
Programa Políticas sobre Mudança do Clima (PoMuC) 

Um programa da Iniciativa Internacional para o Clima (IKI)  

Contexto  

Em 2016, o Brasil ratificou o Acordo de Paris e definiu a sua 

primeira Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, em 

inglês), incluindo objetivos de redução das emissões de gases de 

efeito estufa. Dessa forma, o país confirmou a relevância da 

agenda sobre mudança do clima, seja no contexto nacional ou 

internacional.  

No que se refere à mitigação da mudança do clima, a segunda 

atualização do NDC de abril de 2022 do Brasil se baseia na redução 

das emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis 

de 2005, em 2025, com uma contribuição indicativa subsequente 

de reduzir essas emissões em 50% abaixo dos níveis de 2005, em 

2030. O objetivo é atingir a neutralidade climática até 2050. Nesse 

contexto, o arranjo institucional sobre mudança do clima no 

Governo Federal está sendo revisto de modo a adequar-se à 

realidade dos compromissos internacionais.  

Resultado de uma articulação bilateral entre os Governos do Brasil 

e da Alemanha, no contexto da Iniciativa Internacional para o 

Clima (IKI) do Ministério Federal Alemão da Economia e Ação 

Climática (BMWK) em estreita cooperação com o Ministério 

Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza, Segurança 

Nuclear e Proteção do Consumidor (BMUV) e o Ministério Federal 

das Relações Exteriores (AA), o PoMuC é coordenado pelo 

Ministério brasileiro de Meio Ambiente (MMA) e envolve 

diretamente o Ministério de Economia (ME) e outros parceiros 

institucionais, e conta com o apoio técnico da Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 

agência executora da cooperação técnica alemã. 

 

Objetivo do PoMuC 

O objetivo geral do PoMuC é apoiar áreas selecionadas da Política 

Nacional sobre Mudança do Clima para que sejam implementadas 

com sucesso. 

 

 

 

Abordagem operacional do PoMuC 
 
O PoMuC é um programa amplo que é implementado por meio da 

atuação coordenada entre a GIZ, o MMA e o ME, em parceria com 

outros Ministérios e instituições, em sete eixos temáticos:  

• Sistema de Transparência: Elaboração de elementos de uma 

plataforma que agregue e divulgue as ações de 

enfrentamento da mudança do clima no Brasil.  

• REDD+: Fomento ao processo de implementação da Estratégia 

Nacional de REDD+ do Brasil (ENREDD+) por meio da Comissão 

Nacional para REDD+ e suas Câmaras Consultivas Temáticas, 

desenvolvimento de ferramentas de acompanhamento e 

transparência.1  
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Nome do  projeto Programa Políticas sobre Mudança do Clima 

Por encargo do Ministério Federal Alemão da Economia e Ação 

Climática (BMWK)  

(Bundesministerium für Wirtschaft und 

Klimaschutz (BMWK) 

País Brasil 

Parceiro de 

execução 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

Parceiros políticos Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

Ministério da Economia (ME) 

Investimento  11.250.000 € 

 

Duração 08/2016 – 05/2024 

O Programa Políticas sobre Mudança do Clima 

(PoMuC) apoia o governo brasileiro na consecu-

ção das suas metas climáticas, em particular na 

implementação da NDC.  
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• Financiamento Climático: Apoio aos atores estatais e privados 

na implementação de medidas, estratégias e instrumentos na 

área do financiamento climático.  

• Economia Verde e relato de emissões: Estabelecimento de 

uma base para uma economia de baixo carbono e crescimento 

verde. Elaboração de um Programa Nacional de Relato de 

Emissões de GEE, assim como também de um conceito parar 

apoiar inventários de Emissões de GEE para empresas. 

• Gestão de conhecimento: Gestão e troca de conhecimento 

entre os atores envolvidos com o PoMuC, com vistas ao 

fortalecimento constante do trabalho em conjunto e da 

cooperação. 

Potenciais impactos  

• Fortalecimento da posição brasileira em ações de 

enfrentamento da mudança do clima por meio da divulgação 

ampla das ações de mitigação da mudança do clima e de 

adaptação aos seus efeitos, com base em ferramenta de 

transparência de ações e apoio. 

• Implementação mais efetiva, transparente e participativa da 

Estratégia Nacional para REDD+. 

• Fortalecimento de estruturas institucionais brasileiras, por 

meio da promoção do diálogo, sistematização e 

compartilhamento de informações e conhecimentos, bem 

como contínua capacitação. 

• Aperfeiçoamento da coordenação, cooperação e intercâmbio 

de experiências entre os atores que atuam em mudança do 

clima, por meio de abordagens multi-stakeholder e multinível. 
• Efeito multiplicador em níveis nacional e internacional, por 

meio da divulgação e compartilhamento orientados das 

experiências, lições aprendidas e trabalhos desenvolvidos, 

bem como da possibilidade de replicação em outros países dos 

resultados obtidos. 
 
Mais informações 

 

• Site do Projeto:  

www.giz.de/en/worldwide/83406.html 

• Site do Ministério do Meio Ambiente: 

www.mma.gov.br 

• Site da Iniciativa Internacional para o Clima:  

www.international-climate-initiative.com/en/ 

• Assinar a newsletter IKI News Brazil :  

www.giz.de/en/mediacenter/newsletters.html  

• Arquivo da newsletter IKI News Brazil: 

cooperacaobrasil-alemanha.com/PoMuC/IKI_News/ 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Sede da GIZ: Bonn e Eschborn 
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Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

Secretaria de Amazônia e Serviços Ambientais  

Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 5º andar,  

70.068-900 Brasília/DF 

Marcelo Donnini Freire  

 German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action  
(BMWK)  
Scharnhorststr. 34-37 
10115 Berlin  
+49 (0)30- 18 615 0 
+49 (0)30- 18 615 7010 
kontakt@bmwk.bund.de 

________________________________________________ 
¹ REDD+ é um instrumento desenvolvido no âmbito da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês) para recompensar 
financeiramente países em desenvolvimento por seus resultados relacionados à 
atividades de redução das emissões provenientes de desmatamento e da degradação 
florestal; conservação dos estoques de carbono florestal; manejo sustentável de 
florestas; e aumento dos estoques de carbono florestal. 
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