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74.
REPÚBLICA
DOMINICANA
AUMENTA
SUA AMBIÇÃO
PARA ENFRENTAR A
CRISE CLIMÁTICA
O país aumentou sua contribuição para a luta contra os
efeitos negativos das mudanças climáticas por meio de um
processo participativo de diálogo.
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Em 2015, a República Dominicana havia
apresentado sua primeira Contribuição
Nacionalmente Determinada (NDC, pela sigla
em inglês) na Convenção Quadro das
Nações Unidas sobre as Mudanças
Climáticas (CMNUCC) e era necessário
atualizá-la em 2020. Apesar dos desafios da
pandemia, o país fez a atualização por meio
de um processo participativo e inclusivo,
com a participação de atores da academia,
do setor privado, da sociedade civil e jovens,
resultando em uma NDC coconstruída com a
sociedade com compromissos mais
ambiciosos. Nesse sentido, o país
estabeleceu um objetivo de redução de 27%
das emissões de gases de efeito estufa
(GHG) em relação ao cenário tendencial até
2030. Desses 27% previstos, 20% serão
financiados com recursos externos e os 7%
restantes, com orçamento próprio. Também
foram revisadas as medidas de adaptação
que incluem aspectos transversais à ação
climática, como inclusão e equidade de
gênero, o papel dos jovens, o papel das
cidades e municípios, os direitos humanos e
a transição justa. O esforço para melhorar a
NDC foi liderado pelo Ministério da
Economia, Planejamento e Desenvolvimento,
Ministério da Fazenda e Ministério do
Ambiente e Recursos Naturais, sob a
coordenação do Conselho Nacional para as
Mudanças Climáticas e Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (Cnccmdl) do país,
apoiado por meio do financiamento do
Pacote de Aprimoramento da Ação Climática
(CAEP) da NDC Partnership.

Por que a Fundación
Avina e seus parceiros
apostam nessa iniciativa?
As Contribuições Nacionalmente
Determinadas são os instrumentos por meio
dos quais os países definem e comunicam
como vão responder à crise climática e
cumprir o Acordo de Paris, e são revisadas a
cada cinco anos para que essas contribuições
aumentem; a Fundación Avina considera
fundamental influenciar e colaborar para que
as metas permitam alcançar os objetivos que
vão sendo definidos.

O que a Fundación Avina
e seus parceiros fizeram?
A Fundación Avina colaborou com o governo
da República Dominicana na criação e
execução da estratégia de diálogo com os
diferentes setores do governo e da
sociedade, contribuindo na organização de
atividades com a participação de jovens,
empresários, acadêmicos, ONGs e jornalistas.
Colaborou também na divulgação dos
resultados nos meios de comunicação, uma
etapa essencial para que a população
conheça e se aproprie da NDC revisada.

Impacto alcançado
Políticas públicas. A decisão de
aumentar o compromisso para a
redução dos gases de efeito estufa e
melhorar aspectos transversais na
ação climática por si só é uma
decisão que terá impacto em diversas
políticas públicas.
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A comunicação da nova NDC da República Dominicana foi um
passo fundamental para ampliar a colaboração pela ação
climática no país. Realizamos uma oficina com jornalistas e
webnars voltados para grupos específicos, além de spots para
rádio e televisão. Com essas ferramentas, traduzimos a NDC
para uma linguagem acessível, voltada para os cidadãos,
facilitando a compreensão do que ela é e de como participar em
sua implementação”.
Virginia Scardamaglia, Fundación Avina.
“O processo de melhoria e atualização da Contribuição
Nacionalmente Determinada 2020 foi realizado no âmbito de
uma situação sem precedentes em nível nacional e global.
Graças aos esforços e colaboração de todos os atores
envolvidos, assim como à implementação dos protocolos de
saúde, segurança e inovação, os princípios de transparência,
inclusão e participação determinaram os resultados alcançados
pelo país com seu compromisso climático nacional”.
Jeniffer Hanna, coordenadora do Processo de Melhoria e
Atualização da Contribuição Nacionalmente Determinada e
facilitadora país da NDC Partnership na República
Dominicana.
“O esquema de colaboração estabelecido entre o governo, a
Fundación Avina e os demais parceiros executores no âmbito do
Pacote de Aprimoramento da Ação Climática (CAEP) da NDC
Partnership permitiu ao país ter acesso a financiamento,
expertise e conhecimentos de alta qualidade para fortalecer os
compromissos climáticos definidos na NDC 2020 e para
acelerar sua implementação. O trabalho da Fundación Avina foi
fundamental para a participação de novos públicos na
elaboração e apropriação da NDC atualizada“.
Amanda McKee, líder do CAEP, Unidade de Apoio da NDC
Partnership.
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Impacto nos eixos estratégicos da Fundación Avina

Ação Climática

Impacto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
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O impacto em números

500

pessoas beneficiadas
diretamente

1.000.000
de pessoas beneficiadas
indiretamente.
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Impacto nos componentes do processo colaborativo

Relevância

Em 2020 e 2021, vários países apresentaram NDCs
revisadas, reduzindo a lacuna entre os compromissos
dos governos e a ação climática necessária. A revisão da
NDC por meio de um processo participativo é muito
importante para garantir que ela seja assimilada por toda
a sociedade.

Momento
decisivo

O processo de revisão das NDCs com o objetivo de
aumentar sua ambição permite aproximar os
compromissos dos governos da meta recomendada pela
ciência e adotada pelo Acordo de Paris de evitar o
aquecimento global da temperatura superior a 1,5ºC.

Capital Social

A característica central do processo de revisão da NDC
da República Dominicana foi o diálogo com a academia,
setor privado, sociedade civil e jovens, além da ampla
comunicação dos resultados para os cidadãos. O capital
social amplo e diverso envolvido no processo facilitou
sua legitimidade.

Visão
unificadora

A ampla comunicação da NDC revisada contribuiu para
os diferentes setores da sociedade conhecessem e
assimilassem a visão estabelecida no documento.

Impacto

Innovación

O processo de revisão da NDC levou ao aumento da meta
de redução de emissões do país e à incorporação de
aspectos transversais como inclusão e equidade de gênero,
o papel dos jovens, das cidades e municípios, os direitos
humanos e a transição justa.

