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CONVITE E SOLICITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 
4ª Conferência sobre Política Climática Global (GCPC*) 

 

Mobilizando Pesquisas para Ambição Climática e Transparência 
16 e 17 de agosto de 2018 

São Paulo, Brasil 
 
A Climate Strategies (CS), o Instituto Clima e Sociedade (ICS), a Iniciativa Climatica de Mexico (ICM) e o 
Programa Regional da Konrad Adenauer Foundation sobre Segurança Energética e Mudanças Climáticas na 
América Latina (EKLA-KAS) anunciam a 4ª Conferência sobre Política Climática Global (GCPC), sob o título de 
trabalho: Mobilizando Pesquisas para Ambição Climática e Transparência, a ser realizada em 16 e 17 de 
agosto de 2018, em São Paulo, Brasil. 
 
O Acordo de Paris, que entrou em vigor no início de novembro de 2016, foi reconhecido como um marco 
importante no combate às mudanças climáticas. No entanto, também é amplamente reconhecido que ainda 
é preciso ser dado muito apoio os países no cumprimento de suas Contribuições Nacionalmente 
Determinadas (NDCs, na sigla em inglês), e que as atuais NDCs são insuficientes para permitir que os 
objetivos gerais do Acordo de Paris sejam alcançados. Tanto o Diálogo de Talanoa, com o objetivo de 
facilitação, quanto a finalização do livro de regras de Paris - processos que estão programados para serem 
concluídos até a COP24, que ocorrerá em Katowice ainda este ano - exigem que todos os países elaborem 
suas estratégias de implementação das NDCs e aumentem ainda mais suas ambições climáticas. Nesse 
processo, a comunidade de pesquisa desempenha um papel importante na prestação de assistência aos 
países, no sentido de explorar novas ideias e abordagens. 
 
A GCPC é um evento anual que reúne representantes das comunidades de pesquisa e de políticas públicas 
em diferentes regiões do mundo. Neste ano, a CS, o ICS, a ICM e o EKLA-KAS buscam promover um debate 
vibrante sobre opções efetivas e inovadoras criadas pela e para a região da América Latina em sua 
implementação das NDCs. A GCPC oferece aos participantes e interessados uma oportunidade única para 
explorar, apresentar e discutir ideias que acelerem e fortaleçam tal implementação, usando abordagens de 
baixo para cima (a partir da comunidade de pesquisa) e de cima para baixo (a partir da comunidade de 
políticas públicas). 
 
O objetivo da GCPC 2018 é identificar e explorar os desafios e oportunidades enfrentados pelos países à 
medida em que implementam suas NDCs no âmbito do Acordo de Paris e realizam uma transição em direção 
a um desenvolvimento de baixo carbono. As contribuições consistirão em análises (das NDCs, estruturas 
políticas existentes, disponibilidade de dados para avaliação de progresso, lacunas de capacidade, etc.), 
ideias inovadoras para a promoção da implementação das NDCs e ferramentas para apoiar a tomada de 
decisões políticas. 
 
Convidamos pesquisadores a submeter suas ideias à GCPC, na forma de resumos. Os resumos enviados 
podem tratar de qualquer disciplina acadêmica ou ter natureza interdisciplinar, mas devem se concentrar 
em oferecer soluções relativas a políticas públicas no âmbito do Acordo de Paris, em nível nacional e 
internacional. O escopo da conferência abrange questões-chave relacionadas à mitigação e adaptação 
climática em todo o mundo; no entanto, ênfase especial será dada aos tópicos relevantes para os países da 
América Latina. 



                     
     

 

Os resumos enviados devem estar focados nas seguintes áreas temáticas: 
• Estruturas de governança para apoiar a implementação e o fortalecimento progressivo das NDCs; 
• Benefícios climáticos e reduções de emissões decorrentes do uso da terra, mudanças no uso da terra 

e silvicultura; 
• Ampliação e garantia de alocação eficiente de financiamentos e investimentos climáticos; 
• Estruturas de políticas públicas para promover a implantação e integração sustentável de energia 

renovável; 
• Alinhamento das agendas climáticas e comerciais nos níveis regional e internacional; 
• Promoção da mobilidade sustentável e do transporte público de baixo carbono nas megacidades; 
• Estratégias para adaptação climática robusta e infraestrutura resiliente; 
• Implementação do Plano de Ação de Gênero - Metodologias para avaliar o impacto de gênero nas 

políticas climáticas. 
 
Os resumos enviados serão avaliados pelo Comitê da Conferência** e seis a oito ideias serão selecionadas 
para apresentação na GCPC 2018, sendo também incluídas na publicação pós-conferência. Os resumos 
enviados serão julgados quanto a seu caráter inovador e qualidade da ideia, sua relevância para o 
desenvolvimento de baixo carbono e ações climáticas, bem como quanto ao seu impacto potencial. Note-se 
que esta conferência é orientada para a implementação e, portanto, estamos especificamente interessados 
em ideias com base em pesquisas que promovam ações efetivas. 
 

Por favor tenham em conta que as propostas, as apresentações e a conferência serão em inglês.  

A presente convocatória foi traduzida apenas para fins informativos. 

 
Com este email, gostaríamos de convidar e encorajar: 
 
• Sua participação na conferência; 
• O envio do resumo que você gostaria de apresentar na conferência (no formato de uma breve descrição, 
de uma página, em inglês); 
• O convide a outros pesquisadores da sua rede para o envio de resumos, especialmente aqueles que estão 
pesquisando ideias novas e interessantes sobre como avançar na implementação das NDCs. 
 

O envio de resumos deverá ser realizado até 18 de maio de 2018 para: info@climatestrategies.org  
 
Pretendemos confirmar os participantes e palestrantes da conferência até 30 de maio de 2018. Vale notar 
que não há taxa para participação na conferência e que haverá a disponibilização de auxílio para custos de 
viagem para palestrantes selecionados, sujeito a acordos individuais. 
 
 
 
 
 
 
* A Conferência sobre Política Climática Global (GCPC) é um evento anual realizado pela Climate Strategies, em conjunto com diversos parceiros. Até 
o momento, houve três edições da GCPC: 
 

1. “Menos conversa, mais acordo: Como a pesquisa pode auxiliar na efetivação de um acordo climático” realizada em Londres, Reino Unido, 
em 7 e 8 de maio de 2014, em conjunto com a CDKN (http://climatestrategies.org/projects/global-climate-policy-conference/).  

2. “Novas pesquisas para ações efetivas sobre o Acordo de Paris e além”,  realizada em Nova Déli, em 30 de abril e 1º de maio de 2015, em 
conjunto com a Stanley Foundation e com apoio da Oak Foundation (http://climatestrategies.org/global-climate-policy-conference-2015/). 

3. “Implementando o Acordo de Paris. Soluções Geradas por Novas Pesquisas para Países em Desenvolvimento” realizada em Dar es Salaam, 
em 13 e 14 de julho de 2016, em conjunto com KAS e Uongozi Institute, com apoio adicional da Stanley Foundation, 
(http://climatestrategies.org/projects/global-climate-policy-conference-2016/) 

 
** Membros do Comitê da Conferência: Presidente: Michael Mehling (MIT), Membros: Alice Amorim (ICS), Sonja Klinsky (ASU), Karina Marzano 
(EKLA-KAS), María José Sanz (BC3), Charlotte Streck (Climate Focus) e Jorge Villarreal (ICM). 
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