
Implementação do PEMC: 
Monitoramento do MG Planeja

CEM 7º reunião - 2017



Cronograma MG Planeja

Implementar 15 ações do Plano de Energia e Mudanças Climáticas:

• Criação e Implementação do Observatório Clima e Energia de Minas Gerais

• Formulação de Programa de Eficiência Energética e Tecnologias de Baixo Carbono

• Formulação de um Programa Estadual de Expansão de Energias Renováveis

• Promoção da Agricultura de Baixo Carbono e Restauração Ecológica em Minas Gerais

• Monitoramento de Estoque de Carbono Terrestre em Minas Gerais

• Dinâmica Climática Regional – Realização de oficinas de capacitação, sensibilização e

mobilização sobre as mudanças climáticas



Ação: 738 - Criação e Implementação do Observatório 
Clima e Energia de Minas Gerais

Monitorar e disponibilizar um conjunto de dados relativos à produção e consumo de
energia, emissões e remoção de GEE, adaptação às mudanças climáticas e indicadores de
economia de baixo carbono para MG.

Observatório Clima e Energia de Minas Gerais



Ação: 739 - Formulação do Programa estadual de 
eficiência energética e tecnologias de baixo carbono

Programa para criação de incentivos econômicos para desenvolvimento de cadeia
produtiva de veículos híbridos e elétricos; incentivos para tecnologias que reduzam
consumo energético e emissões de GEE; regulamentação Lei 22.421/2016.

Decretos publicados



Ação: 740 - Formulação do Programa estadual de 
expansão de energias renováveis

Monitorar e avaliar programas vigentes de incentivo à energia renovável para subsidiar
uma estratégia de transição energética; formulação de programa e criação de um fundo
estadual sobre mudança do clima.

Decretos publicados



Ação: 741 - Promoção da agricultura de baixo carbono 
e restauração ecológica em Minas Gerais

Promover e monitorar a ampliação das práticas e tecnologias de baixo carbono previstas
no Plano ABC.

Relatório técnico publicado



Ação: 742 - Monitoramento dos estoques de carbono 
terrestre em Minas Gerais

Mensurar, monitorar e reportar os estoques de carbono terrestres em MG, gerando
informação para combate ao desmatamento, aumento do sequestro de carbono terrestre
e captação de recursos internacionais.

Documentos publicados



Ação: 759 - Dinâmica Climática Regional - Realização de 
oficinas de capacitação, sensibilização e mobilização 
sobre as mudanças climáticas

Realizar oficinas institucionais, territoriais e temáticas.

Capacitações territoriais realizadas (previsão de 11 para 2017)



Obrigada!

Contato: pemc@meioambiente.mg.gov.br

(31) 3915-1251
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