar uma estratégia Ação 
de Empoderamento Climático (ACE). Se ela já 
existe, descubra qual abordagem está sendo 
implementada em seu país.
Mobilize seus parceiros a apoiar os 
movimentos de adolescentes e jovens, 
recentemente visibilizado, como um meio de 
lidar com as mudanças climáticas.
Organize ou participe de uma campanha de 
sensibilização que possa criar conscientização 
pública e sensibilizar sobre às mudanças 
climáticas, seus efeitos e a ação que jovens 
podem tomar para mitigar seus possíveis 
impactos.
Gere espaços para formação e educação em 
temas relacionados às mudanças climáticas, 
para que adolescentes e jovens possam tomar 
decisões e atuar de forma informada.
Garanta o direito de acesso à informação por 
meio de bases de dados que sejam acessíveis 
a jovens e campanhas de informação.
Contate o Ponto Focal do ACE em seu país e 
organize reuniões, conversas ou eventos para 
informar mais jovens.
Insista para que o contato do ACE esteja 
atualizado nas plataformas oficiais.
Durante as COPs, participe dos Diálogos de 
ACE e compartilhe seus comentários e suas 
perspectivas.

ACE

---------

6 Comunicações de adaptação 
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9

Jeunes pour le climat > Des outils pour l’action climatique 1731

Monitore os relatórios climáticos do seu país.
Ao ler esses relatórios nós obtemos 
informações que podemos usar para 
desenvolver ações climáticas em nossa 
comunidade ou país.
Compartilhe informação nas suas redes 
sociais.

Pressione seu país a ratificar o Acordo de 
Escazú.
Se seu país ratificou o Acordo de Escazú, 
você pode demandar a criação ou reforma 
das regulamentações e políticas públicas, 
bem como mecanismos para sua aplicação 
em nível nacional.
Junte-se à Rede Escazú em seu país para 
incidir nos temas do Acordo.
Incorpore elementos do Acordo de Escazú 
em suas ações climáticas.
Demande que medidas adequadas e efetivas 
sejam tomadas para proteger e garantir 
os direitos dos defensores dos direitos 
humanos em questões ambientais.

Outras ferramentas da UNFCCC Acordo de Escazú

© UNICEF/UN0341608/Pinheiro

Lembre-se que nós jovens somos 
agentes da mudança e que 

podemos ajudar a construir um 
novo tipo de desenvolvimento.

------------
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