
MATERIAIS DE REFERÊNCIA
Encontro 1 | Histórico das negociações climáticas e Acordo de Paris

Sugestões de referências compartilhadas pelas/os convidadas/os:

● Relatório recente sobre as NDCs apresentadas, o Synthesis Report (terá uma versão mais

atualizada em 26 de outubro):

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-con

tributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs/ndc-synthesis-report

Sugestões de referências compartilhadas entre participantes no chat:

● O povo Juruna da TI Paquiçamba da Volta Grande do Rio Xingu produziu seu Protocolo

Próprio de Consulta e Consentimento para incidir no processo de impactos de Belo

Monte:

https://rca.org.br/wp-content/uploads/2016/08/protocolo-juruna-CAPA-e-MIOLO.pdf

● Klimaforum - Encontro muito expressivo de representantes de Povos e Comunidades

Tradicionais do mundo inteiro, já trazendo a pauta da Justiça Climática, com

manifestações importantes nas ruas: http://klimaforum.org/

● Vídeo sobre a volta do Xingu: https://www.youtube.com/watch?v=fh1mwlwOzLw

● Um "resumão" simplificado e desenhado da COP26:

https://eciu.net/analysis/infographics/cop26-climate-infographic

Outras sugestões:

● A íntegra do texto do Acordo de Paris:

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/parisagreement_publication.pdf

● Site oficial da UNFCCC descreve de forma didática os principais pontos do Acordo de

Paris: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
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● Guia básico publicado pela ONG C2ES sobre o próprio Acordo de Paris e o seu livro de

regras:

https://www.c2es.org/wp-content/uploads/2019/06/paris-agreement-and-rulebook-guide.

pdf

● Lista de decisões, com textos na íntegra, definidas na COP24 na Polônia. Inclusive a

importante decisão 1/C.24: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/10a1.pdf

● Texto do WRI explica os principais pontos que estão por trás do Livro de Regras do

Acordo de Paris:

https://wribrasil.org.br/pt/blog/2019/07/7-razoes-pelas-quais-o-acordo-de-paris-precisa-de

-um-livro-de-regras

● Livreto explicativo da WRI sobre o Livro de Regras do Acordo de Paris:

https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/unpacking-paris-agreement-rulebook.pdf

● Texto publicado pelo site do ClimaInfo sobre os 5 anos do Acordo de Paris:

https://climainfo.org.br/2020/12/08/brasil-5-anos-acordo-de-paris/

● Reportagem da Deutsche Welle, empresa pública de comunicações da Alemanha,

explica de forma resumida os dez principais pontos acordados na COP25, em Madrid:

https://www.dw.com/pt-br/dez-pontos-principais-do-documento-final-da-cop25/a-516848
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● Página da Cetesb, a agência ambiental paulista, apresenta uma linha do tempo dos

grandes acordos climáticos internacionais e das realizações das COPs:

https://cetesb.sp.gov.br/proclima/linha-do-tempo/

● Página das Nações Unidas em português com o texto do Acordo de Paris:

https://brasil.un.org/pt-br/node/88191
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