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Por que a UNFCCC é relevante para a Rede Coastal 500? 

A UNFCCC é o principal organismo internacional que toma decisões sobre mudanças climáticas que têm um impacto 

direto nas comunidades locais, pois muitas vezes estão entre as mais vulneráveis a uma mudança climática. A UNFCCC 

pode servir como um fórum vital onde a comunidade internacional pode se tornar mais consciente do papel dos líderes 

locais, como o Coastal 500, elevando histórias e exemplos que você pode compartilhar ao mesmo tempo em que liga a 

ação local às decisões globais, e vice-versa para uma abordagem local para global. Com as mudanças climáticas se 

tornando um tema quente cada vez mais global, a UNFCCC atrai a participação do setor privado e de outros líderes 

municipais que apoiam a ação climática direta por meio de compromissos políticos e financeiros e parcerias. Como 

membro do Coastal 500, a rede permitirá que a perspectiva local seja levada às discussões climáticas internacionais. 

Conectar as expectativas locais, a ação e a ambição com a urgência e a necessidade do nível global é outro exemplo de 

como o Coastal 500 pode se engajar na UNFCCC, ao mesmo tempo em que defende a importância de soluções lideradas 

localmente  para comunidades costeiras e governos locais. Além disso, o Coastal 500 pode servir como um veículo para 

entender melhor os resultados globais sobre as mudanças climáticas e entender como acessar o aumento da 

capacidade técnica para atividades de mitigação ou adaptação,  financiamento em nível nacional ou local e 

outrasferramentas ouparceiros relevantes para o clima. Por último, com o recém-estabelecido diálogo anual sobre a 

ação climática oceânica, o Coastal 500 é colocado exclusivamente para oferecer uma perspectiva local que influencia 

diretamente o nível de ambição climática. 

 

O que é um UNFCCC? A UNFCCC é um tratado internacional destinado a reduzir os gases antropogênicos do efeito estufa. 

A aprovação do Acordo de Paris, em dezembro de 2015, refletiu um acordo de referência que combinava ações voluntárias 

e requisitos legais  (com o Protocolo de Quioto sendo o tratado anterior). Reunir todas as nações trabalhando em direção 

a uma missão comum para empreender esforços ambiciosos para combater as mudanças climáticas.  O Acordo de Paris 

traçou essencialmente um novo curso no esforço climático global que incentiva todos os países a contribuir no esforço 

para reduzir as emissões e se adaptar um clima em mudança. Para alcançar como metas e avaliar o  progresso, o Acordo 

de Paris também estabeleceu um mecanismo de ambição que reflete e conta com os esforços de cada país através de sua 

contribuição nacionalmente determinada (NDC), ou planos deação climática. 

 

Progressos recentes:  Na mais recente Conferência das Partes da UNFCCC (COP26), os líderes mundiais chegaram a um 

acordo que adota o Pacto Climático de Glasgow  que  operacionaliza o Acordo de Paris com a conclusão do Livro de Regras 

de Paris e reafirma que todos os países precisam aumentar urgentemente sua ambição climática para manter vivas as 

metas do Acordo de Paris, com base na ciência mais recente do relatório do IPCC. Também reconheceu a importância das 

comunidades locais e indígenas, bem como a importância dos ecossistemas para a mitigação e adaptação climática.  Além 

disso, estabeleceu um diálogo anual sobre a ação climática oceânica construindo o primeiro diálogo para considerar 

como fortalecer como ações de adaptação e mitigação para as mudanças oceânicas e climáticas realizadas em 2020. 

 

https://unfccc.int/documents/310475
https://www.ipcc.ch/
https://unfccc.int/event/ocean-and-climate-change-dialogue-to-consider-how-to-strengthen-adaptation-and-mitigation-action


Chegando:  

• Regional Climate Weeks 2022, TBD [Link para datas atualizadas]  
• 6 - 16 de junho de 2022, Bonn, Alemanha. UnFCCC intersessional, e primeiro diálogo anual sobre a ação 

climática oceânica 
• 7 - 18 de novembro de 2022, Sharm el-Sheikh, Egito. UNFCCC COP27  

https://unfccc.int/climate-action/regional-climate-weeks

