REDD+ para o Escudo das Guianas
Documento preparatório para elaboração de uma
Proposta de Evento Paralelo para a COP21

Contexto
O primeiro Encontro de Dialogo Regional do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas irá acontecer
em Paramaribo, Suriname, nos 24-25 de Junho de 2015. Um dos objetivos do encontro é planejar
como compartilhar os resultados chaves do projeto com audiências externas. Isso inclui as
preparações para um evento paralelo técnico que poderia ser organizado em Paris, França, durante
a 21º Conferência das Partes (COP21) da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas
(UNFCCC) em Dezembro de 2015.
Uma proposta de evento paralelo para a COP21 será um resultado concreto produzido durante o
Encontro de Dialogo Regional. Esse documento preparatório explica os processos e critérios
definidos pelo secretariado da UNFCCC para tal proposta.

Propósito dos eventos paralelos na UNFCCC
Eventos paralelos tem sido organizados em COPs ao longo da história da UNFCCC com o objetivo
global de beneficiar aos participantes da sessão. Passaram a fazer parte integrante do processo da
UNFCCC, aumentando a legitimidade das negociações climáticas levando diferentes vozes e
perspectivas ás mais restritas e formais negociações.
O propósito geral dos eventos paralelos é de permitir o compartilhamento de conhecimento,
capacitação, networking e exploração de possíveis opções para enfrentar o desafio climático.
Eventos paralelos bem promovidos durante encontros em COP podem atrair um público de
delegados altamente qualificados e produtores de média, difícil e custoso de reunir em outras
occasiões.

Conteúdo de uma proposta de evento paralelo
Qualquer proposta de evento paralelo submetida ao secretariado da UNFCCC para consideração
precisa das infomações seguintes:






Título: max 100 signos incluindo espaços (qualquer signo excedindo esse limite será
automaticamente cortado);
Tema: max 300 signos incluindo espaços (qualquer signo excedindo esse limite será
automaticamente cortado);
Preferência de data e horário: em caso de uma aplicação bem sucedida, o secretariado irá
considerar essa preferência no limite das possibilidades;
Número antecipado de participantes: considerados pelo secretariado para o tamanho
apropriado da sala;
Pessoa de contato in loco: nome, e-mail e número de celular;



Comentários adicionais: se necessário, pode fornecer mais informações, sobre o contexto,
co-organizadores, oradores, apresentações, restricções enquanto a data e horários.

Como submeter uma proposta de evento paralelo
A UNFCCC criou um Sistema de Registro Online de Eventos paralelos e Exposições (SEORS em inglês)
através do
qual todas as aplicações devem
ser
formalmente
submetidas:
https://seors.unfccc.int/seors?session_id=COP21.
A submissão de evento paralelo é possível somente para as organizações e Partes que tem
acreditação oficial a UNFCCC. Isto significa que a proposta não pode ser enviada em nome do
projeto, mas através dos nossos parceiros elegíveis com acreditação da UNFCCC válida.
O sistema online será aberto por um tempo limitado, da Terça-feira 30 de Junho ás 9:00 Central
European Time (CET) até Sexta-Feira 3 de Julho de 2015 ás 17:00 CET.
Processo:
1.
2.
3.
4.

Criar uma conta pessoal no site do SEORS para submeter a aplicação;
Entrar na sua conta pessoal;
Entrar os detalhes da aplicação;
Pedir uma autorização do seu Ponto Focal Nacional (NFP em inglês) no caso de aplicantes de
Partes, ou Ponto de Contato Designado (DCP) em caso de organizção observadora, para
confirmar sua acreditação = elegível;
5. Comunicar com o secretariado da UNFCCC;
6. Se conseguir um espaço, confirmar ou recusar-o;
7. Carregar os documentos anexos do seu evento paralelo ao site da UNFCCC através do
SEORS.
Mais detalhes sobre cada um desses passos estão disponíveis no site da SEORS.

Critérios de seleção
Não existe garantia que uma proposta de evento paralelo sejá aceita. As vezes, o número de
aplicações é muito alto e o secretariado da UNFCCC tem que fazer uma seleção das aplicações mais
relevantes. Os critérios seguintes são tomados em conta:
1. Somente uma aplicação por Parte/organização observadora pode ser aceita se o número de
aplicações ultrapasse o número de espaços disponíveis;
2. Aplicações conjuntas de mais de uma Parte/organização observadora são priorizadas;
3. Aplicações de ONGs de países Non-annex I;
4. Avaliação da relevância do tema do evento paralelo com as questões que estã o sendo
discutidas/negociadas nesta sessão em particular;
5. Balanço da constituição dos observadores;
6. Balanço dos temas abordados;
7. O fato de que apresentações e documentos relevantes estão enviados através da conta no
SEORS.

O que é oferecido pela UNFCCC
Se o evento paralelo for aceito e formalmente incluido no programa da UNFCCC, não tem custo para
organização de um evento paralelo. Uma sala dentro do centro de conferência será alocada por um
tempo determinado durante um dos dias da conferência. A duração do evento paralelo é de 90
minutos.
Para decidir como alocar os eventos paralelos, o secretariado da UNFCCC aplica os critérios
seguintes:
1.
2.
3.
4.

Viabilidade e preferência expressada para certas datas;
Evitar superposições temáticas no mesmo horário;
Alinhamento de temas similares na mesma sala;
Tamanho da sala combinado com o nível esperado de participação.

O título, horário e sala do evento paralelo serão anunciados no programa da UNFCCC, mas
organizadores estão aconselhados a também promover seus eventos através de outros canais para
aumentar a audiênça.
As salas dos eventos paralelos são equipadas com um computador, um projetor, uma tela, acesso a
internet, microfones na tribuna e um microfone portátil para sessões de PR. Material adicional
pode ser fornecido pelo governo anfitrião, mais detalhes sobre esse assunto serão disponíveis antes
do evento.
Organizadores dos eventos paralelos que precisam de equipamento o material adicionais podem
alugar-os com preços comerçiais oferecidos por fornecedores de serviços oficiais. Contatos serão
disponibilizados no site da UNFCCC.
Restauração para o evento paralelo é opcional e não automaticamente fornecida. Sómente poderá
ser organizada por um restaurador oficial da COP, cujo contato também será disponível no site da
UNFCCC. Restauração deve ser oferecida fora das salas de eventos e os organizadores estão
responsãveis por não deixar comida ou bebida entrar na sala.
O secretariado da UNFCCC se reserva o direito de reprogramar ou cancelar os eventos paralelos a
qualquer momento se necessário e no interesse do processo de negociações. Acesso ao evento
paralelo é limitado a participantes acreditados com um crachá de conferência.

Ler mais





UNFCCC Guia para eventos paralelos: https://seors.unfccc.int/seors
FAQ: https://seors.unfccc.int/seors/seors/pdf/side_events_faq.pdf
Artigo tratando do papel dos eventos paralelos na UNFCCC, recomendado pelo secretariado
da UNFCCC: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:225250/FULLTEXT01.pdf
Site oficial da COP21 pelo governo anfitrião: http://www.cop21.gouv.fr/en

