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COP 22 - PRINCIPAIS ASPECTOS
•

A COP 22 foi influenciada pelos efeitos decorrentes da entrada em vigor do Acordo de Paris (AP), em 4
de novembro de 2016.

•

Na prática, os negociadores foram surpreendidos por este fato, porquanto o Acordo determina que a
instalação da Conferência das Partes sob o Acordo de Paris (CMA-1) devia ocorrer com a sua entrada
em vigor, e este evento configurou-se “antes do esperado”.

•

Por consequência, não houve tempo hábil para que as Regras e Diretrizes, atinentes à instalação da CMA1, fossem debatidas, tampouco pudesse ser elaborado o seu Regulamento de funcionamento.

•

A primeira semana foi dedicada ao debate sobre os procedimentos de instalação da CMA-1 e de várias
questões jurídicas, tais como: os países que ainda não tinham ratificado o AP poderiam ou não
participar da CMA-1? Se assim fosse, teriam direito a voto?

•

Outro ponto importante: os temas relativos à implementação do AP, que estavam em discussão sob o
regime da COP (Secretariado) e APA (GT Ad Hoc), teriam que passar para a esfera de responsabilidade
da CMA-1. Importante notar que, enquanto os temas estivessem sob o regime da COP e APA, todos os
países poderiam participar das decisões, independentemente de suas ratificações (ou não) do AP.

•

A CMA-1 foi instalada em 15 de novembro, tendo sido acordado que os Grupos de Trabalho
(permaneceriam sob o regime da COP e APA) continuariam as atividades, em 2017, apresentando
seus resultados no âmbito da COP 23, em Bonn, com a presidência das Ilhas Fiji.

.
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COP 22 - PRINCIPAIS ASPECTOS
•

Ao final, foi adotado o “Marrakech Partnership for Global Climate Action”, que exorta os
países a direcionarem esforços para a elaboração da Agenda da CMA-1, buscando-se
construir o cronograma de trabalho referente ao período 2017/2020, definindo-se ações e
critérios para a implementação do Acordo de Paris.

• Houve 35 decisões sob a COP, 8 sob a CMP (Protocolo de Quioto) e 2 sob a CMA, fixando
critérios e conceitos para a elaboração do Programa de Trabalho sob o Acordo de Paris.
• As Delegações governamentais e Organizações civis totalizaram 22.400 participantes:
- 15.800 delegados governamentais;
- 5.400 representantes da sociedade civil e agências intergovernamentais; e
- 1.200 representantes da mídia internacional.
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Principais Tópicos Deliberados

1. Implementação do Fundo Verde (US$ 100 bilhões a partir de 2020) e concretização dos
valores financeiros comprometidos, bem como financiamento de longo prazo.
2. Ações de Adaptação sob o Acordo de Paris (foco nos países insulares e africanos).
3. Programa de trabalho de enfrentamento e financiamento para Perdas e Danos, conforme
estabelecido no Acordo de Varsóvia (foco nos países insulares e africanos).
4. Participação do setor privado no estabelecimento da metodologia e de regras para
Precificação de Carbono e planejamento para a Economia de Baixo Carbono.
5. Regras de facilitação para a transferência de tecnologia.
6. Reconhecimento da necessidade de investimentos globais de, no mínimo, US$ 3 trilhões
para incrementar a infraestrutura correlacionada à Economia de Baixo Carbono, com vistas
à manutenção da temperatura do planeta 2°C abaixo do nível pré-industrial.
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CERIMÔNIA DE ABERTURA DA COP 22

Principais Autoridades

Mohammed VI - Ban Ki Moon
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Foto Oficial – 195 Delegações

“Marrakech Partnership For Global Climate Action”
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O AMBIENTE DA COP 22

Museu da Água - Inauguração
Dezembro 2016

Entrada Principal da COP 22
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Marrakech – O Passado e o Presente

Mesquita La Koutoubia – Século
VIII

Convivência quase harmoniosa
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