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OBJETIVO: 0707
• Metas 2012-2015: Elaborar o

Programa Nacional de Adaptação
às Mudanças Climáticas.

• Reduzir riscos e vulnerabilidades
ambientais, econômicas e sociais
decorrentes da mudança do clima.

• Minimizar prejuízos materiais

• Minimizar impactos nos ecossistemas

• Promover a melhoria socioambiental
APROVEITAR AS OPORTUNIDADES



Desafios

Tomada de decisão para o longo prazo



Desafios

Incerteza sobre os impactos



Desafios

Arranjo institucional federativo 

• Objetivos PNMC: visa à (art.
4º, V): Implementação de
medidas para promover a
adaptação à mudança do
clima pelas 3 (três) esferas da
Federação (...)



Desafios

Caráter local das medidas adaptativas



Desafios

Lacunas de informações e dados



Emprego da Informação





Sistematização da Conhecimento

• Melhor emprego dos
Recursos disponíveis;

• Facilita a identificação
de lacunas a serem
preenchidas;







Por que ter um Plano Nacional 
de Adaptação?

Economia de escala na elaboração da evidência
técnica e científica



Por que ter um Plano Nacional 
de Adaptação?

Equidade e equilíbrio na
orientação de políticas e
incentivos, considerando
as diferenças de impactos,
exposição ao risco e
capacidades adaptativas
locais;



Por que ter um Plano Nacional 
de Adaptação?

Legitimidade para promover concertação entre
diferentes atores públicos e privados;



Por que ter um Plano Nacional 
de Adaptação?

Produzir diretrizes e orientações para a gestão
pública;



Por que ter um Plano Nacional 
de Adaptação?

Indica prioridade política e incentiva a
conscientização sobre o tema



Plano Clima

• Construção da capacidade de adaptação: 

Gerar informações e condições (regulamentar, institucional e gerencial) para
apoiar a adaptação, o que inclui o conhecimento dos impactos potenciais da
mudança do clima e das opções de adaptação.

• Implementação de medidas de adaptação:

Citou exemplos de medidas de adaptação: avaliação das vulnerabilidades,
desenvolvimento de sistemas de alerta, investimentos em estruturas contra
enchentes e em abastecimento humano de água.



Por que ter um Plano Nacional 
de Adaptação?

Estruturar as respostas do país frente às MGC;



Planejando o Trabalho

• GT Adaptação no âmbito
do GEx;

• Coordenação MMA e
MCTI;

• Mapeamento de atores;



Macroplanejamento
• Conhecimento do problema

• Debate Técnico sobre Adaptação

• Avaliação dos instrumentos de implementação e de  gestão 
aplicáveis

2013

• Definição das medidas de ação

• Elaboração da 1ª versão do Plano2014

• Ritos processuais

• Consulta Pública;

• Submissão ao GEx;

• Submissão ao CIM;

2015



Metas Semestrais - 2013

1º Sem

• atores para o GT mapeados;

• macroplanejamento de formulação do PNA pactuado;

• papéis e funções de atores conhecidos;  

• conceitos, princípios e recorte do PNA definidos; 

• atividades setoriais ou temáticas iniciadas; 

• parcerias técnicas estabelecidas;

2º Sem

• métodos e ferramentas disponíveis conhecidos; 

• impactos sistematizados; 

• mapa de vulnerabilidades definido; 

• critérios para priorização de impactos e vulnerabilidades; 

• minuta parcial do PNA



Macroplanejamento
• Conhecimento do problema

• Debate Técnico sobre Adaptação

• Avaliação dos instrumentos de implementação e de  gestão 
aplicáveis

2013

• Definição das medidas de ação

• Elaboração da 1ª versão do Plano2014

• Ritos processuais

• Consulta Pública;

• Submissão ao GEx;

• Submissão ao CIM;

2015



Metas Semestrais - 2014

1º Sem

• prioridades para aumento da resiliência definidas;

• escala territorial/federativa das ações pactuada;

• indicadores, instrumentos de implementação e monitoramento
definidos;

• diálogo com sociedade civil e setor privado estabelecido;

• diálogo federativo estabelecido.

2º Sem
• minuta PNA elaborada e submetida ao GEx.



Macroplanejamento
• Conhecimento do problema

• Debate Técnico sobre Adaptação

• Avaliação dos instrumentos de implementação e de  gestão 
aplicáveis

2013

• Definição das medidas de ação

• Elaboração da 1ª versão do Plano2014

• Ritos processuais

• Consulta Pública;

• Submissão ao GEx;

• Submissão ao CIM;

2015



Como trabalhar?



GOVERNO FEDERAL

ESTADOS

MUNICÍPIOSACADEMIA

SETOR PRIVADO

SOCIEDADE CIVIL



Atividades GT Adaptação

• Reu de Instalação;Fev

• 2ª Reu GT - Apresentação das iniciativas em 
andamento (MCTI);

• Oficina de nivelamento sobre o tema (GVCes);
Mar

• 3ª Reu GT – Seminário com pesquisadores do 
PBMC;

• Reu de Instação da Rede Água (ANA);
Abr



Atividades GT Adaptação

• 4ª Reu GT – Discussão sobre Eventos 
Extremos (CENAD, CEMADEN, ANA);

• 2ª Reu Rede Água;
Mai

• 5ª Reu GT – Pactuação sobre recortes e 
outros temas;Jun

• Reu Instalação da FT Zona Costeira;Jul



Atividades GT Adaptação

• Apresentação Regionalização dos 
Cenários de MGC na AS (Prof. Marengo);Ago

• Capacitação metodologia Adaptação 
Baseada em Ecossistemas;Set



5ª Reunião do GT

Itens validados

• Os esforços do GT Adaptação são para elaborar um PNA

• O PNA será um documento único com recortes temáticos/setoriais 
(descentralizado)

• Horizonte temporal específico para cada recorte temático/setorial

• Revisão do PNA de 4 em 4 anos (de acordo com Plano Nacional de 
Mudança do Clima)

• Ações orientativas específicas para cada setor/ tema que possam 
ser monitoradas e que possam indicar demandas orçamentárias

• A criação das redes não está vinculada aos recortes do PNA



Diretrizes preliminares

• Uso do trabalho do PBMC como referência;

• A implementação do plano gradativa e por fases

• Importância da articulação federativa para a efetiva ação 

adaptativa;

• Princípio da contaminação/disseminação de políticas.

• Princípio do não arrependimento nas medidas adaptativas



Contribuições da Academia
Sistematização das informações disponíveis



Contribuições da Academia
Acompanhamento, apoio e validação do 

trabalho desenvolvido pelo GT e pelas Redes



Contribuições da Academia
Indicação das lacunas existentes (dados e 

informações) e de sua respectiva prioridade



Contribuições da Academia
Subsídios científicos para a tomada de decisão



Dúvidas

• Como obter uma análise da vulnerabilidade de
forma regular e sistêmica?

• Qual órgão/instituto pode assumir esta
responsabilidade?

• Quais principais lacunas que o PNA pode
apontar?

• Quais devem ser as prioridades do PNA?

• Que programas/ações o PNA pode promover?



O que deve ser um Plano de 
Adaptação



Plano Nacional
• Gestão da informação;

• Produção e disseminação de conhecimento e informação;

• Ajustes nos procedimentos e regulação;

• Promoção de critérios para orientação de investimentos inter-
setorial;

• Promoção de incentivos fiscais;

• Definição de responsabilidades e competências horizontais e
verticais;

• Capacitação e facilitação de diálogo;

• Estímulo e facilitação às iniciativas estaduais



Participação Pró-ativa



Contato

Diretora

Karen Silverwood-Cope

daniel.silva@mma.gov.br

mariana.egler@mma.gov.br

adaptacao.clima@mma.gov.br

www.mma.gov.br/clima/adaptacao
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