
 

 

 

Recursos para o enquadramento jurídico da Nota 

Conceitual 
 

Este documento apresenta os recursos básicos para o desenvolvimento da seção do Marco 

Jurídico da Nota Conceitual. Apresentamos a seguir dois tipos de informações: por país e 

internacional. A informação por país apresenta as Contribuições Nacionalmente 

Determinadas (NDC) e as Comunicações Nacionais sobre Mudança Climática. A 

informação multipaís apresenta plataformas e documentos que fornecem informações sobre 

a América Latina e os diferentes países que compõem a região. 

 

Informação por país: 

 

Abaixo estão as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) e as Comunicações 

Nacionais sobre Mudança Climática do Brasil, Colômbia, Equador, México e Peru: 

 

País 
Contribuição Nacionalmente 

Determinada  
(NDC) 

Comunicações Nacionais de Mudança 
Climática 

Brasil https://www.mma.gov.br/image
s/arquivo/80108/BRASIL%20iN
DC%20portugues%20FINAL.p
df 

http://www.ccst.inpe.br/publicacao/terceira-
comunicacao-nacional-do-brasil-a-
convencao-quadro-das-nacoes-unidas-
sobre-mudanca-do-clima-portugues/ 

Colômbia https://ndclac.org/descargar/ce
pal_ndc_colombia_es/ 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbibli
o/bvirtual/023731/TCNCC_COLOMBIA_CM
NUCC_2017_2.pdf 

Equador https://ndclac.org/descargar/ce
pal_ndc_ecuador_es/ 

https://www.ambiente.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2017/10/TERCE
RA-COMUNICACION-BAJA-septiembre-
20171-ilovepdf-compressed1.pdf 

México https://ndclac.org/descargar/ce
pal_ndc_mexico_en/ 

http://cambioclimatico.gob.mx/sexta-
comunicacion-nacional-acerca-de-cambio-
climatico/ 

Peru https://ndclac.org/descargar/ce
pal_ndc_peru_es/ 

https://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/4
7575 
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Informação multipaís: 

 

Título Tipo Descrição  Link 

NDC LAC Plataforma A ferramenta digital NDC LAC fornece 

informações relevantes sobre os compromissos e 

estados de progresso no cumprimento das NDCs, 

necessárias para o desenho de estratégias e 

políticas em linha com os objetivos estabelecidos 

no Acordo de Paris, e a transparência da 

informação. 

https://ndclac.org/ 

 

Climate Change 

Knowledge 

Portal (CCKP) 

Plataforma A plataforma fornece acesso a dados globais, 

regionais e nacionais relacionados à mudança 

climática e ao desenvolvimento. Ela contém 

conjuntos de dados ambientais, risco de desastres 

e socioeconômicos. 

https://climateknowle

dgeportal.worldbank.

org/ 

 

NDC 

Partnership 

Knowledge 

Portal 

Plataforma O portal de conhecimentos fornece acesso rápido 

aos dados, ferramentas, orientação, boas práticas 

e oportunidades de financiamento. 

https://ndcpartnership

.org/knowledge-portal 

 

Global Climate 

Action - NAZCA 

Plataforma O Portal de Ação Climática Global apresenta as 

ações de países, regiões, cidades, empresas, 

investidores e outras organizações para cumprir 

seu compromisso de agir sobre a mudança 

climática.  

https://climateaction.u

nfccc.int/ 

 

Climate Watch Plataforma A plataforma digital consolida informações de 

NDCs, dados históricos de emissões de GEE, 

vínculos entre as NDCs e ODS, dados de 

trajetória de emissões e riscos e vulnerabilidades 

por país e setor.  

https://www.climatew

atchdata.org/ 
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NewClimate LTS 

Hub: Information 

on developing 

long-term 

strategies 

Plataforma A plataforma explora estratégias de 

desenvolvimento de emissões de baixa emissão 

GEE em longo prazo (LTS). As sete abas de 

conteúdo contribuem a responder às seguintes 

perguntas: Como é visto um LTS? Como pode ser 

seu processo de desenvolvimento? Como 

considerar as circunstâncias específicas do país e 

os recursos domésticos disponíveis ao 

desenvolver um LTS? O que pode ser aprendido 

com os LTS já submetidos à CMNUCC? 

https://newclimate.or

g/lts-hub/ 

 

Progresso da 

Ação Climática 

Latino-

Americana: 

Contribuições 

Determinadas 

Nacionalmente 

para 2019 

Documento O documento identifica e caracteriza as 

experiências de 18 países latino-americanos na 

formulação e implementação das suas NDCs. 

Constitui uma visão geral do estado da arte da 

implementação da NDC nos países da região, 

identificando pontos fortes, boas práticas e 

necessidades; assim como histórias de sucesso 

que possam ser replicadas em outros países. 

https://ndclac.org/des

cargar/avances-en-

la-accion-climaticade-

america-latina-

contribuciones-

nacionalmente-

determinadas-al-

2019/ 

 

Rumo a um 

desenvolvimento 

resiliente e de 

baixas emissões 

na América 

Latina e no 

Caribe 

Progresso na 

implementação 

das 

Contribuições 

Determinadas 

Nacionalmente 

(NDC) 

Documento O estudo inclui uma análise agregada e fichas por 

país, apresentando o progresso da 

implementação das NDCs de 21 países da LAC, 

incluindo sua relação com as estratégias de 

desenvolvimento resiliente de baixo teor de 

carbono, de forma abrangente e objetiva, e 

identificando as boas práticas que possam ser 

replicadas para estimular o progresso na 

implementação e aumentar a ambição das NDCs 

da região. 

 

https://ndclac.org/des

cargar/ledsenlac-

2019/ 

 

Panorama das 

contribuições 

determinadas 

nacionalmente 

na América 

Latina e no 

Caribe, 2019: 

Avanços para o 

cumprimento do 

Acordo de Paris. 

Documento Esta publicação apresenta o ritmo histórico de 

descarbonização de cada uma das economias da 

região e a contrasta com os ritmos ou velocidades 

necessárias para cumprir as NDCs, a fim de 

mensurar o esforço de cumprimento para os 

países através de métricas anuais. 

 

https://ndclac.org/des

cargar/cepal-2019-

es/ 
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Chegar a Zero 

Emissões 

Líquidas: Lições 

da América 

Latina e do 

Caribe 

Documento Este relatório compila lições aprendidas com as 

experiências das equipes dos países que 

implementam o projeto de Trajetórias de 

Descarbonização Profunda na América Latina e 

no Caribe (DDPLAC), liderado pelo BID. O 

relatório mostra o papel essencial desempenhado 

pelas estratégias de longo prazo em termos de 

identificação da infraestrutura e das políticas 

públicas necessárias para garantir uma transição 

justa em direção a uma economia de zero 

emissões líquidas 

https://publications.ia

db.org/es/como-

llegar-cero-

emisiones-netas-

lecciones-de-

america-latina-y-el-

caribe 

 

Governos e 

sociedade civil 

avançando as 

agendas 

climáticas 

 

Documento Este documento fornece um marco metodológico 

que permite a identificação, sistematização e 

análise de boas práticas em matéria de 

participação cidadã para o avanço das agendas 

de sustentabilidade climática e ambiental dos 

governos. 

https://publications.ia

db.org/es/gobiernos-

y-sociedad-civil-

avanzando-agendas-

climaticas 
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