
 

Envolvimento Parlamentar na 27a Conferência das Partes
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança

Climática (COP27)
Parlamentares desempenham um importante papel no avanço de soluções para a crise

climá�ca e na garan�a de apoio polí�co con�nuo de longo prazo para esses acordos

internacionais e sua implementação no âmbito nacional. A COP, como órgão decisório supremo

da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC), é realizada

anualmente com o obje�vo de oferecer uma oportunidade para análise de progresso e tomada

de decisões a respeito de instrumentos legais e acordos ins�tucionais e administra�vos, que

visam o apoio a esforços de mi�gação e adaptação às mudanças climá�cas.

Encorajamos parlamentares a consultarem seu respec�vo parlamento nacional e autoridades

governamentais sobre oportunidades de fazerem parte da delegação oficial do país que

par�cipará da COP27. Caso você já faça parte da delegação nacional, pedimos que, por favor,

nos informe por e-mail a maria.boada@parlamericas.org para que possamos lhe oferecer

assistência remota durante sua par�cipação e compar�lhar informações relevantes.

A presente comunicação tem como intuito compar�lhar com parlamentares as informações

disponíveis atualmente, visando apoiar sua par�cipação presencial e virtual na COP27. 

A Conferência das Partes

Datas: 6 a 18 de novembro de 2022

Local: Sharm El-Sheikh, Egito

Anfitriões: CQNUMC e Presidência do Egito

Viagem para a COP27: Para se preparar para sua par�cipação presencial, favor consultar as

orientações de planejamento de viagem à COP27. 

Temas e metas: A visão da presidência descreve os principais obje�vos para as negociações da

Conferência, bem como as metas a serem trabalhadas. Dias temá�cos-chave também foram

estabelecidos para orientar as discussões.

Manual do observador da CQNUMC: Este manual é par�cularmente ú�l para aqueles que

par�cipam da COP pela primeira vez, pois fornece uma visão geral das considerações logís�cas

e dicas sobre como os observadores podem se envolver durante as sessões formais da

CQNUMC.

Eventos paralelos: Parlamentares que par�ciparem pessoalmente estão convidados a visitarem

os eventos paralelos organizados na zona verde (um espaço para o público em geral, incluindo

acadêmicos, jovens, sociedades civil e indígena, gerido pelo Governo do Egito) e na zona azul

(um espaço gerido pelas Nações Unidas que só pode ser acessado por par�cipantes registrados

na CQNUMC, o qual abrigará negociações e pavilhões liderados por diversas organizações e

países). A programação de eventos paralelos e exposições oficiais da zona azul já está

disponível.

Par�cipação Virtual: Legisladores(as) e pessoal parlamentar interessados em visualizar os

eventos paralelos oficiais da COP27 podem visitar o Canal da COP27 no YouTube e o canal

oficial do YouTube gerenciado pela secretaria da CQNUMC, que disponibilizará uma lista de

reprodução dos eventos paralelos da COP27.

As seguintes plataformas on-line também podem ser acessadas para obter atualizações e

no�cias sobre a COP27:

Site: CQNUMC, COP27, e Bole�m de Negociações da Terra do IISD 
Twi�er: ParlAmericas, CQNUMC, COP27, e Bole�m de Negociações da Terra do IISD
Facebook: ParlAmericas, CQNUMC, COP27, e Bole�m de Negociações da Terra do IISD

Reuniões Parlamentares às Margens da COP27

Cúpula de Legisladores da COP27, organizada pela GLOBE 

Evento híbrido: Chamado à Ação para a COP27 de legisladores africanos  

Data: 7 e 8 de novembro de 2022

Local: Hotel Sheraton no Cairo, Egito, com possibilidade de par�cipação virtual 

Evento virtual que durará um dia todo: Lidando com as agendas entrelaçadas da

Rio+30 e destacando governança de risco

Data: 9 de novembro de 2022

Local: Reunião Virtual 

Inscrições abertas para par�cipação tanto presencial quanto virtual. Interpretação simultânea

para inglês, espanhol e francês.

Evento Paralelo da Associação Parlamentar da Commonwealth: Divisão Polí�ca e Cien�fica

quanto à Mudança Climá�ca, e Financiamento Climá�co 

Data: 10 de novembro de 2022  

Local: Sharm El-Sheikh, Egito

Informações sobre a agenda e a inscrição serão fornecidas nas nossas redes sociais tão logo

estejam disponíveis.

Evento Paralelo do Observatório Parlamentar de Mudança Climá�ca e Transição Justa:

Liderança dos parlamentos la�no-americanos: Mobilizando o financiamento climá�co

Data: 10 de novembro de 2022 (4:30 pm - 5:30 pm, hora local de Sharm El Sheikh).

Local: Sharm El-Sheikh, Egito (Euroclima+ Pavilhão na Zona Azul) e Virtual

Informações adicionais serão fornecidas em nossas redes sociais tão logo estejam disponíveis.

Reunião Parlamentar na COP27, organizada em conjunto com a União Interparlamentar (UIP)

e a Câmara dos Representantes do Egito  

Data: 13 de novembro de 2022 

Local: Sharm El-Sheikh, Egito (par�cipação virtual permi�da)

Inscrições abertas. Interpretação simultânea para inglês, espanhol e francês.La inscripción está

abierta.

Eventos de Parceiros

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) está organizando um Pavilhão de

Transição Justa (Zona Azul). 

O Ins�tuto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) está organizando um

pavilhão in�tulado Lar da Agricultura Sustentável nas Américas (Zona Azul), o qual

contará com 60 eventos polí�cos e técnicos de alto nível ao longo das duas semanas da

COP27, cujo tema será “Alimentando o Mundo, Nutrindo o Planeta”. 

A Escola de Economia e Ciência Polí�ca de Londres (LSE), o Centro de Pesquisa Polí�ca

(CPR) e a UIP realizarão um evento paralelo in�tulado Projetando sistemas de

Governança para Permi�r a Implementação Efe�va do Acordo de Paris (Zona Azul) na

quinta-feira, 17 de novembro de 2022. 

O ParlAmericas tem o prazer de con�nuar sendo membro do grupo parlamentar

informal da CQNUMC, tendo a GLOBE Interna�onal como ponto focal. Esse grupo

apoiará a par�cipação parlamentar na COP27, inclusive oferecendo atualizações sobre

esse evento por meio de newsle�ers e da realização de sessões de briefing diárias para

parlamentares.  

Mais informações sobre datas, agendas e oportunidades de inscrição serão fornecidas nas

nossas redes sociais tão logo estejam disponíveis.
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A publicação Os Parlamentos e o Acordo de Paris, de

autoria conjunta do ParlAmericas, Fundação

Westminster para a Democracia (WFD), INTER PARES

e GLOBE Interna�onal, oferece orientações sobre

como fortalecer o alinhamento dos esforços de

supervisão, legislação e orçamento dos parlamentos

com compromissos climá�cos nacionais, destaca

boas prá�cas legisla�vas e apresenta perguntas que

servem de norte para legisladores que realizam esse

trabalho.

O recurso Meio ambiente e sustentabilidade:

Mapeando as estratégias e planos das Américas e

do Caribe reúne as estratégias e planos mais

recentes, incluindo as CND (Contribuições

Nacionalmente Determinadas) apresentadas,

desenvolvidos por países membros da região em um

local centralizado, a fim de que possam ser

acessados facilmente por parlamentares à medida

que eles trabalham para assegurar que a legislação

e inicia�vas parlamentares nacionais reforcem os

obje�vos de acordos ambientais mul�laterais. Em

preparação para a COP27, atualizações ao

Repositório de Meio Ambiente encontram-se em

andamento.

Principais Recursos

Outros recursos importantes:

Declaração parlamentar adotada no 6o Encontro da Rede Parlamentar sobre Mudanças

Climá�cas in�tulado “Tornando Nosso Futuro Verde uma Realidade: O Caminho para

Baixas Emissões”.

Resultados da Pré-COP27.

O relatório de resultados da Semana do Clima da América La�na e do Caribe de 2022

oferece uma visão geral sobre os eventos e principais mensagens que cons�tuem um

passo no caminho para a COP27.

A Situação do Clima na América La�na e Caribe em 2021 apresenta informações sobre

diversos indicadores climatológicos, tais como temperatura, precipitação, balanço de

massa glacial e aumento do nível do mar, ao mesmo tempo que ilustra como as

tendências observadas têm impactado o desenvolvimento humano, a segurança

alimentar e a migração.

Relatórios recentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climá�cas (IPCC, sigla

em inglês) sobre a situação atual do clima, como ele está mudando, o papel dos seres

humanos e possíveis projeções climá�cas: 

Mudanças Climá�cas em 2022: Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade 

Mudanças Climá�cas em 2022: Mi�gação das Mudanças Climá�cas

Relatório Especial: Mudança climá�ca e Terra

Relatório Especial: Aquecimento Global de 1,5ºC
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