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Briefing

Ponteiros 
de política
Os países em 
desenvolvimento podem 
aproveitar a oportunidade 
oferecida pela avaliação 
global periódica (Global 
Stocktake) para esclarecer 
as suas iniciativas e políticas 
nacionais de adaptação e 
comunicar à comunidade 
internacional o progresso dos 
seus esforços de adaptação.

Em primeiro lugar, os 
países devem identificar os 
seus esforços de adaptação 
para elaborar uma narrativa 
de adaptação nacional 
coerente. Essa narrativa deve 
destacar os êxitos, identificar 
lacunas e buscar melhorar a 
cooperação entre os atores. 

Os processos nacionais 
para subsidiar a avaliação 
global devem ser inclusivos. 
Uma primeira medida 
essencial é desenvolver 
sistemas personalizados e 
robustos de monitoramento, 
avaliação e aprendizagem 
(MEL) para acompanhar o 
progresso e garantir que as 
vozes marginalizadas sejam 
ouvidas.

Os países devem 
comunicar claramente a sua 
narrativa de adaptação 
nacional, usando 
instrumentos de produção 
de relatórios que reflitam as 
quatro dimensões da 
adaptação abrangidas pela 
avaliação global. As 
comunicações sobre 
adaptação devem ser 
claramente identificadas 
para aumentar o 
reconhecimento global.

Avaliação global periódica: três 
prioridades para promover as 
ações de adaptação
A nova avaliação global periódica (Global Stocktake ou GST, na sigla em 
inglês) representa uma oportunidade singular para incentivar a ambição 
e o apoio às medidas climáticas globais, bem como para aumentar a 
colaboração global em prol da consecução das metas climáticas de 
longo prazo. Seu objetivo é criar uma aprendizagem coletiva baseada 
em evidências para fundamentar as decisões futuras a nível tanto 
nacional, como global. Para mensurar eficazmente o progresso, no 
entanto, os países devem decidir como e que informações serão 
incluídas nas suas contribuições à avaliação global. Neste documento, 
apresentamos um panorama das dimensões de adaptação exigidas pela 
avaliação global e dos avanços obtidos até à data para defini-las. 
Enfocando as necessidades e circunstâncias dos países em 
desenvolvimento, sugerimos três medidas práticas prioritárias que os 
países podem adotar para preparar as suas contribuições à avaliação 
global: criar uma narrativa coerente sobre as ações de adaptação 
nacionais, desenvolver um processo inclusivo para garantir que as 
ações de adaptação reflitam as vozes de toda a sociedade e comunicar 
o progresso à comunidade internacional. 

Acompanhamento das ações de 
adaptação: os desafios
A avaliação global periódica (GST) foi 
estabelecida em 2015, nos termos do Artigo 
14 do Acordo de Paris, como o processo 
utilizado para monitorar o progresso coletivo 
no âmbito dos diferentes fluxos de trabalho do 
Acordo de Paris. A avaliação global tem como 
objetivo atuar como um mecanismo de 

“catraca”, por meio do qual os países 
aumentarão as suas ambições climáticas e 
intensificarão a colaboração à luz das 
evidências geradas.1 Com lançamento no final 
de 2021, a GST só será concluída em 2023. 
Ela terminará a tempo de fornecer aos países 
informações a serem utilizadas nas suas 
próximas Contribuições Determinadas a Nível 
Nacional (NDCs), que deverão ser cumpridas 
em 2025 (ver o Quadro 1). As avaliações 
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globais subsequentes serão realizadas a cada 
cinco anos. 

A avaliação global oferece uma 
oportunidade única de gerar uma 
aprendizagem coletiva baseada em 
evidências para impulsionar as 
ambições e o apoio – 
principalmente financeiro – às 
ações climáticas, com base em 
princípios de equidade e seguindo 
os melhores conhecimentos 
científicos disponíveis.2 Portanto, a 
forma e o conteúdo das 
informações incluídas na GST 
estabelecerão precedentes para a 
tomada de decisões futuras em 
escala nacional e global. 

Uma longa lista de fontes de 
informações a serem inseridas na 
Fase 1 já foi negociada.3 Os 
preparativos iniciais estão em 

andamento. No entanto, nem todas as 
modalidades e contribuições de que os países 
necessitam para se preparar para a avaliação 
global foram detalhadas.4 Em particular, no 
que concerne ao tema da adaptação, diversos 
itens ainda não estão totalmente definidos.

A avaliação global abrangerá quatro 
dimensões interrelacionadas de adaptação. O 
Artigo 7.14 do Acordo de Paris, declara que a 
avaliação global deverá:  

 • Reconhecer os esforços de adaptação dos 
países em desenvolvimento signatários;

 • Melhorar a implementação das ações de 
adaptação, levando em conta as 
comunicações de adaptação;

 • Revisar a adequação e a eficácia da 
adaptação e do apoio; e 

 • Avaliar o progresso geral no cumprimento 
do Objetivo Global de Adaptação (GGA, na 
sigla em inglês).

Definição das dimensões da 
adaptação: progresso até à data
Desde 2015, o Comité de Adaptação (AC, na 
sigla em inglês) da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas 
(CQNUAC)5 tem avançado na definição das 
quatro dimensões da adaptação mensuradas 
pela avaliação global periódica. O Comité 
explorou as definições, o escopo e as 
implicações de cada uma das quatro 
dimensões. Outros estudos foram realizados 
ou contaram com a colaboração de 
organismos como o Grupo de Peritos dos 
Países Menos Avançados (LEG, na sigla em 
inglês), o Comité Permanente de Finanças 
(SCF, na sigla em inglês) e o Grupo de 
Trabalho Ad Hoc sobre o Acordo de Paris 
(APA, na sigla em inglês). As seções a 
seguir descrevem os principais avanços 
registados em cada dimensão até o presente 
momento.

Reconhecimento dos esforços de 
adaptação. O trabalho relativo ao 
reconhecimento dos esforços de adaptação 
dos países em desenvolvimento, atribuído ao 
Comité de Adaptação e ao Grupo de Peritos 
dos Países Menos Avançados a partir de 
2016, requer a produção de relatórios 
resumidos sobre temas específicos de 
adaptação a cada dois anos. O objetivo é 
solucionar os desafios da avaliação do 
progresso da adaptação. O primeiro relatório 
resumido, publicado em 2020, concentra-se 
em como os países em desenvolvimento 
estão a lidar com os riscos, as lições 
aprendidas e as boas práticas relevantes.6 
O próximo relatório, previsto para 2022, 
enfocará os esforços dos países em 
desenvolvimento para avaliar e arcar com os 
custos da adaptação.

Além disso, houve progresso na 
determinação de como o reconhecimento 
dos esforços pode fluir em cada estágio da 
avaliação global periódica através da 
Decisão 11/CMA.1 emitida durante a COP24, 
realizada em 2018 em Katowice. No entanto, 
ainda não está claro como o reconhecimento 

Convidar 
diferentes atores 
para participar dos 
diálogos nacionais 
é fundamental para 
que as vozes 
locais e 
desagregadas 
sejam ouvidas

Quadro 1. Três fases da avaliação global periódica
A avaliação global envolverá três fases.14 A primeira fase ocorrerá em 2021 e consistirá na 
recolha e preparação das informações. Ela continuará sendo executada paralelamente à 
segunda fase de avaliação técnica, em 2022 e 2023. A última fase se concentrará na análise 
dos resultados e será realizada em 2023, embora os cronogramas possam mudar 
dependendo do progresso.
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será monitorado, nem como está vinculado à 
adequação das ações e do apoio.

Avaliação da adequação e eficácia. Em 
comparação com as outras dimensões, o 
mandato sobre a avaliação da adequação e 
eficácia da adaptação e do apoio, ainda não 
foi suficientemente desenvolvido. A partir de 
revisões da literatura e documentos 
recebidos, o Comité de Adaptação e o Grupo 
de Peritos dos Países Menos Avançados 
realizaram uma compilação das metodologias 
existentes que podem ser usadas para avaliar 
a adequação e a eficácia da adaptação. O 
resultado é compartilhado no Portal de 
Conhecimentos sobre Adaptação.7 A 
compilação estabelece uma distinção entre 
as metodologias de adaptação e apoio e os 
tipos de informação utilizados para avaliar a) 
a eficácia e b) a adequação. As metodologias 
de avaliação da eficácia são particularmente 
relevantes para os países durante o 
desenvolvimento dos seus sistemas de 
monitoramento, avaliação e aprendizagem 
(MEL). As metodologias de avaliação da 
adequação são particularmente úteis para os 
países durante o planeamento e 
implementação das ações de adaptação.8  

Comunicações de adaptação. O trabalho 
básico sobre as comunicações de adaptação 
(ADCOMs, na sigla em inglês) foi incorporado 
à agenda do Grupo de Trabalho Ad Hoc sobre 
o Acordo de Paris, nos termos do Item 4, em 
2017. Uma comunicação de adaptação 
consiste em um relatório elaborado por um 
país que sintetiza e compartilha suas 
prioridades, ações, necessidades e lições 
aprendidas com as ações de adaptação às 
alterações climáticas. A comunicação de 
adaptação pode ser submetida em separado 
ou incluída como parte de outros 
instrumentos de divulgação de informações, 
como as NDCs, Comunicações Nacionais 
(NC, na sigla em inglês) ou Planos Nacionais 
de Adaptação (NAPs, na sigla em inglês). O 
objetivo das comunicações de adaptação é 
garantir o equilíbrio entre a mitigação e a 
adaptação por meio do aumento da 
visibilidade e perfil da adaptação, do reforço 
das ações e do apoio à adaptação nos países 
em desenvolvimento e da disponibilização de 
informações para subsidiar a Decisão 9/
CMA.1 da avaliação global. O Comité de 
Adaptação também está a desenvolver um 
projeto de orientação suplementar para o uso 
voluntário de comunicações de adaptação 
pelas Partes.9  

Revisão do progresso do Objetivo Global 
de Adaptação. O Objetivo Global de 

Adaptação (GGA), visa promover ações 
conjuntas de adaptação climática. Desde 
2018, o Comité de Adaptação tem trabalhado 
para solucionar muitas questões 
metodológicas e técnicas complexas.10  
Embora bastante atrasado, um novo e 
robusto relatório técnico revela os desafios e 
métodos para subsidiar a consecução do 
GGA.11 Ele mostra a dificuldade de avaliar o 
progresso coletivo na adaptação a partir dos 
relatórios de países individuais e de capturar 
como esses esforços individuais geram 
resultados que podem ser maiores do que a 
soma das suas partes em termos de 
progresso global. Este é um desafio 
intrínseco ao Objetivo Global de Adaptação e 
à avaliação global periódica. 

O Comité de Adaptação também emitiu 
recomendações importantes sobre o GGA no 
seu relatório de 2021, antes da Conferência 
das Partes da Convencao-Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas 
de 2021, realizada em Glasgow (COP26).12 
Ao longo do último ano, o Comité e as 
presidências do Chile e do Reino Unido 
realizaram workshops para proporcionar às 
Partes um espaço para reflexão e 
intercâmbio de pontos de vista sobre o GGA.

Três prioridades para promover 
ações de adaptação
Embora o trabalho relativo à maioria das 
dimensões ainda esteja em curso, o escopo e 
a extensão do que cada dimensão implica 
dentro da avaliação global, não estão 
totalmente definidos. Essa falta de clareza 
pode oferecer aos países flexibilidade para 
identificar as suas próprias prioridades 
quanto às informações que desejam fornecer, 
mas também gera confusão sobre por onde 
começar. Além disso, o trabalho de 
esclarecimento do conteúdo de cada 
dimensão foi segmentado, na medida em que 
as interrelações entre as quatro dimensões 
não foram totalmente reconhecidas ou 
adequadamente elaboradas.

Não obstante, a primeira fase da avaliação 
global oferece aos países um estímulo único 
para catalisar o progresso em suas ações de 
adaptação. Ela pode galvanizar a lógica, a 
coordenação e o planeamento nacionais e 
orientar as decisões sobre o financiamento 
da adaptação. Porém, até agora as quatro 
dimensões foram abordadas em fluxos de 
trabalho isolados, com diferentes grupos de 
trabalho emitindo recomendações separadas 
para serem consideradas pelas Partes. 
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Os Presidentes do Órgão Subsidiário de 
Aconselhamento Científico e Tecnológico 
(SBSTA, na sigla em inglês) e do Órgão 
Subsidiário de Implementação (SBI, na sigla 
em inglês) publicaram recentemente um 
documento para discussão (um relatório não 
oficial) com questões fundamentais para 
ajudar os países a preparar e harmonizar 
suas contribuições para a avaliação global 
periódica, incluindo perguntas sobre 
adaptação.1 No entanto, ainda não foi 
equacionado o desafio de como considerar 
as ligações entre as quatro dimensões da 
adaptação. Com isso, os países têm 
dificuldade para compreender claramente 
como avaliar o progresso de cada dimensão e 
como estas interagem e se interrelacionam 
num contexto nacional. 

Para avançar na preparação das suas 
contribuições para a avaliação global, cada 
país precisa começar pela construção da sua 
própria história coerente de adaptação 
nacional, com base nas orientações básicas 
já produzidas, a fim de se comunicar com um 
público internacional. Para os países em 
desenvolvimento, esse aspecto será crucial 
durante o processo inicial de recolha de 
informações e evidências. Mas como isso 
pode ser feito na prática? Nesta seção, 
delineamos três prioridades de ação 
interligadas.

Criar uma história coerente de adaptação 
nacional. A primeira prioridade para os 
países é criar uma narrativa nacional 
coerente sobre seus esforços de adaptação. 
Nem todos os países já têm uma estratégia 
climática nacional abrangente que articule 
seu contexto climático e os riscos, impactos 
ou prioridades de trabalho, muito menos 
unidades definidas para a coordenação de 
políticas e dados. Em geral, o trabalho 
climático é dividido entre políticas, planos e 
iniciativas, ministérios e comités, com os 
pontos focais aptos a estabelecer ligações 
entre os esforços nacionais isolados e 
carentes de recursos. 

Em tais contextos, os países podem começar 
pelo desenvolvimento de uma compreensão 
holística e compartilhada dos seus esforços 
nacionais de adaptação. Qual é o contexto 
climático nacional? Quais políticas foram 
implementadas? Que efeitos elas 
produziram? Quanto foi gasto? Essa é a 
melhor maneira de determinar quais esforços 
devem ser reconhecidos e destacados na 
avaliação global periódica. Ela associa os 
esforços de adaptação aos dados e 
evidências produzidos até à data sobre a 

eficácia e a adequação das ações de 
adaptação, além de desenvolver uma imagem 
realista das estruturas institucionais e 
políticas nacionais voltadas para a 
adaptação. Isso ajudará os países em 
desenvolvimento a compreender seus êxitos 
e lacunas e a melhorar a cooperação entre os 
atores a nível tanto nacional como 
internacional.  

Criar um processo inclusivo. Uma sólida 
narrativa nacional sobre adaptação deve 
refletir as vozes de todos os grupos e atores 
sociais. A segunda dessas prioridades 
interligadas é que os países devem buscar 
promover as contribuições e a participação 
permanentes dos atores locais e de grupos 
marginalizados e indígenas. Dessa forma, 
sua presença e suas prioridades poderão 
figurar nos discursos nacionais e 
internacionais. Convidar diferentes atores 
para participar dos diálogos nacionais é 
fundamental para que as vozes locais e 
desagregadas sejam ouvidas em cada uma 
das três fases da avaliação global, o que 
inclui a participação em diálogos técnicos e 
eventos de alto nível. 

Uma primeira medida essencial para a 
criação de um processo inclusivo da 
avaliação global é desenvolver sistemas de 
monitoramento, avaliação e aprendizagem 
(MEL) personalizados e robustos que 
capturem e incorporem narrativas nacionais 
desagregadas. Os sistemas de MEL podem 
monitorar o progresso no cumprimento das 
metas nacionais, bem como a extensão do 
financiamento e do apoio prestado e 
recebido. Isso pode facilitar a identificação 
dos diferentes pontos de partida dos países 
no planeamento e implementação das ações 
de adaptação e direcionar o financiamento 
da adaptação para onde é mais necessário. 
Desenhar e reforçar sistemas de MEL é uma 
medida crítica não apenas para que a 
avaliação global seja realizada de forma 
inclusiva e equitativa, mas também para 
outros exercícios, como o cumprimento do 
GGA e a elaboração de relatórios de 
transparência bienais (BTRs, na sigla em 
inglês). Eles podem ajudar a compreender 
simultaneamente todas as quatro dimensões 
da adaptação e a estabelecer relações entre 
o progresso do nível local ao global.  

Comunicar o progresso na adaptação. A 
terceira prioridade é decidir a melhor forma 
de comunicar a sua narrativa nacional sobre 
adaptação para torná-la visível à comunidade 
internacional. Existem muitos instrumentos 
que podem ser usados para relatar o 
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progresso das ações de adaptação, tais 
como as NDCs, os Planos Nacionais de 
Adaptação e as comunicações nacionais.13 
Cada um destes instrumentos tem conteúdos 
e propósitos diferentes, mas sobrepostos. No 
entanto, nem todos os instrumentos 
permitem fornecer informações sobre as 
quatro dimensões de adaptação da avaliação 
global periódica. Por exemplo, os Planos 
Nacionais de Adaptação não exigem 
relatórios sobre o reconhecimento dos 
esforços de adaptação. 

Os países em desenvolvimento não devem 
ser sobrecarregados com sistemas de 
relatórios adicionais, mas os seus esforços 
de adaptação devem ser reconhecidos, 
independentemente do instrumento de 
produção de relatórios que utilizem. Os 
relatórios de transparência bienais (BTRs) 
serão uma fonte importante de subsídios 
para a avaliação global. Não obstante, o  
uso dessa opção não é tão simples. Embora 
os BTRs sejam obrigatórios para a maioria 
dos países e possam incluir todas as quatro 
dimensões da adaptação, a inclusão  
de informações sobre adaptação é 
voluntária. Além disso, os primeiros BTRs só 
estarão concluídos em 2024, após a 
avaliação global inicial. 

Isso deixa espaço para que os países usem 
comunicações de adaptação (Quadro 2), o 
que deve ajudar o Secretariado da CQNUAC 
a identificar informações relevantes para 
cada dimensão da avaliação global, 
independentemente do instrumento de 
relatório usado. Por outro lado, a maioria dos 
países que enviaram NDCs novas ou 

revisadas em 2020 não rotularam as seções 
de comunicações de adaptação. 

Os países devem identificar claramente as 
suas informações sobre adaptação para que 
o Secretariado não deixe de considerar 
evidências e subsídios fundamentais. No 
entanto, a falta de financiamento para apoiar 
os países no desenvolvimento de 
comunicações de adaptação constitui uma 
barreira adicional. 

Catalisando mudanças:  
a oportunidade é agora
Para os países que contribuem para a 
avaliação global periódica, esta deve 
oferecer uma oportunidade de compreender 
os atributos múltiplos e muitas vezes 
contraditórios da adaptação e buscar 
caminhos para avançar por meio da 
cooperação. Um processo inclusivo e 
baseado em evidências na realização da 
avaliação global pode indicar como resolver 
disparidades e encontrar sinergias. Para os 
países em desenvolvimento, seguir as três 
prioridades discutidas aqui será um passo 
em direção à redução das lacunas de 
adaptação. A criação de uma narrativa 
nacional visível e inclusiva sobre a adaptação 
ajudará a melhorar o acesso ao 
financiamento e a intensificar as ações de 
adaptação, que são vitais para oferecer 
proteção real contra os impactos climáticos. 
Em última análise, a avaliação global 
representa uma grande oportunidade para 
refletir e aprender sobre a melhor maneira  
de desenvolver caminhos mais eficazes para 
um desenvolvimento resiliente. 

Quadro 2. Comunicações de adaptação e reconhecimento dos 
esforços de adaptação  
Até à data, apenas 21 países em todo o mundo enviaram comunicações de adaptação. 
Entretanto, a maioria não descreveu explicitamente os esforços nacionais de adaptação 
nacionais para que sejam reconhecidos. Alguns, como a Costa Rica, descreveram a 
articulação institucional, a melhoria da capacidade de resposta e a disponibilidade de 
informações. O Timor-Leste identificou os esforços institucionais e como investiu na 
maximização dos benefícios mútuos entre adaptação e mitigação. 

No entanto, somente três países incluíram deliberadamente esses esforços para serem 
reconhecidos no contexto da avaliação global periódica: Argentina, Equador e Uruguai. A 
Argentina informou sobre a sua nova estrutura legal, institucional e programática para o 
combate às alterações climáticas, que envolve governança participativa e processos 
nacionais e subnacionais de planeamento para a adaptação. Os esforços do Equador 
incluíram o progresso legislativo e a integração da adaptação ao planeamento do 
desenvolvimento local. O Uruguai informou sobre os esforços para incorporar o progresso 
nacional a todos os setores, em consonância com a sua Política Nacional sobre 
Alterações Climáticas.
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