
Proposta de Cooperação Técnica: Fundação Estadual do Meio 
Ambiente  e Agência Francesa de Desenvolvimento



Objetivo

• Preparar e tornar disponível, na plataforma Clima-Gerais, 

uma "ferramenta de abordagem" para apoiar a concepção, 

implementação e monitoramento de projetos e políticas 

municipais contra as mudanças climáticas em Minas Gerais.



Justificativa 

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

• Necessidade de suporte técnico com ações e monitoramento de 
iniciativas municipais.

• Continuidade* às ações já realizadas pela cooperação 

Minas /França. 

*****(2015: FEAM lança Plataforma Clima Gerais com apoio técnico financeiro da AFD. 

2017: FEAM insere módulo para estimativa de gases de efeito estufa para municípios.)

Ambos produtos ferramentas previstas no PEMC.



Metodologia Clima Pratic

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

• As características da metodologia vem ao encontro das 
necessidades demonstradas pelo o perfil da maioria dos 
municípios de Minas Gerais (importância da agricultura, 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.



Cronograma 

etapas gerais período de execução 

Formação da FEAM equipa técnica 
(ferramenta Clima Pratic®) 

Janeiro-Fevereiro (2018) 

Ferramenta de Personalização Pratic® 
Clima 

Fev-mai (2018) 

Chamada para projetos públicos Maio-Junho (2018) 

municípios de formação e aplicação da 
ferramenta 

Julho 2018 - dezembro 2019 

 



Proposta Orçamentária

Orçamento total: € 50.000



Resultados Esperados 

• Personalização e adaptação da metodologia Francês Climate 
Pratic® ao uso Fundação Estadual do Meio Ambiente;

• Disposição de um módulo adicional para a plataforma Clima 
Gerais;

• Formação e monitoramento 10 municípios de Minas Gerais 
para o desenvolvimento, implementação e monitoramento 
das ações municipais contra a mudança climática.


