
Andamento do Projeto “Clima Prático”
Feam/AFD/ADEME
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14/06/2018 – Assinatura do protocolo de intenções para
aprofundar a relação de cooperação em várias áreas, inclusive
Mudanças Climáticas.

Proposição de parceria junto à AFD e ADEME para
desenvolvimento de um Projeto conjunto para elaboração de
ferramenta simplificada a partir da customização da Climat Pratic®

Cooperação Governo MG e AFD



O Projeto

ATIVIDADES

Preparação Formação
Concepção e 

desenvolvimento
Acompanhamento

10 2 3

Desenvolver e tornar disponível na plataforma Clima-Gerais,
uma ferramenta de abordagem e gestão para apoiar a
concepção, implementação e monitoramento de projetos e
políticas locais contra as mudanças climáticas e de
desenvolvimento de uma economia de baixo carbono para os
municípios de Minas Gerais.

FINALIDADE



1) Enquadramento do projeto

• Matriz lógica...

• A quem se destina...

• Para que serve...

• Como se insere em nossos processos...

2) Definição do Escopo Temático

• Primeiro nível de adequação à realidade regional

3) Definição dos critérios de elegibilidade dos municípios e 
instrumento para formalização da participação

Atividades: Fase Preliminar (Feam)



• Propor, desenvolver e monitorar ações relacionadas à
mitigação das emissões de gases de efeito estufa e adaptação
aos efeitos das mudanças climáticas visando à transição para
uma economia de baixo carbono e desenvolvimento
sustentável

• Promover a articulação federativa entre as esferas de
governo visando à atuação cooperativa para aumento da
resiliência territorial, institucional e setorial, e
desenvolvimento de uma economia regional de baixo
carbono

• Ferramentas transversais do PEMC

Dinâmica Climática Regional

Observatório Clima e Energia de Minas Gerais

Plataforma Clima Gerais

Enquadramento institucional do Projeto



IMPACTO SOCIAL

Elevar a resiliência das comunidades frente aos impactos provenientes
do fenômeno das mudanças climáticas, conjuntamente com o
desenvolvimento de uma economia local de baixo carbono

DESAFIOS

• Disponibilidade limitada de recursos humanos e financeiros de
pequenos e médios municípios

• Grande diversidade de realidades

• Dificuldade dos municípios em consolidar seus projetos,
especialmente aqueles destinados a reduzir as emissões de carbono
e vulnerabilidade climática.

IMPACTO 
SOCIAL

DESAFIOS OBJETIVOS PRODUTOS

Matriz lógica do projeto



OBJETIVOS

Levar gestores municipais a desenvolverem uma estratégia de
mitigação e adaptação, por meio de preparação e engajamento,
diagnóstico, plano de ação, implementação e monitoramento.

PRODUTOS

• Uma ferramenta para apoiar municípios de Minas Gerais em
seu desenvolvimento de baixo carbono e adaptação às
alterações climáticas

• Formar administradores municipais em conceitos relacionados
às mudanças climáticas, para compartilhar as melhores
práticas

• Oferecer suporte ao desenvolvimento e implementação de
políticas em Clima e Energia.

Matriz lógica do projeto



ENTREGAS

• Ferramenta (excel)

• Guia metodológico simplificado (fichas temáticas)

• Conteúdo para treinamento

• Formação e monitoramento de até 10 municípios de Minas Gerais

Matriz lógica do projeto



A ferramenta Climat Pratic® 

• A  Climat Pratic® (ADEME) foi desenvolvido para apoiar os pequenos 
municípios rurais francesas com recursos humanos e financeiros 
limitados. 

• O suporte é fornecido pela provisão de guias e tutoriais para diferentes 
tipos de projetos sócio-econômicos e setores - energia, indústria, 
transportes, resíduos, biodiversidade, etc.  

• Inclui uma abordagem passo a passo com uma linguagem simplificada, 
mas ao mesmo tempo com uma robustez técnico-científico.



A ferramenta Climat Pratic® 

• Estrutura analítica hierárquica:

TEMAS

AÇÕES

PROGRESSO

Integrar a floresta na política de 
planejamento e desenvolvimento do 

território

Realizar um diagnóstico 
global e identifique um 
referente florestal

Identifique os 
diferentes potenciais

Produzir um plano de 
preservação e 
valorização

Perpetuar o 
engajamento de atores 
locais

Começo D Consolidar C Decolar B Tornar exemplo A



1. Estratégia

2. Formação e sensibilidade 

3. Adaptação urbano-rural 

4. Energia 

5. Agricultura

6. Áreas verdes e Florestas

7. Saneamento ambiental

Escopo temático preliminar



Participação dos municípios

• Acompanhamento individualizado de até 10 municípios para 
formação e aplicação da ferramenta 

• Estudo e padronização da metodologia de abordagem da Feam

• Será definida a abordagem para a elegibilidade dos municípios:

 Instrumento de chamada

Critérios para seleção



Alessandro Ribeiro Campos

Gerência de Energia e Mudanças Climáticas/Feam

alessandro.campos@meioambiente.mg.gov.br

(31) 3915-1488

Obrigado


