Contextualização
Os efeitos econômicos, sociais e ecológicos da mudança do clima
no Brasil são significativos para o desenvolvimento futuro do país.
Os formuladores de políticas reagiram a isso e desenvolveram uma
agenda de adaptação à mudança do clima, cujo instrumento mais
importante é o Plano Nacional de Adaptação (PNA).
Entretanto, a implementação do plano ainda é um desafio devido
à falta de capacidades e inovação metodológica nas instituições
nacionais, estaduais e locais. Além disso, a coordenação e o
intercâmbio de experiências entre as partes interessadas e
pertinentes para a adaptação a mudança do clima precisa ser
desenvolvida mais fortemente.

Além disso, existem poucos exemplos bem sucedidos de como
medidas de adaptação e abordagens sobre elas podem ser
integradas no planejamento político e tomada de decisões. Grande
parte do esforço deve, portanto, vir das partes interessadas não
governamentais e do setor privado. No entanto, muitas vezes elas
ainda não estão conscientes da necessidade de se adaptar à
mudança do clima.

Objetivo
O Brasil está efetivamente implementando a Agenda Nacional de
Adaptação às Mudanças Climáticas e está mais bem preparado
para lidar com as consequências da mudança do clima.

Abordagem
O projeto apoia o Ministério do Meio Ambiente (MMA) na
coordenação de instrumentos de gestão, tais como o
monitoramento do PNA. Além disso, ele acompanha setores,
estados e municípios selecionados na implementação de
estratégias, métodos e instrumentos públicos e na elaboração de
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medidas de adaptação. Além disso, o projeto promove a
adaptação do setor privado e da sociedade civil à mudança do
clima através de medidas de conscientização.
O projeto melhora as condições estruturais para a adaptação à
mudança do clima. Para este fim, ele apoia o MMA e outras
insituições pertinentes em nível governamental na consideração
dos riscos climáticos em estratégias, planos e programas.
Além disso, o projeto aumenta a conscientização entre os
tomadores de decisão, desenvolvendo instrumentos que
permitem a gestão de riscos climáticos e a consideração de
medidas de adaptação no planejamento e na tomada de decisões.
O projeto acompanha a implementação do PNA em uma base
piloto. Experiências e abordagens de aprendizagem bem sucedidas
serão disseminadas e aplicadas em todo o Brasil e
internacionalmente (upscaling).

O ProAdapta contribui para aumentar a resiliência climática no
Brasil em nível local e regional
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Parceiros
Trata-se de uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente do
Brasil (MMA) e a Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH, financiada pelo Ministério Federal do Meio Ambiente,
Proteção da Natureza e Segurança Nuclear (BMU).
Além das atividades com o MMA, o projeto apoia o Ministério da
Economia (ME) e o Ministério da Infraestrutura (MInfra) no
planejamento da adaptação à mudança do clima nas suas
estratégias setoriais, e os estados de São Paulo e Santa Catarina e
os municípios de Salvador e Santos, no desenvolvimento e
implementação de medidas de adaptação.

Plano Nacional de Adaptação (PNA)
O Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA),
instituído em 10 de maio de 2016, é um instrumento elaborado pelo governo federal que tem como objetivo promover a
gestão e redução do risco climático no Brasil frente aos efeitos
adversos associados à mudança do clima, de forma a aproveitar as oportunidades emergentes, evitar perdas e danos e
construir instrumentos que permitam a adaptação dos sistemas naturais, humanos, produtivos e de infraestrutura.

Entidades da sociedade civil, como por exemplo comitês
comunitários de gestão de desastres e redes empresariais do setor
privado, como por exemplo o movimento ¨Viva Água¨, também são
apoiadas em iniciativas para sensibilização e mobilização na
temática.

Resultados preliminares
•

Juntamente com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), foi
desenvolvida uma estratégia de desenvolvimento de
capacidades para a implementação efetiva do PNA.

•

O projeto forneceu suporte à apresentação do governo
brasileiro em eventos internacionais, tal como a
Conferência "Adaptation Futures" na Cidade do Cabo.

•

O governo brasileiro foi apoiado na preparação e
participação no "Diálogo Talanoa" iniciado pela UNFCCC.
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•

Com o Ministério da Infraestrutura (MInfra), a questão da
adaptação à mudança do clima foi ancorada em suas
diretrizes internas de sustentabilidade.

•

A Prefeitura Municipal de Salvador foi apoiada no
estabelecimento do painel técnico-científico de mudança do
clima que foi lançado durante a Semana do Clima regional
da UNFCCC para a América Latina e o Caribe (LACCW).

•

A Prefeitura Municipal de Santos foi apoiada no
engajamento e sensibilização de representantes de diversos
setores bem como de moradores do Monte Serrat, área
vulnerável na cidade, para o desenho de uma medida de
adaptação baseada em ecossistemas (AbE).

Parceiros

Ministério do Meio Ambiente (MMA) /
Secretaria de Clima e Relações Internacionais
Bloco B, Eixo Monumental
70068-900, Brasília – DF

Por encargo do

Ministério Federal do Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança
Nuclear (BMU) da Alemanha

Endereços do BMU

BMU Bonn
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn, Alemanha
T +49 (0) 228 99 305-0
F +49 (0) 228 99 305-3225
poststelle@bmu.bund.de
www.bmu.de

BMU Berlin
Stresemannstraße 128 - 130
10117 Berlin, Alemanha
T +49 (0)30 18 305-0
F +49 (0)30 18 305-4375

