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TERMOS DE REFERÊNCIA 

ESTUDOS DE DELIMITAÇÃO DO ÂMBITO DE 
REFERÊNCIA MRV:  
TERMOS DE REFERÊNCIA 
 
Para apoiar as prioridades de desenvolvimento das capacidades de MRV na 
África Ocidental, Ambiente e Alterações Climáticas do país, o Canadá (ECCC) 
organizou uma Consulta Técnica Regional de Alto Nível sobre "Pertinência, 
Eficácia e Alinhamento" em Março de 2020 em Abidjan, Costa do Marfim. A fim 
de informar os debates, consultores técnicos nacionais especializados em cada 
país prepararam estudos globais de delimitação de âmbito sobre o estado dos 
respetivos sistemas nacionais de MRV climático. 
 
O relatório de cada país identifica e compila: 

• As necessidades e ambições da equipa do MRV Climático do país;  
• Uma lista dos principais atores e instituições relevantes envolvidos no 

MRV climático - incluindo inventários de emissões de GEE, ações de 
mitigação dos GEE, financiamento do clima, impactos climáticos e 
poluentes climáticos de curta duração (SLCP); 

• As várias iniciativas de reforço das capacidades da MRV no país; 
• Os resultados do novo inquérito aos principais atores e instituições 

sobre as necessidades e desafios relacionados com o MRV climático; 
• Uma base de conhecimentos constituída por relatórios publicados e 

outros recursos de informação relacionados com o sistema de MRV 
climático do país; 

• Recomendações específicas sobre as prioridades de reforço das 
capacidades para tornar os sistemas nacionais de MRV climático mais 
relevantes e eficazes. 

 
Para mais informações sobre este estudo de delimitação do âmbito do MRV, 
contactar a Perita Técnica Interna – Sr. Zico Costa, ou para mais informações 
sobre qualquer dos outros relatórios de delimitação do âmbito do MRV do país, 
contactar a Coordenadora Regional do MRV da África Ocidental, Rachel Boti-
Douayoua. 
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LISTA DAS SIGLAS E ACRÓNIMOS 

LISTA DAS SIGLAS E ACRÓNIMOS 

AACC  Apoio ao Ambiente e Mudanças Climáticas do Canadá 
AdS  Aguas de Santiago  
AEB  Aguas e Energia de Boavista 
APN  Aguas de Porto Novo 
APP  Aguas de Ponta Preta  
ARME  Agência de Regulação Multissectorial da Economia 
BUR  Relatório de Atualização Bienal 
CN  Comunicação Nacional para Mudanças Climáticas 
CQNUMC Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 
DNA  Direção Nacional do Ambiente 
DGE  Direcção Geral de Energia 
DGADR Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
DGSF  Direcção Geral de Serviços Florestais 
GEE  Gases com Efeito de Estufa 
GEF  Fundo Global para o Meio Ambiente 
ICA  Consulta e Análise Internacional 
IGEE  Inventário de Gases com Efeito de Estufa 
INGEE Inventário Nacional de Gases com Efeito de Estufa 
INGT  Instituto Nacional de Gestão do Território 
INE   Instituto Nacional de Estatística 
INIDA  Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário 
INMG  Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica 
IPCC  Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas 
MAA  Ministério da Agricultura e Ambiente 
MICE  Ministério da Indústria, Comercio e Energia 
MRV  Medição, Reporte e Verificação 
NAMA Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas  
NAPA  Programa Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas 
PASER Programa de Apoio ao Setor de Energias Renováveis  
PEIGEE Plano de Elaboração do Inventário de GEE   
PIC  Programa Indicativo de Cooperação  
PMM  Programa de Melhoria Metodológica  
REDD+ Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do 

Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos 
Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e 
Aumento de Estoques de Carbono Florestal  
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LISTA DAS SIGLAS E ACRÓNIMOS 

SAD  Sistema de Arquivo e Documentação 
SCGQ  Sistema de Controlo e Garantia de Qualidade 
SMRV  Sistema de Medição, Reporte e Verificação 
SNICV Sistema Nacional de Inventário de emissões por fontes e remoção 

por sumidouros de GEE com origem antropogénica de Cabo Verde  
SNMRV Sistema Nacional de Medição, Reporte e Verificação 
TCN  Terceira Comunicação Nacional à CQNUMC 
UNFCCC Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças 

Climáticas 
V2G  Vehicle-to-Grid  
VE  Veículos Elétrico
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1. INTRODUÇÃO 

1. INTRODUÇÃO 

O arquipélago de Cabo Verde, com uma superfície de 4 033 Km2, situa-se entre 
os paralelos 17°12' e 14°48' de latitude norte e os meridianos 22°44' e 25°22' de 
longitude oeste e é constituído por dez ilhas, nove das quais são habitadas, e 
alguns ilhéus. Pela sua localização, em relação aos ventos dominantes, divide-se 
em dois grupos: as ilhas do Barlavento, a norte, compostas de oeste para leste 
pelas ilhas de Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia (desabitadas), São Nicolau, 
Sal e Boavista; e as ilhas do Sotavento, a sul, formada de leste para oeste pelas 
ilhas do Maio, Santiago, Fogo e Brava. 
 
A Zona Económica Exclusiva (ZEE) abrange cerca de 734.000 km2. A população 
de Cabo Verde tem vindo a crescer desde 1950 e continuará a fazê-lo, pelo 
menos até 2030, de acordo com as projeções demográficas do Instituto Nacional 
de Estatística (INE) para o período 2010-2030, prevendo-se que a população 
residente aumente de 531.239 em 2016 para 621.141 em 2030. 
 
Cabo Verde é um pequeno estado insular composto por ilhas de origem 
vulcânica muito vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. O país, 
reconhecendo a importância da questão e a necessidade de encontrar soluções, 
ratificou a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 
(CQNUMC) em 29 de Março de 1995. Assim, fazendo parte da CQNUMC e do 
Protocolo de Quioto, ratificou também o Acordo de Paris através da Resolução 
n.º 35/IX/2017, de 12 de Maio. 
 
A fim de melhor acompanhar as mudanças climáticas a nível nacional, Cabo 
Verde criou a Comissão Interministerial para as Mudanças Climáticas através da 
Resolução n.º 16/2009, de 2 de Junho de 2009. 
 
Como país signatário da CQNUMC têm a obrigação de relatar suas emissões e 
remoções antrópicas de GEE, assim como outras informações pertinentes às 
mudanças do clima, como por exemplo seus esforços de mitigação. 
 
Contudo, para cumprirem com as diferentes obrigações entre os países devem 
dispor de arranjos institucionais, capacidade humana, tecnológica e financeira 
para atenderem aos requisitos de MRV da UNFCCC. 
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1. INTRODUÇÃO 

Todos os processos relativos ao MRV constituem desafios e oportunidades 
decorrentes das novas obrigações de Transparência do Acordo de Paris, em 
particular em relação à “estrutura de Transparência fortalecida para Ação e 
Apoio” estabelecida no Artigo 13. Especial atenção deve ser dada para a 
elaboração das modalidades, procedimentos e diretrizes da estrutura de 
transparência de forma a permitir uma transição adequada do atual sistema de 
MRV previsto no Acordo de Paris. 
 
O presente relatório foi elaborado no quadro do projeto, "Apoio ao Ambiente e 
Mudanças Climáticas do Canadá (AACC)", que apoia as prioridades de 
desenvolvimento de capacidades sobre o Sistema de Medição, Reporte e 
Verificação (MRV) na África Ocidental. 
 
O objetivo é de se identificar as necessidades e os desafios comuns das 
instituições envolvidas no Sistema MRV de Cabo Verde para o Inventário de 
Emissões, Remoções de Gases com Efeito de Estufa e Financiamento Climático. 
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3. DIFERENTES TIPOS DE MRV EXISTENTES SOBRE O CLIMA NO PAÍS 

2. QUADRO INSTITUCIONAL DO SISTEMA MRV EM 
CABO VERDE  

Uma nova dinâmica climática já se regista, a nível global como também a nível 
nacional anunciando a evidência dos efeitos e consequências que as Mudanças 
Climáticas terão sobre o ambiente, economia e no ser humano (individual ou 
inserido na sociedade). 
 
Os sistemas de MRV foram desenvolvidos para atender aos requisitos de 
Transparência da UNFCCC e/ou o Acordo de Paris e possuem um enorme 
potencial para serem transformados em ferramentas para o planeamento 
nacional, assim como para apoiar estratégias de captação de recursos com vistas 
ao estabelecimento de uma economia mais resiliente e baixa em emissões de 
GEE alinhada a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Entretanto, 
tal transformação exige, além de aportes adicionais e previsíveis de recursos, um 
esforço considerável de capacitação e coordenação entre diferentes instituições 
de governo e por fim o estabelecimento de arranjos institucionais sólidos e 
sustentáveis. 
 
O estabelecimento e operação de sistemas de Medição, Reporte e Verificação 
(MRV), em particular em relação a: 

• Transparência e MRV na CQNUMC; 
• Importância e barreiras para arranjos institucionais robustos e sustentáveis 

para inventários nacionais de gases de efeito estufa (GEE), Comunicações 
Nacionais e relatórios bienais de atualização;  

• Identificação dos recursos (humanos e financeiros) disponíveis e 
necessários para os arcabouços institucionais de transparência;  

• Inventários nacionais de GEE, incluindo:  
o Recolha de dados: Tipo de dados necessários, fontes de dados, 

métodos para a recolha, problemas relacionados à recolha, 
possíveis soluções, controle e garantia de qualidade, 
armazenamento de dados; 

o Metodologias para inventários: guias do IPCC; 
o Softwares para inventários; 

• Relação dos inventários com o MRV de ações de mitigação;  
• Relato de ações de mitigação: experiência adquirida e barreiras;  
• Anexo técnico ao BUR: MRV de resultados de REDD+;  
• Elaboração de BUR e o processo de ICA/FSV. 
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3. DIFERENTES TIPOS DE MRV EXISTENTES SOBRE O CLIMA NO PAÍS 

2.1 Coordenação geral das ações ligadas às mudanças climáticas 

Cabo Verde, como Parte da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as 
Mudanças Climáticas e do Protocolo de Quioto, ratificou também o Acordo de 
Paris através da Resolução n.º 35/IX/2017, de 12 de Maio. 
 
A fim de melhor monitorizar as mudanças climáticas a nível nacional, Cabo Verde 
criou a Comissão Interministerial para as Mudanças Climáticas através da 
Resolução n.º 16/2009, de 2 de Junho de 2009. Este Comité funciona ainda 
como Autoridade Nacional Designada para articular as ações governamentais 
com as decorrentes da UNFCCC, do Protocolo de Quioto e dos seus órgãos 
subsidiários e do IPCC.  A Direção Nacional do Ambiente é a instituição topo do 
Comité que, junto com os Pontos Focais, acompanha as atividades desenvolvidas 
que visam informar o secretariado da CQNUMC sobre as circunstâncias 
nacionais em que o país se evolui, em termos de compromissos estabelecidos no 
âmbito da CQNUMC. 
 
As questões das mudanças climáticas tuteladas pelo Ministério da Agricultura e 
Ambiente (MAA) que superiormente coordena todas as ações através das 
instituições e direções de serviços que estão sob a tutela do MAA. 
 
Para facilitar a troca de informações técnicas, sobre todo o processo das 
Mudanças Climáticas desenvolvidas no âmbito da CQNUMC, o país designou os 
Pontos Focais, para CQNUMC e o IPCC, que acompanham todo o dossier, as 
atividades e a implementação dos projetos, financiados no quadro das mudanças 
climáticas. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) é a 
instituição, Ponto Focal para as questões das Mudanças Climáticas que responde 
pela temática junto do MAA. 
 
Em Cabo Verde, pequeno país insular, a problemática, das mudanças climáticas 
tem uma importância especial tendo em conta o alto grau de vulnerabilidade do 
país. O Estado de Cabo Verde tem acelerado a adoção de um conjunto de 
medidas políticas e legislativas importantes para a minimização dos efeitos das 
mudanças climáticas. 
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2.2 Coordenação global do sistema MRV 

O país pretendia desenvolver um sistema nacional fortemente focado nos 
inventários de Gases com Efeito de Estufa (GEE). Todavia, face aos requisitos de 
Transparência da CQNUMC e/ou o Acordo de Paris, o que agora se propõe é a 
elaboração de um sistema mais amplo, de MRV, cobrindo mais necessidades de 
reporting, sejam elas obrigatórias (como a CN) ou voluntárias, de acordo com a 
necessidade dos países. 
 
A preparação do sistema MRV teria uma fase de diagnóstico, para recolha de 
toda a informação necessária à elaboração do inventário de GEE, a identificação 
das barreiras e lacunas tanto legais e de procedimentos, como estatísticas. 
 
Uma outra fase seria a definição de um plano de ação que deverá incluir as 
atividades relativas à definição legal do sistema nacional e atividades 
metodológicas relativas à colmatação das lacunas identificadas. 
 
A coordenação geral do sistema de MRV deve estar sob a tutela do Ministério da 
Agricultura e Ambiente (MAA) com base num arranjo institucional operacional 
envolvendo todas as partes interessadas e os stakeholders que colaboram no 
processo da elaboração do Inventário Nacional de Emissões e Remoções de 
GEE. O MAA pode criar as condições técnicas com vista a reforçar as 
capacidades de coordenação da Direção Nacional do Ambiente, que detém o 
status legal para questões ambientais dentro do MAA. 
 
Contudo, para se garantir que as necessidades de controlo e garantia da 
qualidade, plano de melhoria metodológica, sistema de arquivo/documentação e 
assegurar que o sistema MRV é tido em consideração pelos setores produtores 
de dados e detentores informações, estes devem ser capacitados nas questões 
do MRV para puderem fornecer dados reais e credíveis.   
  
De realçar que nesse processo a entidade que detém a coordenação do sistema 
MRV deve estar ciente do envolvimento das instituições não-estatais (ex: 
associações comerciais, ONGs, universidades e centros de  investigação) dada a 
sua importante contribuição, através de procedimentos de: garantia de 
qualidade/controle de qualidade, verificação da adequação da metodologia; 
arranjos de transparência; revisões por terceiros (ex: por especialistas nacionais 
ou internacionais não envolvidos no desenvolvimento de inventário); e, quaisquer 
disposições para consulta pública ou outras formas de engajamento de atores. 
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Assim, convém sublinhar que a entidade coordenadora é responsável por gerir, 
com base no princípio da cooperação as atividades inseridas no inventário, 
coordenando com as demais entidades identificadas como parte integrantes do 
sistema MRV. Os diferentes instrumentos produzidos para uma melhor 
orientação e funcionamento do sistema devem ser acordados e validados entre 
todos, de modo a garantir, por exemplo, um inventário atempado, exaustivo, 
comparável, consistente, exato e transparente. 

2.3 Sistema de inventário de GEE 

A 05 de Dezembro de 2005 o país ratificou o Protocolo de Quioto e, a partir 
desta data, assumiu, o compromisso, de elaborar e submeter à CQNUMC 
instrumentos técnicos, como o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa 
(GEE). O objetivo é dar a conhecer a situação e informar à Convenção Quadro 
das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas sobre as circunstâncias 
nacionais em que o país se evolui, no âmbito das Mudanças Climáticas. 
 
Cabo Verde, no âmbito das suas obrigações específicas fixadas pelo artigo 4.º da 
Convenção, obriga-se a elaborar, atualizar e publicar um Inventário Nacional de 
emissões antropogénicas por fontes e remoção por sumidouros dos Gases de 
Efeito Estufa (GEE) não controladas pelo Protocolo de Montreal, no âmbito das 
exigências metodológicas aprovadas no âmbito dos órgãos próprios da 
Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. 
 
Até a data o país já submeteu ao secretariado da CQNUMC 03 Inventários 
Nacionais de Emissões e Remoções de GEE (INGEE), ambos realizados no 
âmbito das Comunicações Nacionais para as mudanças climáticas. 
 
Atualmente, o país está no processo de elaboração da sua Quarta Comunicação 
Nacional e o Primeiro Relatório de Atualização Bienal (BUR) e está ciente da 
necessidade de se criar melhores condições para realização dos INGEE de 
acordo com as recomendações setoriais constantes na Terceira Comunicação 
Nacional (TCN). 
 
De se referir que na implementação das ações da TCN foi realizada, através de 
uma consultoria internacional, um estudo/proposta de um quadro legal para a 
criação do  Sistema Nacional de Inventários GEE, com base num arranjo 
institucional legal a fim de garantir o envolvimento de instituições de natureza 
estatal, privada, ONGs, entre outras, no processo da elaboração dos INGEE.  
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A realização do Inventário de Gases de Efeito Estufa, requer procedimentos 
assentes em arranjos institucionais estabelecidos para suster o processo de 
recolha e arquivo de dados setoriais, relativos à emissão e remoção de Gases de 
Efeito Estufa. 
 
O sistema de Inventários de Gases de Efeito Estufa, que ora se pretende 
institucionalizar e regulamentar, é realizada mediante um processo transparente, 
fiável e público, com base num conjunto de princípios, nomeadamente de 
cooperação e articulação entre entidades. 
 
Nestes termos, e no âmbito dos seus compromissos para com a Convenção 
Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, Cabo Verde cria o 
Sistema Nacional de Inventário de Gases de Efeito Estufa de Cabo Verde 
(SNICV) que, de acordo com o estabelecido pelo Painel Intergovernamental das 
Mudanças Climáticas (IPCC), irá assegurar pressupostos fundamentais para seu 
funcionamento, nomeadamente, a transparência, a exaustividade, a exatidão, a 
consistência e a comparabilidade do Inventário Nacional de GEE. O SNICV irá, 
também, garantir uma maior transparência no processo de elaboração dos 
Inventários Nacionais de GEE com a aplicação da abordagem que respeite os 
princípios da Medição, Reporte e Verificação (MRV), que constitui uma 
componente essencial no quadro das avaliações referentes às Mudanças 
Climáticas. 
 
A proposta do Sistema Nacional de Inventário, (SNICV), de emissões por fontes 
e remoção por sumidouros de GEE com origem antropogénica de Cabo Verde, 
estabelece, o regime jurídico que integra um conjunto de princípios, normas e 
regras de funcionamento e de organização. Excluem-se do SNICV, as emissões 
antropogénicas por fontes e remoção por sumidouros dos GEE, controlados 
pelo Protocolo de Montreal relativo às substâncias que empobrecem a camada 
do ozono. 
 
O SNICV, aplica-se a todos atores inseridos nos setores e atividades listados (ver 
lista em anexo) susceptíveis de emitir Gases com Efeito de Estufa, constitui um 
instrumento de monotorização anual da evolução da presença dos Gases com 
Efeito de Estufa a nível nacional. 
 
Para garantir um melhor funcionamento, o SNICV integra quatro (4) instrumentos 
técnico-metodológico, que devem ser implementados de forma articulada e 
complementar: 
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a) O Plano de Elaboração do Inventário de GEE (PEIGEE); 
b) O Sistema de Controlo e Garantia de Qualidade (SCGQ); 
c) O Programa de Melhoria Metodológica (PMM) e; 
d) O Sistema de Arquivo e Documentação (SAD). 

 
Detém de uma Entidade Coordenadora: Entidade responsável por gerir, com 
base no princípio da cooperação, as atividades inseridas no inventário 
coordenando com as demais entidades identificadas como parte integrante do 
SNICV, nomeadamente, através da proposta do Plano de Elaboração do 
Inventário de GEE e do Programa de Melhoria Metodológica (PMM), 
posteriormente acordados entre todos, de modo a produzir um inventário 
atempado, exaustivo, comparável, consistente, exato e transparente. Direção 
Nacional do Ambiente (DNA) é a instituição responsável pela coordenação das 
atividades das Mudanças Climáticas e do processo de elaboração dos inventários 
de GEE e da sua submissão, nos diversos formatos conformes às guias 
acordadas. 
 
Entre outros elementos da estrutura constam:  

a) Entidade Responsável: Entidade tutelar com a responsabilidade setorial 
que se faz representar por um ponto focal, que é nomeado para 
intermediar as relações entre a coordenação e demais entidades 
envolvidas no SNICV;  

b) Entidades Detentoras de Dados: As entidades de natureza pública ou 
privada e/ou da sociedade civil, que sejam produtoras ou detentoras de 
informação relevante para a estimativa de emissões e remoções do 
inventário nacional de GEE; 

c) Gases de Efeito Estufa (GEE): Constituintes gasosos da atmosfera, de 
origem natural e antropogénica, que absorvem e emitem radiação em 
comprimentos de onda específicos dentro do espectro da radiação 
infravermelha emitida pela superfície da Terra, a atmosfera e as nuvens. 
Esta propriedade acaba por originar o que é conhecido pelo efeito de 
estufa quando estes gases estão em maior concentração que o habitual na 
atmosfera. Para além de gases que estavam comummente presentes na 
atmosfera, como o dióxido de Carbono (CO2), o óxido nitroso (N2O) e o 
metano (CH4), incluem-se também gases sintéticos como o hexafluoreto 
enxofre (SF6), os hidrofluorcarbonetos (HFCs) e os perfluorcarbonetos 
(PFCs), por exemplo. Num Inventário de emissões e remoção de GEE no 
contexto da CQNUMC e do Protocolo, deverão ser considerados todos os 



15 

Cabo Verde: O Âmbito de Aplicação do Sistema Nacional de MRV Climático   

3. DIFERENTES TIPOS DE MRV EXISTENTES SOBRE O CLIMA NO PAÍS 

GEE não cobertos pelo Protocolo de Montreal, tal como indicado no 
Anexo I; 

d) Inventário nacional de emissões por fontes e remoções por sumidouros 
de GEE com origem antropogénica: Determina o balanço entre as 
emissões nacionais por fontes e as remoções por sumidouros de GEE e 
remoções que são diretamente causadas pela atividade humana. O 
inventário nacional deve ser elaborado por gás e em unidades de massa, e 
a sua periodicidade não deve ser superior a dois anos;  

e) Mudanças Climáticas: Alteração do clima que é atribuída direta ou 
indiretamente à atividade humana que altera a composição global da 
atmosfera por emissão de GEE a uma taxa que aumenta a sua 
concentração na mesma. As mudanças climáticas vão além da 
variabilidade normal do clima que é observada ao longo de períodos 
comparáveis; 

f) Perito: Especialista em processos de elaboração do inventário, 
nomeadamente, para a melhoria metodológica e/ou garantia de qualidade 
e/ou verificação; 

g) Plano de Elaboração do Inventário de GEE (PEIGEE): Integra todas as 
tarefas que conduzem à elaboração do mesmo e do seu relatório 
organizadas num calendário, de acordo com o orçamento disponível para 
o exercício dos arranjos institucionais definidos;  

h) Ponto Focal: representantes das entidades de tutela, definidas na tabela 
1, como responsáveis setoriais que cooperam com a Entidade 
Coordenadora na elaboração do inventário; 

i) Programa de Melhoria Metodológica (PMM): É um instrumento que 
identifica e calendariza a aplicação de desenvolvimentos metodológicos às 
estimativas de emissão das diferentes categorias de fonte ou de 
sumidouro definidas;  

j) Sistema de Arquivo e Documentação (SAD): Consiste num conjunto de 
procedimentos para garantir toda a informação necessária para o cálculo 
do inventário e, portanto, aquela que foi a base das estimativas, como 
dados de atividade, fatores de emissão ou outros parâmetros, ou que 
permitiu definir a metodologia a aplicar e a documentar, é arquivada e 
está acessível permitindo replicar o exercício;  

k) Sistema de Controlo e Garantia de Qualidade (SCGQ): Um instrumento 
que sistematiza os procedimentos de controlo e garantia de qualidade 
que devem ser aplicados a cada exercício do inventário, a serem aplicadas 
de acordo com a calendarização prevista no Programa de Controlo e 
Garantia de Qualidade (PCGQ);  
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l) Sistema Nacional de Inventário de GEE de Cabo Verde (SNICV): É o 
instrumento jurídico-institucional que define os arranjos institucionais para 
suster o processo de alimentação das obrigações de reporte de Cabo 
Verde, relativos à elaboração do Inventário Nacional de emissões e 
remoções de GEE. Assim, o SNICV institucionaliza tanto os processos 
para a recolha e tratamento de informação necessária, como o processo 
de elaboração, compilação e submissão do Inventário de GEE de Cabo 
Verde, incluindo o seu relatório, definindo os arranjos institucionais para 
todas as fases de elaboração do Inventário, garantindo que este é 
elaborado de acordo com os requisitos e diretrizes acordadas 
internacionalmente e ratificadas por Cabo Verde. O SNICV é composto 
por quatro instrumentos: o PEIGEE, o SCGQ, o PMM e o SAD. 

	
1. O SNICV tem a finalidade de definir, institucionalizar e regulamentar o 

processo de recolha, tratamento, arquivo e circulação da informação 
necessária para a elaboração das estimativas das emissões antropogénicas 
por fontes e remoções por sumidouros de GEE, nos termos da CQNUMC 
e do Protocolo de Quioto, a compilação do Inventário e a elaboração do 
relatório inerente, bem como a sua submissão às entidades relevantes, tal 
como acordado internacionalmente e ratificado por Cabo Verde; 

2. O SNICV, objetiva a promoção, organização, circulação e difusão de 
informação relativa às emissões e remoções de GEE nacionais, entre as 
várias partes interessadas; 

3. O SNICV, visa igualmente facilitar a comunicação entre todos os atores, 
entidades e setores envolvidos, encetando um diálogo nacional 
permanente sobre as questões e problemática das mudanças climáticas e 
fortalecer o compromisso de cooperação entre elas para fazer face aos 
compromissos assumidos por Cabo Verde, permitindo a elaboração do 
inventário nacional de GEE para que Cabo Verde contribua para a 
prossecução dos objetivos CQNUMC e assumpção dos seus 
compromissos internacionais.   

	
O SNICV é composto por parceiros, pessoas singulares e/ou coletivas de direito 
público e privado ou outros agentes que disponham de informação relevante 
para a inventariação das emissões por fontes ou remoções por sumidouros de 
GEE de Cabo Verde, integrando igualmente uma Comissão Nacional de 
Mudanças Climáticas.  
No processo de elaboração das estimativas de emissão e remoção que 
constituem o Inventário de emissão de GEE as diretrizes gerais e de reporte são 
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aplicadas juntamente com as guias sectoriais do IPCC nos vários processos que 
conduzem ao inventário: 

a) Recolha de dados; 
b) Cálculo de incertezas; 
c) Escolha das metodologias a aplicar; 
d) Cálculo das estimativas de emissão por fontes e remoção por sumidouros 

de GEE; 
e) Identificação das categorias chave; 
f) Garantia da consistência da série temporal; 
g) Aplicação de garantia e controlo de qualidade; 
h) Verificação; 
i) Reporte.	

	
O inventário de emissões deve cobrir toda a série temporal até um mínimo de 
quatro anos antes da data em que é calculado, e deve conter a seguinte 
informação: 
 
O Sistema de Controlo e Garantia de Qualidade e Verificação (SCGV) integra um 
programa e um manual de procedimento que têm por base os procedimentos 
setoriais que são identificados nas diretrizes do IPPC, como um conjunto de 
verificações (básicas e técnicas) que garantam o rigor, a exaustividade, a 
transparência, a fiabilidade e a representatividade das estimativas das emissões 
e remoção de poluentes atmosféricos. 
 
O Inventário é disponibilizado para a consulta pública nos arquivos do Entidade 
Coordenadora e no portal de internet.  
 
Para elaboração dos INGEE as entidades que contribuem dados ou informações 
setoriais necessárias para o efeito são as seguintes. 
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Tabela 1. Lista das entidades que contribuem com dados ou informação 
relevante para a elaboração do Inventário de GEE. 
 

Sector de atividade 
Entidade 
Responsável/ 
Pontos Focais 

Entidades 
Envolvidas 

Estatísticas nacionais1  INE 
Estatísticas de ambiente MAHOT/DNA INE 

Estatísticas de Energia MTIDE/DGE  

INE, ELECTRA; 
AEB; APP; APN; 
CABOELOLICA; 
ELECTRIC.  

Produção Eletricidade  
Indústria e Construção Civil 
Transportes             ARE        
Emissões fugitivas                        
Outros sectores  (Agricultura, 
Floresta,    Pesca, Residencial, 
Serviços...) 

MTIDE/DGE 
M Finanças  DGE; ARE 

Processos Industriais e Uso de 
Produtos (IPPU) MAHOT/DNA 

Indústrias; 
Empresas públicas 
e privadas; 
unidades de 
produção industrial   

Agricultura, Floresta e Outros Usos 
da Terra 

 MDR/DGADR/DGSF 
(DNSA e DNTF) 
MAHOT/INGT 
CAMARAS 
MUNICIPAIS 

Dir. Estatística 
INIDA 
 
 
INE 

Resíduos MAHOT/DNA CÂMARAS 
MUNICIPAIS 

	
	

 
1 Transversal a todos os sectores de atividade 
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2.4 Medidas de atenuação (incluindo as NAMAs) 

Os vários programas do Governo de Cabo Verde executados nos últimos cinco 
anos, buscam aumentar e substituir fontes de energia fósseis, com alto conteúdo 
de carbono por unidade de energia gerada por outras de menor ou quase nulo 
em carbono. Essas formas de energia, tem por objetivo, ajudar o país a mitigar 
os efeitos das Mudanças Climáticas e contribuir para que Cabo Verde atinja o 
objetivo final da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas. 
 
O tipo e o nível de medidas para mitigar as mudanças do clima varia muito de 
país para país, dependendo das circunstâncias nacionais e das prioridades de 
desenvolvimento. 
 
Geralmente, a hierarquia das ações de mitigação pode incluir: 

• Objetivos de mitigação nacional (ex: redução das emissões de GEE abaixo 
do nível tendencial (business as usual – BAU) ou reduções absolutas de 
emissões em um determinado período);  

• Programas e políticas;  
• Iniciativas setoriais;  
• Projetos de mitigação. 

 
Cabo Verde, como país independente desde 05 de julho 1975 e muito agravada 
pela desertificação devido a falta de chuvas e períodos longos de secas, iniciou 
com atividades de reflorestação, através de campanhas de plantação de árvores 
a nível nacional com vista a criar um ambiente verde e provocar uma melhor 
infiltração das águas das chuvas que raramente ocorram no arquipélago. 
 
Atualmente o país desenvolveu dois projetos de mitigação intitulados de 
NAMAs nos Setores de Energia e Resíduos, no quadro da Africa Climate Change 
Found (ACCF). 
	
A NAMA no setor da energia tem dois componentes: 

• Apoiar o objetivo de em 2030 Cabo Verde ter um sistema elétrico 
fornecido 100% por renováveis. A NAMA irá, com base em estudos já 
efetuados no setor, apoiar a implementação de projetos e procurar 
financiamento para estes; 

• Apoiar o desenvolvimento de projetos de eficiência energética sobretudo 
no setor de turismo. A ideia central é que com esta NAMA se estabeleçam 
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projetos concretos já identificados noutros estudos a serem 
potencialmente financiados pelos fundos climáticos. 

 
A NAMA no setor de resíduos tem as seguintes componentes: 

• Criar uma estratégia de resíduos sustentáveis e um plano de coleta e 
gestão; 

• Apoiar o desenvolvimento de um inventário de resíduos (abrangendo 
resíduos domésticos, industriais e agrícolas) e sistema de monitorização 
de resíduos. 

 
Procure apoio e financiamento para a implementação de projetos de efluentes e 
resíduos sólidos (a serem identificados: instalações integradas de bioefluentes 
em centros de turismo, instalações industriais e de processamento 
agropecuário). 
 
Convém realçar as oportunidades planeadas ou em implementação que 
contribuem para um desenvolvimento de baixo carbono em Cabo Verde, 
nomeadamente o Plano Diretor da Energia, a Carta da Mobilidade Elétrica e a 
Ação Nacionalmente Apropriada de Mitigação (NAMA) da Mobilidade Elétrica.  
 
O Plano Diretor da Energia propõe agora uma meta de 54% de utilização de 
fontes de energia renováveis em 2030, com o valor intermédio de 30% em 2025. 
A base prevista em 2020 é de 17%. Para tal, as estimativas de custo apontam 
para um valor de cerca de €408 milhões, obtidos de várias fontes como através 
de receitas internas de impostos, financiamento privado e externo com ajuda 
pública ao desenvolvimento e vários tipos de crédito. O Plano apresenta 
também uma proposta de feed-in tariff para solar e eólica.  
 
A Carta de Política de Mobilidade Elétrica (CPME) foi aprovada pela Resolução 
n.º 13/2019 de 1 de fevereiro. Tem como principais objetivos: 

1. Substituição integral de todos os veículos equipados com motores 
térmicos (VT) para VE até 2050;  

2. Infraestrutura Nacional de Recarga completamente implementada até 
2030; e  

3. Administração Pública com uma frota de 100 % de VE em 2030.  
 
A evolução da mobilidade elétrica será contemplada em duas etapas distintas, 
uma inicial de arranque com foco em estímulos e incentivos, e uma segunda de 
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massificação com base na lógica de mercado, organizadas em três horizontes 
temporais. 
 
Paralelamente foram planeadas atividades visando a redução e mitigação das 
barreiras financeiras, criando condições para uma maior contribuição das 
empresas e da sociedade civil na transição energética. 

2.5 Apoios (financeiro, reforço das capacidades, transferência de 
tecnologias) 

Os dois projetos de mitigação intitulados de NAMAs nos Setores de Energia e 
Resíduos foram financiados no quadro da Africa Climate Change Fund (ACCF). 
 
O sector de energia, no início de 2018 o Ministério da Indústria, Comercio e 
Energia (MICE), através da Direção de Serviços de Energia (DSE) e do Centro de 
Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI), contou com o 
financiamento do NAMA FACILITY e apoio técnico da Agência de Cooperação 
Alemã ̃ (GIZ) para elaboração de um estudo de “ASSESSMENT OF THE 
POTENTIAL OF ELECTRIC VEHICLES AND OTHER SUSTAINABLE ROAD 
TRANSPORT SOLUTIONS IN CABO VERDE“. O estudo tem objetivos de avaliar 
o potencial dos veículos elétricos como um modo de transporte sustentável para 
Cabo Verde e fazer recomendações sobre a promoção da mobilidade elétrica no 
país, com alto foco no aproveitamento das energias renováveis para suportar 
essa mobilidade. 
 
O Programa de Apoio ao Setor de Energias Renováveis (PASER) inscreve-se no 
âmbito do Programa Indicativo de Cooperação (PIC) IV 2016-2020 entre a 
República de Cabo Verde e o Grão-Ducado do Luxemburgo, que foi assinado a 
12 de março de 2015, e visa apoiar a política nacional de energias renováveis 
(ER). 
 
O financiamento para elaboração dos Inventários de GEE está enquadrado no 
âmbito dos projetos das Comunicações Nacionais e do BUR, ambos financiados 
pelo GEF/PNUD e a contrapartida nacional. No que concerne o desenvolvimento 
de tecnologias para a redução das emissões no setor dos transportes, o Governo 
de Cabo Verde, tem em execução um projeto para a atualização no parque 
automóvel mediante redução de taxas de importação e outros incentivos. 
Também relacionado com este projeto, tem em andamento a importação de 
gasolina sem chumbo. 
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3. DIFERENTES TIPOS DE MRV EXISTENTES SOBRE O 
CLIMA NO PAÍS 

Em Cabo Verde os tipos de MRV existentes sobre o clima estão, sobretudo, 
relacionados com MRV de emissões por estarem associados aos Inventários 
Nacionais de Emissões e Remoções de Gases com Efeitos de Estufa (INGEE). 
Isso devido aos requisitos das diretivas e guias de boas práticas do IPCC que 
exigem assegurar os pressupostos fundamentais de transparência, 
exaustividade, exatidão, consistência e a comparabilidade dos INGEE. 
 
Contudo, convém sublinhar os elementos-chave de MRV a nível internacional, 
estruturados em torno de informações sobre as Comunicações Nacionais, BURs 
e analise de relatórios através do processo do ICA. Os elementos-chave das 
estruturas de MRV nacional, MRV doméstico de NAMAs apoiadas a nível 
doméstico e MRV para ações de REDD+. 
 
Tendo em consideração que o país está no processo de desenvolver o sistema 
MRV os projetos de atenuação, as NAMAs e mesmos os INGEE serão 
desenvolvidos com base em requisitos de transparência, um dos procedimentos 
para MRV de acordo com as obrigações inscritas no Acordo de Paris. 

3.1 MRV das emissões  

As ações de mitigação das Partes não incluídas no Anexo I podem assumir 
diversas formas. Em alguns casos, as ações de mitigação são formuladas como 
metas do conjunto da economia, expressas de várias maneiras (ex: redução 
absoluta ou relativa das emissões de GEE abaixo do nível tendencial) ou como 
políticas e programas específicos em setores particulares para atividades em 
nível de projeto.  

3.2 MRV das medições  

MRV Geral das emissões  

As abordagens em relação às MRV de medições estão associadas tanto aos 
INGEE, elaborados no quadro dos projetos das Comunicações Nacionais e BUR, 
como aos outros tipos de medições inscritos dentro das NAMAs apoiadas em 
nível doméstico. Todos devem incluir informações sobre os sistemas de recolha, 
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tratamento e gestão de dados relevantes bem como as metodologias utilizadas 
nos processos para se garantir a transparência requerida. 

MRV do sistema nacional de monitorização das florestas (SNMF) : 

A COP 16 adotou uma decisão sobre abordagens políticas e incentivos positivos 
sobre questões relacionadas à redução de emissões oriundas do deflorestação e 
da degradação florestal, e o papel da conservação, maneio sustentável das 
florestas e o aumento dos estoques de carbono florestal nos países em 
desenvolvimento, também conhecido como REDD+. 
 
De acordo com esta decisão e decisões subsequentes da COP, as Partes que são 
países em desenvolvimento são encorajados a contribuir com ações de mitigação 
no setor florestal, realizando as seguintes atividades (denominada de REDD+): 

• Redução das emissões advindas do desmatamento; 
• Redução das emissões advindas da degradação  florestal; 
• Conservação dos estoques de carbono florestal; 
• Gestão sustentável das florestas; 
• Aumento de estoques de carbono florestal. 

 
Essas atividades devem ser orientadas pelos países, corresponder às 
prioridades, circunstâncias e capacidades nacionais de desenvolvimento, e 
devem respeitar a soberania. Além disso, elas devem ser implementadas em 
fases e evoluir para ações baseadas em resultados que devem ser totalmente 
mensuradas, relatadas e verificadas. Devem também ser sustentadas por apoios 
financeiro e tecnológico adequados e previsíveis, incluindo apoio para 
capacitação, e ser consistentes com o objetivo de integridade ambiental e levar 
em consideração as múltiplas funções das florestas e outros ecossistemas. 
 
As Partes que são países em desenvolvimento que visam realizar atividades de 
REDD+ no contexto da prestação de apoio adequado e previsível, incluindo 
recursos financeiros e apoio técnico e tecnológico, devem desenvolver os 
seguintes items: 

• Uma estratégia nacional ou plano de ação; 
• Um nível de referência nacional de emissões florestais e/ou nível de 

referência florestal ou, como uma medida interina, os correspondentes 
níveis subnacionais florestais e/ou nível de referência florestal; 

• Um sistema nacional robusto e transparente para o monitoramento 
florestal e o reporte das atividades acima descritas, com mensurações e 
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relatos subnacionais como medida interina, de acordo com as 
circunstâncias nacionais; 

• Um sistema que forneça informações sobre como as salvaguardas de 
atividades do REDD+ estão sendo abordadas e respeitadas. 

 
Conforme assinalado acima, a estrutura doméstica de MRV para NAMAs 
apoiadas em nível doméstico deve ser orientada pelas diretrizes adotadas pela 
COP 19. A aplicação dessas diretrizes para as Partes que são países em 
desenvolvimento é voluntária. Essas diretrizes podem ajudar os países a 
estabelecerem suas estruturas de MRV nacionais para políticas e medidas 
baseadas em processos, arranjos, metodologias e conhecimentos domésticos 
existentes, bem como determinar as informações mais adequadas para relatar o 
MRV doméstico nos BURs. 
 
Em Cabo Verde, ações estão sendo realizadas com vista à proteção de 
sumidouros e reservatórios estabelecendo medidas de proteção da 
biodiversidade, e das populações. É de fundamental importância para a 
credibilidade e bom desenvolvimento do Protocolo, que projetos e iniciativas de 
redução de emissões de CO2 não acarretem outros danos ambientais graves ou 
criem incentivos perversos. 
 
Cabo Verde através da sua NDC, na contribuição das florestas para a redução 
das emissões, propõe arborizar cerca de 20.000 hectares até 2030: 

• Plantar 400 árvores por hectare; 
• Atingir 360 tCO2eq sequestrados por hectare, num período de 30 anos, 

correspondendo a 7.2 mtCO2eq para 20.000 hectares 30 anos depois; 
	
Reduzir a demanda da lenha através de: 

• Eliminar a tecnologia do fogão de três pedras (ainda utilizado em cerca de 
35% das famílias) através de melhoria dos fogões que produzem baixas 
emissões; 

• Atingir 100% de acesso à rede elétrica (acima de 95%). 
 
Procurar melhorar a gestão geral das florestas através do investimento nos 
sistemas de inventário e registo de terras, estabelecimento de prioridades de 
arborização/reflorestação, e preparação de planos de gestão sustentável de 
terras e planos de gestão florestal de longo prazo, associados aos subsídios 
baseados no desempenho. 
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3.3 MRV do apoio 

Apoio financeiro, técnico e de capacitação está sendo disponibilizado através de 
uma variedade de canais, a fim de auxiliar os países em desenvolvimento na 
implementação dos requisitos de MRV, em particular no cumprimento dos 
requisitos de relatórios no âmbito da Convenção. 

Apoio financeiro 

As Partes não incluídas no Anexo I podem ter várias fontes de apoio financeiro e 
técnico para a implementação de suas atividades sobre mudança do clima, 
inclusive para a preparação dos BURs. Os BURs devem conter informações 
atualizadas sobre recursos financeiros, transferência de tecnologia, capacitação e 
apoio técnico recebido pelo GEF, pelas Partes do Anexo II e outras Partes que 
são países desenvolvidos, pelo Fundo Verde do Clima e por instituições 
multilaterais para atividades relacionadas à mudança do clima, inclusive para a 
preparação do BUR mais recente. 
 
O Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), como entidade operacional do 
Mecanismo Financeiro da Convenção, presta apoio financeiro para a preparação 
das comunicações nacionais e os BURs, de acordo com a orientação da COP para 
as Partes não-Anexo I, seja por meio de suas agências (PNUD, PNUMA e o 
Banco Mundial), ou diretamente (desde 2011). Algumas organizações, agências e 
programas bilaterais e multilaterais também fornecem apoio financeiro e técnico 
a muitas Partes não incluídas no Anexo I. 
 
As Partes não incluídas no Anexo I são elegíveis a terem acesso a até USD 
500.000,00, por meio de uma agência do GEF ou diretamente de pontos focais 
reservados à mudança do clima. 
 
Para solicitar o apoio, as Partes precisam preencher um modelo de proposta de 
projeto, sintetizando a descrição do projeto, o status das comunicações 
nacionais anteriores, atividades e orçamento e os arranjos institucionais para 
implementação. 

Apoio técnico 

Cabo Verde através da iniciativa do Núcleo Lusófono da “Parceria para 
Transparência no Acordo de Paris” e do próprio Grupo Consultivo de 
Especialistas (CGE) pode solicitar assistência técnica em caso de problemas que 



26 

Cabo Verde: O Âmbito de Aplicação do Sistema Nacional de MRV Climático   

3. DIFERENTES TIPOS DE MRV EXISTENTES SOBRE O CLIMA NO PAÍS 

afetam o processo e a preparação das comunicações nacionais e BURs, incluindo 
a elaboração de arranjos institucionais adequados. 
 
De realçar que durante o processo da implementação do projeto da Segunda 
Comunicação Nacional a coordenação do referido projeto, antes de submeter ao 
secretariado da CQNUMC, solicitou apoio técnico para verificação da qualidade 
e análise das diferentes componentes do documento. Depois de introduzidas 
algumas recomendações é que o documento foi então submetido ao 
secretariado. 

3.4 Sistema nacional de MRV sobre o clima  

O sistema MRV foi instituído pela CQNUMC e Cabo Verde como Parte desta 
convenção tem vindo a desenvolver e implementar projetos (NAPA, CN, BUR, 
NAMAs e NAPs) que visam a mitigação dos GEE e a adaptação aos impactos 
nefastos das mudanças climáticas. 
 
Assim, é de todo interesse o desenvolvimento de estratégia de baixo carbono e 
resilientes aos impactes das mudanças climáticas como principal objetivo, 
através do qual se pode garantir o reforço de competências necessárias para o 
cumprimento dos requisitos essenciais do sistema MRV. 
 
De realçar os seguintes objetivos que foram tidos em consideração no âmbito do 
projeto EBAC (Estratégias de Baixo Carbono): 
 

• Elaborar e Implementar Estratégias de Desenvolvimento de Baixo 
Carbono (LEDS, do inglês Low Emission Development Strategies), 
contemplando a identificação de sinergias com ações de adaptação às 
mudanças climáticas; 

• Desenhar Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas (NAMAs, do 
inglês, Nationally Appropriate Mitigation Actions) – com identificação de 
projetos passíveis de serem enquadradas no Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) ou em Sistemas Voluntários de Creditação 
de Carbono;  

• Mensurar e Reportar as Ações (passíveis de serem verificadas) – de modo 
a permitir o seu registo enquanto NAMAs caso seja pretendido; 

• Definir Diretrizes de Mensurabilidade e Reporte – coadjuvadas pela 
criação de um Sistema Nacional com clara definição das responsabilidades 
institucionais, de modo a produzir atempadamente Comunicações 
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Nacionais e Inventários de Emissão de GEE (transparentes, completos e 
corretos) com base num sistema de Documentação e Arquivo da 
informação necessária; 

• Criar um guia para a Análise da Vulnerabilidade aos Impactes das 
Mudanças Climáticas e Avaliação de Opções de Adaptação no contexto 
do desenvolvimento de Baixo em Carbono. 

 
Com as atividades pretendem-se promover um ambiente favorável à integração 
da mitigação e desenvolvimento de baixo carbono e da adaptação e redução do 
risco climático nos processos de planeamento, orçamento e implementação, 
reforçando as estruturas de governação para permitir a mitigação e 
desenvolvimento de baixo carbono e de adaptação e redução do risco climático. 
Também inclui a identificação, implementação e monitorização e avaliação de 
ações concretas, tais como: 

1. Aumentar a capacidade para a produção, recolha, gestão e partilha de 
dados e de informação sobre emissões e mitigação e riscos climáticos, 
vulnerabilidade e adaptação e o acesso a conhecimento, tecnologia e 
financiamento climáticos e; 

2. Implementar ações concretas de mitigação e desenvolvimento de baixo 
carbono e de adaptação e redução do risco climático. 

 
Além de ser um requisito internacional ao abrigo da CQNUAC, o MRV das ações 
de atenuação das mudanças climáticas é um importante instrumento de gestão 
para os países. O MRV pode ser utilizado para acompanhar os progressos de um 
país no sentido do desenvolvimento com baixas emissões e da realização dos 
objetivos de desenvolvimento sustentável. 
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4. ANALISE DAS FORÇAS, FRAQUEZAS, OPORTUNIDADES E 
AMEAÇAS DO SISTEMA MRV-CABO VERDE  

As Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças do SN-MNV de Cabo Verde estão 
apresentadas na tabela 2, a seguir. 
 
Tabela 2. Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças do SN-MNV de Cabo 
Verde 

SN-MRV DE CABO VERDE 

FORÇAS/OPORTUNIDADES FRAQUEZAS/AMEAÇAS 
• Ratificação da CQNUMC, do Protocolo 

de Quito e do Acordo de Paris. Como 
Parte da CQNUMC tem interesse em 
cumprir as obrigações para com a 
CQNUMC; 

• Existência de fontes de financiamento 
climático; 

• Existência de tipos de apoios financeiro e 
técnico; 

• Possibilidade de criação de um quadro 
legal do Sistema Nacional de MRV; 

• Projeto Ambiente e Mudanças Climáticas 
do Canadá (ECCC) disponível em apoiar 
na criação do SNMRV; 

• Entidades e partes interessadas para 
disponibilizar dados e informações; 

• Possibilidade de reforço de capacidades 
setoriais nas questões do sistema MRV; 

• Forte interesse do país em reduzir os 
impactos nefastos das mudanças 
climáticas; 

• Liderança e coordenação do sistema 
MRV; 

• Existência de procedimentos legais para 
o fornecimento de dados e informações 

• País não beneficia de projetos e 
vantagens da CQNUMC; 

• Crise económica internacional e não 
financiamento de projetos que 
sustentam o SNMRV; 

• Inexistência de fontes de 
financiamento para operacionalização 
do SNMVR; 

• Falta de vontade e interesse para 
publicação de um quadro legal do 
SNMVR; 

• Falta de engajamento das instituições 
interessadas no projeto AACC; 

• Entidades não disponibilizam dados e 
informações setoriais devido a falta 
de quadro legal; 

• Inexistência de um plano de formação 
para capacitação dos setores em 
MRV; 

• País ignora totalmente os efeitos 
nefastos das mudanças climáticas; 

• Instabilidade política institucional, 
entidades sem qualquer motivação 
técnica; 

• Falta de fiscalização e cumprimento 
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para o SNMRV. por parte das entidades detentoras 
de dados e informações sobre fontes 
de emissões e remoções de GEE. 

 
DISPOSITIVO ATUAL DE MRV DOS GEE 

FORÇAS/OPORTUNIDADES FRAQUEZAS/AMEAÇAS 
• Existência de projetos para 

financiamento do GEF/PNUD e do país 
para elaboração dos INGEE; 

• Projetos de Comunicação Nacional e 
Relatório de Atualização Bienal; 

• Equipa técnica de INGEE capacitada em 
INGEE; 

• Domínio dos consultores locais em 
estimativa dos GEE; 

• Arranjos institucional para INGEE 
estabelecido; 

• Existência de Expertise internacional 
(CGE) para assistência técnica; 

• Diretrizes e guias de boas práticas e 
software 2006 do IPCC disponíveis; 

• Existência de condições para se 
estabelecer um sistema nacional de 
INGEE; 

• Dados setoriais das fontes privadas e 
ONGs bem organizados e arquivados;  

• Utilização do Tier 1 para os cálculos das 
estimativas de emissão; 

• INGEE é feito com base em dados a 
nível dos setores distribuídos pelas 
ilhas; 

• Possibilidade da criação de um sistema 
de informação de INGEE; 

• Dados disponíveis em todos os 
sectores; 

• Quadro legal que obrigam os setores a 
disponibilizarem os dados e 

• Falta de projetos com interesse em 
financiar a elaboração dos INGEE; 

• Inexistência de projetos com 
componente de INGEE; 

• Falta de financiamento impede 
realização de atividades de 
capacitação em INGEE; 

• não domínio da metodologia do 
IPCC, consultores com problemas nos 
cálculos e estimativa dos GEE 
setoriais; 

• Ausência de um arranjo institucional 
operacional para o INGEE; 

• Falta de coordenação técnicos não 
beneficiam da oportunidade de 
assistência dispensada pelo CGE; 

• Necessidade de reforço capacitação 
da equipa sobre as novas diretivas, 
guias e software 2006 do IPCC; 

• Não oficialização do quadro legal do 
SNMRV; 

• Dificuldades com recolha de dados 
junto dos setores privados; 

• Inexistência de fatores de emissão e 
de conversão nacionais; 

• Dispersão das ilhas e setores de 
produção dificultam a recolha de 
dados e informações; 

• Inexistência de um sistema de 
informação que permite a recolha e 
tratamento de dados setoriais; 
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informações; 
• INGEE elaborado anualmente em todos 

os sectores. 

• Falta de dados desagregados de 
consumos por setores produtivos da 
economia obriga a estimar os 
consumos; 

• Falta de instrumentos legais para que 
as instituições possam fornecer os 
dados de atividades anuais, 
independentemente do sector; 

• Crise económica generalizada e não 
financiamento dos projetos de 
elaboração dos INGEE. 

 
SISTEMA DE MRV DE MEDIÇÕES 

FORÇAS/OPORTUNIDADES FRAQUEZAS/AMEAÇAS 
• Existência de regras e regulamentos 

para os procedimentos MRV; 
• Recursos económicos disponíveis para o 

apoio do sistema MRV; 
• Entidades públicas, privadas e ONGs 

envolvidas disponibilizam dados 
setoriais; 

• Dados setoriais fiáveis e arquivados a 
nível dos sectores; 

• Entidades disponíveis para coordenar o 
sistema MRV; 

• Possibilidade de criação de registro 
para NAMAs; 

• Recursos humanos com capacidades 
técnicas em MRV. 

• Ausência de procedimentos e regras 
para as atividades MRV; 

• Falta de recursos económicos; 
• Fraco envolvimento de entidades a 

nível nacional e local; 
• Existência de muitos dados 

desagregados e desorganizados nos 
sectores; 

• Falta de interesse para coordenar o 
sistema MRV; 

• Falta de um sistema de registro de 
projetos MRV incluindo NAMAs; 

• Falta de recursos humanos 
capacitados sobre MRV. 
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SISTEMA DE APOIO 
FORÇAS/OPORTUNIDADES FRAQUEZAS/AMEAÇAS 

• Fundo climático disponível para 
financiar as atividades MRV; 

• Sistemas bancários e empresas privadas 
interessadas em financiar as atividades 
MRV; 

• Existência de sistema de apoio técnico 
financeiro; 

• Acesso rápido aos sistemas de 
financiamento e assistência técnica para 
MRV. 

• Ausência de fundos para apoiarem as 
atividades MRV; 

• Bancos e empresas privadas não 
apoiam as atividades MRV; 

• Ausência de um sistema de apoio 
técnico financeiro para o MRV; 

• Muita burocracia em aceder os 
sistemas de F&T. 
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Cabo Verde, como país signatário da CQNUMC têm a obrigação de relatar suas 
emissões e remoções antrópicas de GEE, assim como outras informações 
pertinentes às mudanças do clima, como por exemplo seus esforços de 
mitigação. 
 
Para o país todos os processos relativos ao MRV constituem desafios e 
oportunidades para se introduzir os requisitos necessários de transparência 
inscritos no Acordo de Paris. 
 
Assim, no quadro das suas obrigações, o país pretende, com apoios a nível, 
nacional, regional e internacional, criar um quadro legal de SNMRV com arranjos 
institucionais próprio, desenvolver capacidades humana, tecnológicas e 
financeiras para atender aos requisitos de MRV e disposições estabelecidas no 
Acordo de Paris/CQNUMC. 
 
Com as atividades desenvolvidas no âmbito dos projetos das mudanças 
climáticas e face às novas exigências com a ratificação do Acordo de Paris, o país 
conta continuar a dar cumprimento às suas obrigações para com a CQNUMC 
numa perspetiva de um desenvolvimento sustentável.    
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Necessidade a nível nacional 

• Aprovação e publicação oficial do diploma legal que cria o sistema nacional 
de MRV  

• Mobilização de fundos de financiamentos para o sistema MRV 
• Reforço e capacitação dos recursos humanos nas questões de MRV 
• Mobilização de todas as partes interessadas no sistema nacional MRV 
• Criação de mecanismos de recolha, tratamento, análise e arquivo de dados 

e toda documentação produzida dentro do SNMRV 
• Necessidade de uma entidade coordenadora do SNMRV 
• Necessidade de outros projetos MRV para adaptação e atenuação das 

mudanças climáticas 
•  Núcleo central para arquivo de dados e informações de projetos de 

atenuação e INGEE 
• Sistema de comunicação e transmissão eficaz de dados e informações 

entre os setores e a entidade coordenadora 
• Existência de protocolo de entendimento com as operadoras de Telecom 

para redução dos custos de transmissão.  
• Estabelecimento de um banco de dados para arquivo dos dados 

recolhidos junto dos setores.  

Necessidades a nível dos setores  

• Reforço das capacidades setoriais nas questões MRV 
• Quadro legal do para aplicação dos procedimentos para fornecimento de 

dados 
• Necessidade de capacitação em recolha, tratamento, análise e arquivo de 

dados de interesse para o SNMRV 
• Formação nas diretivas, guias e software do IPCC para INGEE 
• Designação de um Ponto Focal para questões MRV 
• Formação e capacitação para maior envolvimento nas questões de 

sensibilização e comunicação das questões sobre os impactos das 
mudanças climáticas 

• Equipamentos informáticos para tratamento e arquivo dos dados e 
informações recolhidas nos processos de produção.
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7. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO EFICAS DO SISTEMA MRV 

Cabo Verde elaborou e submeteu três Inventários Nacional de Emissões e 
Remoções de Gases com Efeito de Estufa (INGEE), nos quais aplicou as 
metodologias estabelecidas através das diretrizes e guias do IPCC. Nos 
respetivos INGEE tentou respeitar no máximo os requisitos que garantam os 
pressupostos fundamentais, de transparência, exaustividade, exatidão, 
consistência e comparabilidade, estabelecidos para os INGEE. 
 
Também apresentou dois projetos NAMAS e outros que se enquadram como 
sendo de mitigação às emissões dos GEE e adaptação aos efeitos nefastos das 
mudanças climáticas. 
 
Tendo em consideração as novas exigências enquadradas no âmbito do Acordo 
de Paris, o país tem a obrigação de criar um sistema eficaz que garante as 
melhores condições e envolvimento de todas as partes interessadas nos 
processos de elaboração dos INGEE e implementação de todos projetos de 
atenuação das emissões dos GEE. O sistema que se deve criar, pela sua eficácia 
tem de assegurar os preceitos de transparência exigidos no Acordo de Paris, 
através dos procedimentos MRV. 
 
O país ainda não dispõe de um sistema oficial para as questões de MRV, assim 
torna-se necessário a criação do SNMRV e cumprir com as suas obrigações para 
com CQNUMC. 
 
Para que o referido SNMRV tenha a eficácia que se procura, a seguir, 
apresentam-se algumas recomendações, a nível do quadro regulamentar e 
institucional, consideradas como sendo básicas para montagem do SMRV em 
Cabo Verde. 
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É importante ter uma troca constante de experiências em grupos de trabalho 
para as categorias MRV: (1) Quadro regulamentar MRV, (2) Quadro institucional 
MRV, (3) Medição, gestão e comunicação de dados, (4) Registo de emissões/ 
redução de emissões de GEE, (5). 

Quadro regulamentar MRV 

• Desenvolver um diploma legal que defini os critérios e estabelece regras 
para as atividades de MRV e que obriga a todas as entidades públicas, 
privadas e ONGs produtoras e/ou detentoras de dados e informações 
setoriais a disponibilizarem-nas ao SNMRV. 

• Desenvolver critérios de transparência, comparabilidade sobre todos 
projetos setoriais de redução de emissões mensuráveis e verificáveis 
desenvolvidos a nível nacional. 

• Desenvolver um sistema online de informação sobre as emissões e 
remoções de GEE.  

• Elaborar planos de capacitação técnico financeira para mobilização e 
acesso aos fundos de financiamentos climáticos necessários para 
operacionalização do sistema MRV. 

• Estabelecer um quadro de seguimento e avaliação para assegurar a boa 
gestão dos recursos económicos disponibilizados para implementação de 
atividades MRV. 

Quadro institucional do MRV 

• Definir as regras e guias de procedimentos para entidade coordenadora 
das atividades do MRV e todas as outras envolvidas no sistema a fim de se 
estabelecer um melhor fluxo de dados e informações setoriais. 

• Criar e/ou reforçar as capacidades dos recursos humanos a nível local e 
nacional para desenvolverem atividades de MRV. 

• Desenvolver procedimentos, manuais, relacionados com as atividades de 
MRV necessários para garantir o sucesso através das boas práticas e lições 
aprendidas. 

• Para o fornecimento de dados setoriais estabelecer os procedimentos 
relativos aos modos de recolha, tratamento, análise e arquivo de dados 
setoriais a fim de garantir os requisitos de comparabilidade. 
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• Reforçar as capacidades institucionais sobre a aplicação dos guias e 
diretivas metodológicas do IPCC sobre os INGEE. 

• Criar condições para atividades de pesquisa na determinação dos Fatores 
de Emissão nacional no quadro das estimativas das emissões de GEE. 

• Estabelecer princípios de registro nacional de emissões e remoções de 
GEE. 

• Estabelecer um quadro de cooperação para troca de experiências em 
matéria de MRV a nível nacional, regional e internacional. 

• Definir os procedimentos de comunicação das reduções de emissões e 
definir os critérios de comunicação. 
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Questionário sobre o Sistema MRV Cabo Verde 
   
Ficha de informação sobre iniciativas de MRV do clima em curso no país 

Lista de Entidades que Contribuem com Informações e Dados para o Processo 
de MRV Clima em Cabo Verde 

 
 


