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O que é a Conferência Brasileira de 
Mudança do Clima?

Datas: 06, 07 e 08 de novembro

Local: Recife

Encontro que reuniu organizações não
governamentais, movimentos sociais,
governos, comunidade científica e o
setor privado e público brasileiro para
três dias de diálogo e formulação de
propostas para a implementação da NDC
brasileira.

Teve como base a NDC Brasileira, o
Acordo de Paris e a agenda 2030.



Quais foram os Objetivos?

Demonstrar que a 
sociedade e o setor 
produtivo brasileiro 

mantêm-se firmes no 
Acordo de Paris e que o 

protagonismo na agenda 
de clima, florestas e 

desenvolvimento 
sustentável e a 

governança climática são 
grandes oportunidade 

para o Brasil.

Promover compromissos 
empresariais e prioridades 

para a agenda de clima, 
florestas e 

desenvolvimento 
sustentável.

Demonstrar experiências, 
negócios, soluções, 

tecnologias e políticas 
brasileiras que valorizam, 

integram e fazem 
progredir os resultados da 

governança climática.



Contexto

A Conferência surgiu
como uma oportunidade
de promover o diálogo 
sobre como retomar a 
trilha da responsabilidade 
climática, da participação 
da sociedade, da 
consolidação de pactos 
internos, de 
fortalecimento e de 
ampliação da
agenda climática.

A programação foi 
formada por sessões de 

debates, mesas redondas, 
grupos de trabalho, 

demonstração de negócios 
e tecnologias, workshops, 

demonstrações de 
iniciativas da sociedade 

civil e comunidades; 
sessões de diálogos de 

governos subnacionais; 
oitivas e assembleias de 

deliberação.



Declaração do Recife: um compromisso para a 
descarbonização da economia brasileira (adesão)

Compromisso para a descarbonização da 
economia brasileira por meio da carta que 
sugere compromissos a serem adotados 
pelos diversos atores da sociedade 
brasileira com objetivo de priorizar o 
cumprimento da agenda de 
descarbonização e fortalecimento da 
resiliência no Brasil.

Surgiu como resultado de um esforço 
coletivo entre atores da sociedade 
brasileira que adotaram como princípios a 
ação, a diversidade e a ambição para 
enfrentamento à crise climática. 



Declaração do Recife: um compromisso para a 
descarbonização da economia brasileira (adesão)

Signatários

Pessoas físicas
Academia
Empresas
ONG’s
Poder Público



Estados brasileiros pela ação climática: governos 
locais e as metas brasileiras no Acordo de Paris

Apresentação da Associação Brasileira de 
Entidades Estaduais de Meio Ambiente –
Abema

Comissão Técnica do Clima: Criada na 89ª 
Reunião Ordinária da ABEMA - 25/06/2019
com objetivo de subsidiar a Conferência 
Brasileira de Mudança do Clima



Estados brasileiros pela ação climática: governos 
locais e as metas brasileiras no Acordo de Paris

Comissão Técnica do Clima
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Inamara Melo
Secretária Executiva da SEMAS/PE

Foram realizadas 4 reuniões entre 
Agosto/2019 e Outubro/2019



Estados brasileiros pela ação climática: governos 
locais e as metas brasileiras no Acordo de Paris

Política do Clima nos Estados
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O papel do poder executivo e legislativo 
estaduais frente às mudanças climáticas

A coordenadora do 
projeto Clima na 
Prática, Larissa 
Oliveira, apresentou 
a ferramenta Clima 
na Prática e outros 
produtos da FEAM 
relacionadas às 
mudanças climáticas 
na Conferência 
Brasileira de 
Mudança do Clima.



Clima na Prática
Compromissos e Perspectivas Pós-Recife

 Potencializar a divulgação do Clima na Prática – nos propusemos a enviar um
plano
 SEMAD/FEAM: através do site, Instagram, Facebook, participação em

eventos do governo, dentre outros
 Tentativa de inserir no Congresso Mineiro de Municípios – 2020
 Divulgação na VII Conferência Metropolitana da RMBH – 28/11
 Aproximação dos Estados e Municípios do Nordeste para divulgação
 Possível participação na Cúpula de Governos da América Latina –

Março/2020
 Possibilidade de Segunda Rodada do Clima na Prática



Participação do 
Governo de Minas 

Gerais



Obrigada!
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