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INTRODUÇÃO
O Produto 6.0 – Relatório final está dividido em três documentos distintos, como segue:
 Parte I – Recomendações para uma estratégia nacional em adaptação
 Parte II – Metodologias para identificação e priorização de medidas de adaptação
 Parte III – Sistematização de informações por recorte temático e setorial
Este documento compreende a Parte I do produto, a qual busca retomar de maneira sucinta e
estruturada, elementos tratados ao longo dos estudos anteriores com o objetivo de apresentar
recomendações para uma estratégia nacional de adaptação para o país. Tendo este objetivo
em vista e em se tratando do produto final, buscou-se, sempre que oportuno, referenciar ao
longo do texto os outros produtos entregues no âmbito deste mesmo contrato. Este exercício
visa permitir maior aprofundamento por parte do leitor dos elementos aqui resumidos, mas
igualmente explicitar as eventuais contribuições que os mesmos produtos trazem para cada
um dos elementos recomendados (por exemplo: o Produto 2.0.1 traz uma sistematização das
informações a qual contribui diretamente para a função de avaliação e diagnóstico proposta
na seção 1.2.3).
Os principais produtos (e suas subdivisões) relevantes para este documento entregues no
âmbito do contrato e previstos no Produto 1.1 – Plano de Ação revisado serão referenciados
ao longo do texto pelo seu número e nome resumido de acordo com a tabela abaixo:
Produto
(número - nome resumido)
P.2.0.0.a_Mapeamento de atores e
trabalhos
P.2.0.0.b_Planos Governamentais

P.2.0.1_Principais Informações

P.5.0_Dimensões no planejamento
P.2.1_Análise Jurídica
P.6.1_Setor Privado
P.6.0_Final_Parte II_Metodologias de
Priorização
P.6.0_Final_Parte III_ Sistematização
das Informações
P.3.0_Piloto Custo/Benefício
(em desenvolvimento)

Título do produto
Mapeamento de atores e trabalhos relevantes para o processo
de adaptação às mudanças climáticas
Relatório de Mapeamento e descrição de Planos Governamentais
sob a ótica da adaptação às Mudanças Climáticas
Diagnóstico preliminar das principais informações sobre
projeções climáticas e socioeconômicas, impactos e
vulnerabilidades disponíveis em trabalhos e projetos dos atores
mapeados
Relatório final sobre dimensões temporal, espacial e temática no
planejamento de adaptação
Análise de competências legais nos três níveis da federação no
tema adaptação
Análise de formato e modelos de interação entre governo e setor
privado e fichas de casos de negócio do setor privado
Parte II – Metodologias para identificação e priorização de
medidas de adaptação
Parte III – Sistematização de informações por recorte temático e
setorial
Relatório da aplicação de metodologia custo/benefício
(Economics of Climate Adaptation) em região e setor acordados
(em desenvolvimento).

A Parte II apresenta ferramentas para identificação e priorização de riscos, vulnerabilidades e
medidas de adaptação, enquanto a Parte III sistematiza o levantamento de informações
realizado no Produto 2.0.1 por recorte temático/setorial, consolidando as principais
recomendações em termos de geração de conhecimento, bem como apresenta matrizes para
priorização de áreas e setores.
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1

FATORES ESTRUTURANTES

1.1

JUSTIFICATIVAS PARA PLANEJAMENTO

Independentemente da trajetória de desenvolvimento e emissões de gases de efeito estufa
(GEE) futuras o país será afetado pelas mudanças climáticas (MC) com maior intensidade e
frequência ao longo do tempo, já havendo evidências de impactos relacionados à variabilidade
climática e eventos extremos no país, o que impõe a necessidade de adaptação às mudanças
do clima.
Dada essa necessidade, a intervenção pública é justificada por uma
O P.5.0_Dimensões no
série de questões. Algumas delas estão associadas à informação
planejamento detalha
estes argumentos.
imperfeita, à existência de externalidades e à dificuldade de
coordenação entre os agentes. Outras decorrem do fato de os governos
serem responsáveis pela: elaboração de regras e regulamentos que podem aumentar ou
restringir a capacidade de outros atores para se adaptar aos impactos das MC; prestação de
serviços essenciais, tais como água potável, saúde e saneamento; e construção e manutenção
de redes de infraestrutura e ativos públicos.
Além disso, outros bens públicos, como monitoramento do clima e eventos, fornecimento de
previsões meteorológicas, fomento à pesquisa e desenvolvimento no tema de adaptação,
fazem dos governos e órgãos públicos atores essenciais para a adaptação. Por fim, há
restrições orçamentárias dos indivíduos e comunidades afetados que também justificam a
intervenção pública, dado que o planejamento busca assegurar não só a eficácia, mas também
a equidade das ações ao longo do território nacional.
Por tais motivos, desde 2005 diversos países têm conduzido planejamentos nacionais em
adaptação, por meio de estratégias ou planos que, por sua vez, têm desdobramentos sobre
outros planos e políticas públicas. O planejamento nacional em adaptação contribui para
(adaptado de WRI et al. (2011)):





Criar condições para ações regionais e locais;
Definir prioridades de órgãos setoriais e informar estratégias subnacionais;
Definir o direcionamento de uma proporção considerável de recursos e assim
estabelecer prioridades de gastos buscando eficiência no território nacional;
Garantir a equidade das ações ao longo do território nacional.

Nesse contexto, a construção de um Plano Nacional de Adaptação (PNA) facilita o
planejamento em adaptação, ao prever, entre outros, objetivos, diretrizes, ações efetivas e
orientadoras para informar e criar condições para que estratégias nacionais e subnacionais,
regionais e locais, de adaptação sejam implementadas de forma coordenada, bem como
orientar prioridades de órgãos setoriais com abrangência nacional.
A partir das justificativas para o planejamento em adaptação e a construção de um PNA, as
próximas seções discutem:




Tipos de ação pública e funções necessárias para adaptação;
Diretrizes e princípios que um planejamento em adaptação deve seguir;
Escopo e níveis de planejamento na estratégia de adaptação.
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A seção 2, por sua vez, trata das bases para que o Estado seja capaz de desempenhar as
funções necessárias e assegurar os princípios que devem nortear suas ações no âmbito da
adaptação.
1.2

TIPOS DE AÇÃO PÚBLICA E FUNÇÕES NECESSÁRIAS PARA ADAPTAÇÃO

A partir das justificativas apresentadas anteriormente, Hallegate et al. (2011) mostram que o
papel do Estado na promoção da adaptação às mudanças climáticas vai muito além dos gastos
com infraestrutura para prevenção de desastres. Nesse sentido, os autores classificam as
ações do Estado em quatro tipos, sendo que os três primeiros são fundamentais para
incentivar a adaptação por parte de agentes privados e/ou locais:





Ação em relação às instituições
Produção e divulgação de informações
Ação em relação às normas, regulamentações e políticas1
Ação em relação às decisões de investimento público

Por outro lado, a fim de avaliar a capacidade institucional de alguns países para enfrentar as
MC, Dixit et al. (2012) propõem uma estrutura de análise que destaca algumas funções
essenciais de instituições públicas no que se refere à adaptação:






Avaliação;
Priorização;
Coordenação;
Gestão da informação; e
Gestão do risco climático.

Aqui, sugere-se que o planejamento nacional, seja ele representado por um plano ou não,
assuma tais funções para que o Estado seja capaz de conduzir as ações mencionadas por
Hallegate et al. (2011). As seções seguintes buscam relacionar as funções necessárias com os
tipos de ação pública em adaptação e os quadros apresentam perguntas norteadoras para
avaliar em que medida as funções necessárias estão sendo (ou serão) adequadamente
exercidas2, bem como quais produtos inseridos no presente contrato e apresentados na
introdução de algum modo contribuem para isso. Alguns tópicos abordados pelas perguntas
norteadoras são discutidos com maior profundidade na seção 2, em que são apresentadas as
bases para o exercício dessas funções.
1.2.1

Ações em relação às instituições

Partindo da definição de instituições adotada pelo Banco Mundial (2003), o primeiro conjunto
de ações refere-se a medidas que fortalecem ou alteram regras (formais e informais) e
organizações que coordenam a atividade humana. Particularmente em relação à adaptação,
Hallegate et al. (2011) destacam as seguintes atividades:
1

Os autores originalmente tratam de adaptação de “padrões, regulações e medidas de tributação”.
Alterou-se a expressão para incluir políticas não tributárias.
2
Com base em Dixit et al. (2012).
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Equilíbrio de interesses: envolve a habilidade do Estado em gerenciar potenciais
conflitos por meio de arranjos balanceados, dado que as MC devem implicar maior
pressão de diferentes grupos.
Credibilidade: busca assegurar a execução dos contratos firmados e a implementação
das ações propostas, tendo em visto que, apesar de as MC exigirem flexibilidade em
determinadas normas e regras, o Estado deve prover um ambiente com maior
estabilidade possível de regras que evite situações de oportunismo e propicie ações de
adaptação por parte do setor privado.
Gerenciamento de crises: inclui preparação e mobilização de recursos para situações
de emergência decorrentes de eventos climáticos extremos, considerando que estes
geralmente exigem mais recursos do que o sistema afetado dispõe para responder de
maneira adequada. A recuperação de sistemas pode trazer oportunidades de
melhorias na reconstrução de ativos e é preciso que o Estado tenha a capacidade de
identificar tais oportunidades e mobilizar recursos para que sejam aproveitadas.

A transversalidade inerente à problemática dos impactos das mudanças climáticas, assim
como das possíveis respostas a eles, evidencia a necessidade de visão e planejamento
sistêmicos e confere relevância ainda maior à função de coordenação do instrumento de
planejamento em adaptação (ver Quadro 1). Isto porque torna necessária a identificação de
sinergias para evitar duplicação de esforços, a avaliação de lacunas (quando o campo de
atuação é compartilhado por dois ou mais órgãos) e o gerenciamento de potenciais conflitos.
Nesse caso, a precisa definição de papéis é essencial devido à
O P.2.1_Análise jurídica discute
diversidade de atores envolvidos, cujas responsabilidades não
as competências legais dos entes
federativos e órgãos públicos no
encontram correspondência automática no planejamento em
âmbito da adaptação.
adaptação.
Quadro 1 – Perguntas norteadoras e contribuições para a função de Coordenação

Função de Coordenação
O que é: fazer com que os diversos sistemas institucionais e gerenciais que formulam políticas
trabalhem juntos, com o objetivo de evitar duplicação de esforços e lacunas, promover a articulação, o
compartilhamento de informações e a integração da Adaptação nos planejamentos e políticas setoriais.
Perguntas norteadoras

Contribuições dos
produtos

Foram identificados serviços, setores ou atividades para as quais a coordenação é P.5.0_Dimensões no
planejamento
crucial para a adaptação bem-sucedida?
Há um órgão competente com a tarefa de coordenação em adaptação?
Há uma governança claramente estabelecida?

P.2.1_Análise
Jurídica
P.6.0_Final_Parte

Os mecanismos de coordenação são eficazes? Há condições que permitam I_Recomendações
aprimorar a coordenação ao longo do tempo?
(2.2 Governança)
Fonte: Elaborado a partir de OCDE (2003) e Dixit et al. (2012)

No entanto, as ações relacionadas às instituições acabam por dar suporte a diversos outros
tipos de ação, tais como a produção e gestão de informações e a revisão de normas e padrões
existentes.
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1.2.2

Produção e disseminação da informação

Uma das principais responsabilidades do Estado no fortalecimento da resiliência dos sistemas
expostos a riscos climáticos é a produção e a disseminação de informação sobre alterações
climáticas, seus impactos e alternativas de adaptação. Os resultados de pesquisas científicas
geralmente têm características de bem público, o que significa que podem não ser produzidos
em quantidade socialmente ótima. Por outro lado, alguns problemas relacionados à
disseminação da informação decorrem de uma usual ‘fragmentação’ das áreas de pesquisa,
além do fato de ser resultado de um processo que está em constante evolução e é cercado de
controvérsias.
A função de gestão da informação (Quadro 2) abrange o conjunto de
atividades que visa assegurar que informação relevante alcance de forma
tempestiva e organizada as organizações e agentes que delas necessitam.
Quanto à produção de conhecimento, Hallegate et al. (2011) atentam
para a necessidade de direcionar esforços para pesquisa e
desenvolvimento de tecnologias que dificilmente serão objeto de
interesse do setor privado, trazendo à tona novamente a ideia de que a
intervenção pública em adaptação se justifica não só por questões de
eficiência, mas também de equidade.

Conforme discussão
apresentada no
Produto 6.1, a
produção e a ampla
disseminação de
conhecimento
relacionado a
condições climáticas,
riscos e
vulnerabilidades são
elementos essenciais
para promover a
adaptação no setor
empresarial

Quadro 2 – Perguntas norteadoras e contribuições para a função de Gestão da
informação

Função de Gestão da informação
O que é: Consiste em coleta, análise e disseminação de informação atualizada sobre variáveis climáticas,
status de sistemas naturais e humanos, conhecimento local, tecnologias, entre outros, para apoiar as
ações necessárias em adaptação, podendo ainda envolver a conscientização ou capacitação de partes
interessadas para que estas façam uso da informação disponibilizada.
Contribuições dos
produtos

Perguntas norteadoras

P.2.0.0.a_Mapeamento

Existem sistemas adequados para a coleta de dados (atualização de sistemas de de atores e trabalhos
observação e monitoramento de clima e meio ambiente, sistemas de informação
P.2.0.1_Principais
demográfica, disponibilização de métodos para coleta de dados etc.)?
Informações

Existem sistemas adequados para a análise de informações, incluindo, mas não se
limitando a: atualização de definições e conceitos relacionados a MC, tais como
classificação de riscos e eventos climáticos; consolidação e análise de informações
históricas; análise contínua do status de sistemas particularmente vulneráveis;
incorporação de todas as projeções e respectivos níveis de incerteza aos cenários
climáticos; publicação e revisão periódica das análises)?
Há uma plataforma nacional (ou rede) apropriada para compartilhamento de
informações sobre adaptação (instituição com mandato específico para disseminar
informação, comunicação efetiva entre órgãos envolvidos, diversidade de usuários
da plataforma, etc.)?

P.2.0.0a Mapeamento
de atores e trabalhos
P.6.0 Final – Parte III
(Sistematização)
P.2.0.0.a_Mapeamento
de atores e trabalhos
P.2.0.1_Principais
Informações

Informação relevante está atingindo as principais partes interessadas que
N/A
necessitam dela?
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1.2.3

Ações em relação às normas, regulamentações e políticas vigentes

Embora seja papel do Estado garantir um ambiente político e regulatório estável que favoreça
a adaptação privada, há diversos casos em que normas, regulamentações e políticas vigentes
deixam de contemplar corretamente os riscos e vulnerabilidades decorrentes das MC. As
ações relacionadas à revisão de normas, regulamentações e políticas buscam assegurar que
não haja contradição nos objetivos almejados pelas diversas instituições e organizações
públicas e, em certos casos, fortalecer a capacidade de resposta e adaptação em determinados
sistemas.
As revisões de normas em alguns setores (a exemplo da construção civil e setor elétrico) são
particularmente importantes para a adaptação de longo prazo, ao focar na adequação de
ativos fixos e sistemas a cenários climáticos futuros. Contudo, a atualização constante das
regulamentações não deve se restringir às estritamente técnicas, diretamente expostas a
riscos climáticos, incluindo também as que de algum modo impactam a capacidade adaptativa
dos sistemas expostos. Neste caso, ações distintas, em termos de educação e conscientização,
podem ser necessárias para promover a adaptação de hábitos, processos e padrões de rotina
que governam a operação das organizações e famílias, já que estes não são alterados
imediatamente a partir de uma decisão.
Adicionalmente, particular atenção deve ser dispensada à regulação do
setor de seguros para perdas relacionadas a eventos climáticos, visando
estimular o desenvolvimento de instrumentos voltados à proteção de
populações mais vulneráveis, em especial para os setores de saúde,
agrícola e de desastres naturais. De forma similar, é preciso considerar que o código tributário
pode ser utilizado para incentivar comportamentos desejáveis e/ou inibir ações indesejáveis
sob a perspectiva da adaptação, devendo igualmente ser objeto de revisão.
O P.6.1_Setor Privado
traz uma seção
específica para o setor
de seguros.

Diante dessa necessidade de revisão, é oportuno ressaltar a importância de se estabelecer
normas suficientemente flexíveis para que estas não imponham obstáculos e ainda favoreçam
a adaptação por parte dos atores que são por elas governados, lembrando que a necessidade
de flexibilização de normas em cenários que impõem novas condições de contorno não implica
falta de previsibilidade aos tomadores de decisão no presente. Nesse caso, o estabelecimento
de um compromisso de longo prazo contribui para sinalizar aos agentes privados que
mudanças podem ocorrer ao longo do tempo visando assegurar um ambiente que permita e
promova a adaptação.
A função de avaliação e diagnóstico (ver Quadro 3) compreende a análise de vulnerabilidades,
riscos e impactos e alternativas de adaptação direcionada à tomada de decisão e contribui
fortemente para a revisão de normas, regulamentações e políticas, uma vez que permite aos
responsáveis por estas avaliar também a necessidade de adequação.
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Quadro 3 – Perguntas norteadoras e contribuições para a função de Avaliação e diagnóstico

Função de Avaliação e diagnóstico
O que é: processo de análise de informação disponível acerca de riscos, impactos e vulnerabilidades para orientar
decisões.
Perguntas norteadoras
Contribuições dos produtos
P.2.0.1_Principais Informações

Uma avaliação nacional de vulnerabilidade e impactos foi realizada
(incluindo determinantes socioeconômicos de vulnerabilidade,
P.6.0_Final_Parte III_ Sistematização das
exposição e avaliações direcionadas a comunidades)?
Informações
Os esforços de adaptação, sejam estudos acadêmicos, sejam atividades P.2.0.0.a_Mapeamento de atores e trabalhos
comunitárias, já foram (estão sendo) sistematicamente inventariados? (ferramenta – planilha eletrônica)
Existe uma avaliação da sensibilidade/resiliência a riscos climáticos nos P.2.0.0.b_Planos Governamentais (aplicação
de Climate Lens)
principais documentos de planejamento nacionais existentes?
Existe um sistema para atualizar regularmente as avaliações acima no
N/A
futuro?

As revisões dos instrumentos mencionados são parte de um processo mais abrangente de
integração da adaptação nas agendas setoriais (ver seção 3), cujo sucesso depende
substancialmente da função de coordenação, cujos elementos serão aprofundados na seção
2.2.
1.2.4

Ações em relação a investimentos públicos

Enquanto os primeiros tipos de ação visam oferecer um ambiente propício à adaptação
privada, essa última categoria está associada ao papel do Estado como provedor de bens e
serviços considerados “públicos”, contemplando a implementação de medidas técnicas para
proteção e/ou recuperação de estruturas físicas, como redes de transporte, energia e
telecomunicações, e prédios públicos. Esse tipo de ação explicita a necessidade de
incorporação dos riscos climáticos nos novos projetos de investimento, a exemplo das diversas
obras em andamento no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, podendo
haver implicações sobre o tamanho, tecnologia aplicada e localização dos projetos.
Embora Hallegate et al. (2011) restrinjam sua argumentação a investimentos em estruturas
físicas, é oportuno lembrar que também para os demais tipos de ação (geração de informação,
criação de novas instituições) investimentos públicos serão necessários. E além de exigir a
capacidade de identificação de áreas (regiões ou setores) em que a adaptação privada é
improvável, a utilização de recursos públicos geralmente se apoia em avaliações preliminares
das justificativas, retornos (benefícios) e alternativas de
O P.6.0_Final_Parte II_Metodologias
solução. Nesse sentido, a função de priorização é essencial
de Priorização aborda possíveis
para que o Estado aloque o orçamento em atividades, regiões
métodos de priorização.
e setores mais vulneráveis (Quadro 4).
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Quadro 4 – Perguntas norteadoras e contribuições para a função de Priorização

Função de Priorização
O que é: atribuir, a partir de critérios, maior importância a determinadas regiões, setores, sistemas ou
grupos, assim como a ações de adaptação a eles associadas
Perguntas norteadoras

Contribuições dos produtos
P.5.0_Dimensões no planejamento

Foram identificadas as prioridades nacionais para a adaptação?

P.2.0.1_Principais Informações
P.6.0_Final_Parte III_ Sistematização das
Informações
P.2.1_ Análise Jurídica

A priorização leva em consideração contribuições de diferentes
P.6.0_Final_Parte I_Recomendações (2.3
partes interessadas, inclusive órgãos de atuação local?
Envolvimento de atores)

Existe um sistema em vigor para revisar e ajustar prioridades P.6.0_Final_Parte II_Metodologias de
Priorização
ao longo do tempo?
P.6.0_Final_Parte II_Metodologias de
Priorização

Foram definidos critérios de priorização?

Igualmente importante para as ações relacionadas a investimentos públicos é a função de
gestão do risco climático. Enquanto as demais funções elencadas por Dixit et al. (2012) buscam
fortalecer a capacidade institucional do Estado para lidar com uma ampla diversidade de
desafios associados às MC, a gestão de risco climático busca mitigar riscos que se apresentam
especialmente relevantes para determinados setores, regiões ou grupos sociais considerados
prioritários.
As perguntas norteadoras para esta função (Quadro 5) buscam avaliar a capacidade de o
Estado realizar o conjunto de atividades necessárias, sobretudo diagnóstico e priorização, para
que medidas de mitigação de riscos climáticos (programas, políticas, projetos) sejam
efetivamente colocadas em prática.
Quadro 5 – Perguntas norteadoras e contribuições para a função de Gestão do risco climático

Função de Gestão do risco climático
O que é: Compreende a identificação de riscos climáticos específicos a áreas e setores prioritários, bem
como análise de opções disponíveis para mitigar os riscos identificados, seleção e implementação das
medidas de redução de risco.
Perguntas norteadoras

Contribuições dos produtos
P.2.0.1_Principais Informações

Os riscos climáticos foram avaliados para áreas/temas/setores
P.6.0_Final_Parte III_
prioritários?
Sistematização das Informações

As opções de adaptação para essa área prioritária foi profundamente P.3.0_Piloto Custo/Benefício
(em desenvolvimento)
consideradas?
Em que medida as opções de adaptação selecionadas são efetivamente
N/A
implementadas?

Embora o conjunto de atribuições ligadas à gestão do risco climático abranja ações que vão
além da construção de infraestruturas físicas para mitigação de riscos, ele é fundamental para
que o Estado seja capaz de identificar áreas que requerem investimentos para a execução de
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obras exclusivamente voltadas à redução de um risco climático específico, escolher as opções
mais adequadas e monitorar a eficácia das medidas adotadas.
1.3

DIRETRIZES E PRINCÍPIOS DO PLANEJAMENTO NACIONAL EM
ADAPTAÇÃO

Levando em consideração as dimensões temporal, espacial e temática
no planejamento de adaptação, é possível destacar alguns elementos
fundamentais que devem nortear a intervenção do Estado no que se
refere à adaptação. Tais elementos, aqui chamados de “diretrizes e
princípios”, devem também orientar a edição de instrumentos legais e
normativos dos Estados e municípios.
1.3.1

O P.5.0_Dimensões no
planejamento discorre de
forma aprofundada sobre
estas três dimensões e
sua relação com o
planejamento nacional
em adaptação.

Coerência

As MC geram impactos distintos sobre os sistemas naturais e humanos, afetando diversos
setores da economia. A transversalidade inerente a tais impactos e possíveis respostas a eles
evidencia a necessidade de visão e planejamento sistêmicos.
Devido à multiplicidade de atores envolvidos, à escassez de recursos no setor público e a
possíveis conflitos entre os objetivos das diversas políticas públicas em questão, uma
preocupação central emerge para os planejadores públicos: a coerência3.
Nesse aspecto, ressalta-se que o PNA deve promover ações que se reforcem mutuamente na
busca de objetivos comuns, assegurando que as políticas públicas não gerem resultados
contraditórios e ainda criem sinergias para a realização dos objetivos definidos. De forma
objetiva, tem-se o disposto no artigo 11º da PNMC:
Art. 11º Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e programas
governamentais deverão, sempre que for aplicável, compatibilizar-se com os princípios, objetivos,
diretrizes e instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima.

Trata-se de uma previsão ampla e positiva que demonstra a extensão do desafio nacional para
integrar a mitigação, a adaptação e o planejamento do Estado de forma articulada e coerente.
A compatibilização dos princípios, objetivos e diretrizes das políticas e programas
governamentais com aqueles da PNMC é o primeiro passo para que se atinja a coerência no
PNA.
Entretanto, mais do que visar a coordenação e a consistência das ações de adaptação nos
níveis e escopos mencionados, o PNA deve buscar a coerência das políticas públicas voltadas à
adaptação às MC. Particularmente, é necessário que o PNA garanta:


3

Coerência horizontal, por meio da correta consideração das especificidades setoriais e
suas interações sistêmicas no campo da adaptação às MC;

Definição de coerência sugerida em OCDE (2003).
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Coerência vertical, identificando corretamente os atores e suas responsabilidades em
diferentes níveis do planejamento e considerando, igualmente, as especificidades da
problemática da adaptação ao longo do território nacional; e
Compatibilização dos horizontes temporais típicos das decisões administrativas com
aqueles inerentes ao tema da adaptação, incorporando a dimensão temporal do tema
e suas incertezas associadas ao planejamento, atrelado a uma visão de longo prazo.

Entre os fatores que favorecem a coerência, é possível listar a ampla pactuação de objetivos e
compromissos; liderança e instrumentos institucionais para coordenar esforços e orientar a
integração de outras políticas públicas; mecanismos para antecipar, detectar e resolver
conflitos entre políticas; promoção do envolvimento das partes interessadas; gestão do
conhecimento eficiente.
1.3.2

Integração / “contágio”

O desenvolvimento socioeconômico encontra estreita relação com a adaptação às MC, já que
por si só contribui para a redução da vulnerabilidade dos agentes, por meio do aumento de
renda, escolaridade, acesso a serviços essenciais, informação, tecnologia, entre outros. As
sinergias entre desenvolvimento e adaptação permitem afirmar que sociedades mais
desenvolvidas possuem maior capacidade de se ajustar às mudanças climáticas, de reduzir os
danos potenciais, aproveitar oportunidades ou ainda lidar com as suas consequências.
Por outro lado, é possível que, ao desconsiderar os riscos decorrentes de mudanças climáticas,
alguns planos ou projetos de desenvolvimento inadvertidamente aumentem a vulnerabilidade
de grupos sociais ou setores econômicos, caracterizando uma situação conhecida na literatura
como “má-adaptação”. Há casos ainda em que os próprios planos ou objetivos mais
abrangentes de desenvolvimento podem ser adversamente afetados pela mudança climática.
Quando a vulnerabilidade de um sistema é exacerbada por impactos biofísicos das mudanças
climáticas, pode ser necessário incluir medidas específicas para lidar com riscos climáticos.
Considerando que a vulnerabilidade às mudanças climáticas depende da capacidade
adaptativa dos sistemas naturais e humanos em um amplo espectro de atributos, torna-se
fundamental averiguar a inserção do tema de adaptação na estratégia de desenvolvimento do
país. Nesse sentido, uma importante diretriz a ser seguida
A seção 3 aborda elementos para
para que o planejamento nacional em adaptação se
integração da adaptação na
fortaleça é integrar a adaptação nas ferramentas de
estratégia nacional de
planejamento e desenvolvimento, setoriais ou não, já
desenvolvimento.
existentes.
1.3.3

No regrets

Introduzir a consciência da incerteza inerente aos futuros impactos e às grandes escalas
temporais com que trabalha a ciência do clima e promover a sua incorporação na tomada de
decisões (tanto para o planejamento em adaptação como para planos setoriais) é um dos
grandes desafios das agendas de adaptação.
A correta consideração da dimensão temporal implica também a otimização de recursos entre
as políticas para promoção tanto da capacidade de resposta (reativas), que envolvem a
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disponibilidade de recursos no momento em que ocorrem os eventos, como da capacidade
adaptativa a mudanças graduais do sistema climático global.
A estratégia de integração que busca introduzir a incerteza
associada às MC nos planos de desenvolvimento do País conduz a
um conceito muito difundido na literatura sobre adaptação:
medidas no regrets, isto é, que geram benefícios
independentemente da ocorrência dos cenários climáticos
projetados.

A relação entre adaptação e
os planos setoriais e de
desenvolvimento é mais
explorada no P.2.0.0.b_Planos
Governamentais

Considerando que a mudança climática, em muitos casos, significa mais um agravamento das
atuais pressões socioeconômicas sobre um dado sistema do que a criação de impactos
inteiramente novos (ROSA, et al., 2013), alguns autores e especialistas sugerem que uma
estratégia de adaptação deve priorizar ações de fortalecimento da resiliência em vez de focar
em riscos climáticos.
Para as medidas no regrets, a incerteza dos cenários climáticos para longos horizontes
temporais tem pouca ou nenhuma influência sobre os benefícios gerados por medidas de
adaptação. Isto se apresenta especialmente relevante para os casos em que a tomada de
decisão esbarra na incerteza e em falta de informações4.
O conceito de no regrets vai ao encontro da ideia de que, no âmbito da adaptação, o Estado
pode influenciar/conduzir diversos tipos de ação: algumas focadas em desenvolvimento
socioeconômico; outras, em riscos climáticos específicos. Alinha-se também à noção de que a
priorização de medidas deve considerar os custos da adaptação ao longo do tempo, possíveis
benefícios de curto prazo e efeitos de longo prazo da adaptação antecipada.
Figura 1: Tipos de medidas de adaptação: do desenvolvimento a gestão de riscos climáticos
Tipos de medidas de adaptação
Desenvolvimento

Foco nos
determinantes de
vulnerabilidade
1) Atividades que
basicamente buscam
melhorar condições de
desenvolvimento
humano e,
consequentemente,
alteram do grau de
vulnerabilidade dos
agentes expostos.
Tais atividades não
dependem de
mudanças climáticas
para se justificar.

Riscos climáticos

Construção da
capacidade de
resposta

Gerenciamento
de risco
climático

2) Atividades voltadas
ao aumento da
capacidade de
resposta, apesar de
trazer benefícios que
extrapolam aqueles
relacionados à
adaptação, esse tipo
de medida tende a ser
adotada em setores
que são afetados de
forma mais direta
pelas mudanças
climáticas.

3) Atividades com
foco no
gerenciamento de
risco climático,
utilizando
informações
climáticas. Inclui
atividades de
planejamento e uso
de tecnologias
específicas para
resposta a
desastres.

Combate às
mudanças
climáticas
4) Atividades
com foco
exclusivo na
minimização
de impactos
decorrentes
das mudanças
climáticas.

Fonte: OCDE (2009)

4

Importa mencionar que algumas medidas no regrets possivelmente só serão reveladas a partir da
projeção de diversos cenários. Portanto, o foco em medidas no regrets não dispensa a necessidade de
informação.
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1.3.4

Territorialidade

Conforme já mencionado, os impactos e as vulnerabilidades às MC se manifestam de maneira
diversificada no território e resultam de uma combinação complexa de fatores biofísicos e
socioeconômicos, internos e externos ao sistema, que só podem ser analisados de forma
combinada quando considerados para um sistema espacialmente definido.
Considerando a responsabilidade do governo em garantir que sejam consideradas questões de
equidade ao longo do território, atentando para a distribuição espacial das diferentes
populações afetadas, em especial as mais vulneráveis, abordagens territoriais tornam-se tão
oportunas quanto úteis para promover a adaptação.
Esse tipo de abordagem dialoga diretamente com as problemáticas impostas pelas mudanças
climáticas e ainda mais com as respostas adaptativas necessárias. Ao olhar para o espaço de
integração de múltiplas dimensões, inclusive social e cultural, as abordagens territoriais
permitem a adoção de uma visão sistêmica dos fatores determinantes dos impactos e das
vulnerabilidades de um sistema, o que é crucial para uma política de adaptação efetiva.
Por ser o território o espaço onde incidem as políticas públicas, seu
recorte tem o potencial de promover a intersetorialidade e fortalecer o
princípio da integração, apresentado anteriormente. Recortes territoriais
envolvem padrões distintos de acesso a serviços básicos, como educação,
saúde, habitação e infraestrutura, que por sua vez estão estreitamente
relacionados tanto a questões de desenvolvimento quanto a adaptação.

O P.5.0_Dimensões
no planejamento traz
argumentos
adicionais para que o
PNA promova uma
abordagem
territorial.

O item Governança e territorialidade da seção 2.2 Governança também aborda elementos
sobre este tema.
1.4

ESCOPO E NÍVEIS DE PLANEJAMENTO

Diante do desafio representado pela existência de riscos decorrentes das MC em uma ampla
gama de atividades relevantes para o desenvolvimento sustentável, o escopo do PNA deve
contemplar ações especificamente dedicadas à adaptação, mas também facilitar e promover a
integração da adaptação nos processos e atividades de desenvolvimento existentes, sobretudo
em normas e planos setoriais de desenvolvimento existentes e futuros.
Entre as atividades voltadas exclusivamente à adaptação encontramse, por exemplo, o desenvolvimento de sistemas de observação de
impactos de MC e a geração e análise sistemática de cenários
climáticos. Já a integração da adaptação nos processos correntes deve
ocorrer por meio da consideração do risco climático nos instrumentos
vigentes de planejamento, monitoramento e avaliação de políticas
públicas, a exemplo do planejamento nacional energético.

O P.5.0_Dimensões no
planejamento traz
argumentos adicionais
para que sejam
considerados diferentes
níveis de planejamento,
bem como escopos
distintos

Concomitantemente, o planejamento em adaptação deve contemplar, em ambos os escopos
mencionados (medidas de adaptação específicas e integração nos processos existentes),
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medidas de alcance transversal5, assim como medidas voltadas a setores específicos. Enquanto
políticas horizontais (fiscal, monetária, macroestruturais) desempenham papel crítico na
capacidade de adaptação de todos os setores e comunidades, é imprescindível que haja um
planejamento especialmente dedicado a determinados setores, uma vez que diagnósticos e
implementação de ações tenderão a ser operacionalizados em nível setorial.
Diante da necessidade de diagnósticos e planejamentos específicos
para determinados setores, é conveniente que se recorra aos
recortes temáticos definidos pelo GT Adaptação. Dessa forma, órgãos
e especialistas que tradicionalmente atuam em um setor específico
podem ser envolvidos a fim de realizar avaliações mais precisas
acerca dos riscos que o setor enfrenta ou poderá enfrentar com as
MC, permitindo a definição de medidas mais eficazes.

O P5.0.1 – consolida os
resultados da oficina do GT
Adaptação em que foram
definidos esses recortes
(Disponível em:
www.mma.gov.br/clima/a
daptacao).

Figura 2: Escopo e abrangência em um planejamento nacional em adaptação



Assim, o PNA deve prever planejamentos:
o Especificamente de adaptação de alcance transversal,
o Especificamente de adaptação de alcance setorial,
o Como integrante de processos e atividades de desenvolvimento existentes no
nível nacional transversalmente,
o Como integrante de processos e atividades de desenvolvimento existentes no
nível setorial.

É importante mencionar ainda que as ações efetivas de adaptação serão colocadas em prática
em níveis estaduais e municipais, considerando os riscos e vulnerabilidades que se mostrarem
mais relevantes para as regiões em questão. Portanto, é importante ressaltar que o
planejamento nacional em adaptação deve prover direcionamentos para o planejamento de
ações em nível local, para o qual abordagens territoriais podem ser particularmente úteis.

5

Embora o termo utilizado em produtos anteriores (Produto 5.0) e presente na literatura seja
“nacional” entende-se “transversal” como mais adequado, uma vez que medidas setoriais também
podem ser nacionais.
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

18

2

BASES PARA FUNÇÕES INSTITUCIONAIS EM UM PNA

Uma vez apresentados os fatores estruturantes, sobretudo as funções necessárias para a
implementação de uma estratégia nacional em adaptação, é necessário avaliar em que
condições elas são desempenhadas com sucesso. Assim, a seguir são expostas as bases que
permitem ao Estado executar os quatro tipos de ações listados por Hallegate et al. (2011) com
base nas funções institucionais de avaliação, priorização, coordenação, gestão da informação e
gestão do risco climático. Igualmente, partindo da justificativa de construção de um PNA
tratada na seção 1.1, o texto a seguir se desenvolve em torno da premissa de um PNA como
principal instrumento norteador e estruturante destas ações e funções. As bases para o
desempenho dessas funções aqui tratadas são:
 Base legal
 Governança
 Envolvimento de atores
 Monitoramento e avaliação (M&A)
 Informação relevante (Gestão da informação)
 Recursos
2.1

BASE LEGAL

A existência de dispositivos legais que atribuam ao Estado a responsabilidade de promover a
redução da vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente às MC é um dos primeiros
passos para o fortalecimento da capacidade institucional do País em adaptação.
A base legal para a elaboração de um planejamento sobre o tema
adaptação no Brasil começou a ser construída em 2009, quando foi
instituída a PNMC (Lei nº 12.187/2009), que define o Plano Nacional
sobre Mudança do Clima como um de seus instrumentos. O marco legal
sobre mudança do clima dispõe sobre definições, diretrizes, objetivos,
princípios e instrumentos especificamente para o tema de adaptação, destacando-se o
objetivo explícito da necessidade de implementação de medidas para promover a adaptação à
mudança do clima junto às três esferas da Federação.
O P.2.1_Análise Jurídica
detalha os principais
elementos legais que
devem embasar a
elaboração do PNA.

Posteriormente, o Decreto 7.390, de 9 de dezembro de 2010, que regulamentou os artigos 6º,
11º e 12º da PNMC, previu, especialmente em seu art. 4º, a elaboração de planos setoriais de
mitigação e adaptação à mudança de clima.
Como desdobramento do processo de revisão desses planos setoriais, foi criado um Grupo de
Trabalho, o GT Adaptação, a fim de aprofundar o debate técnico, avançar na estruturação de
medidas específicas para adaptação à mudança do clima e promover visibilidade para o tema
no âmbito do governo. O GT iniciou suas atividades em fevereiro de 2013 e alcançou
definições importantes, tais como o consenso de que as medidas de adaptação serão
elaboradas de forma a construir um Plano Nacional de Adaptação (MMA, 2013).
Se por um lado a PNMC constitui fundamento legal suficiente para o desenvolvimento e
execução de políticas, planos, programas e ações relacionados à adaptação, as orientações são
genéricas. Não há detalhamento sobre a forma e os mecanismos de implementação, com a
indicação de responsáveis, prazos, metas, ações e recursos.
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Assim, o detalhamento das metas, recursos, atores e prazos necessários para a execução das
medidas de adaptação deverá ser feito por meio de revisões do Plano Nacional sobre Mudança
do Clima e dos demais planos decorrentes da PNMC, com a construção do PNA e de outras
iniciativas para sua estruturação.
2.2

GOVERNANÇA

O conceito de governança
Por envolver o planejamento de diversos tipos de ações, um dos elementos essenciais do PNA
é a atribuição de responsabilidades e coordenação de funções que se concretizam por meio de
uma estrutura de governança. Contudo, porque o conceito de governança pode ser
demasiadamente amplo6, referindo-se ao modo com que os governos articulam e coordenam
suas ações, em cooperação com os diversos atores sociais e políticos, bem como a sua forma
de organização institucional, faz-se necessário esclarecer que neste relatório a discussão sobre
governança restringir-se-á a organizações, instituições e atores relevantes para o
planejamento nacional em adaptação. As considerações a seguir empregam o termo
governança para designar tanto o arranjo institucional para elaboração e implementação do
PNA, como os instrumentos que visam à participação social e cooperação com segmentos não
governamentais, com base nos princípios de abertura, transparência e efetividade.
Governança e as dimensões da adaptação
Sendo a governança elemento central para o exercício das funções
necessárias e o atendimento dos princípios apresentados, é importante
que sejam resgatadas algumas considerações sobre os fatores
estruturantes do planejamento público em adaptação, presentes nas
dimensões temporal, temática e espacial, para compreendermos sua
relação com a governança.




O P.5.0_Dimensões
no planejamento
traz uma discussão
aprofundada das
dimensões

Temporal: devido aos longos horizontes temporais inerentes à ciência do clima,
arranjo institucional e governança devem ser capazes de assegurar coerência temporal
e credibilidade às ações planejadas;
Temática: ainda que o planejamento em adaptação possa ser segmentado por temas e
setores, a governança do PNA deve promover uma visão integrada, a articulação entre
os órgãos públicos federais e a coerência horizontal das políticas públicas;
Espacial: considerando a relevância do nível local para o diagnóstico de impactos e
vulnerabilidades, bem como para o desenho de medidas de adaptação, a governança
deve promover articulação e coerência vertical, cooperação entre os entes
federativos.

Governança para elaborar e implementar o PNA
De acordo com o atual estágio de discussão sobre adaptação, destacamse duas etapas principais em que uma estrutura de governança é fator
Toda a seção deriva da
discussão sobre
preponderante no tema: (a) processo de elaboração do PNA; e (b)
competências legais
implementação do PNA. Para ambas as etapas, é fundamental que haja
apresentada no
P.2.1_Análise Jurídica.
uma liderança bem definida e robusta, que tenha poder de convocação,
6

Diversos trabalhos buscam discutir o conceito de governança na administração pública. Entre eles, é
possível citar alguns como Kissler e Heidemann (2006), Araújo (2010) e Araújo e Silva et al. (2013).
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esteja apta a realizar as articulações necessárias, e que seja capaz de participar ativamente
desde a elaboração do PNA até seu monitoramento e revisão, tanto horizontal quanto
verticalmente. Essa liderança deverá ter mandato para tanto e utilizar a estrutura institucional
existente da PNMC, sempre que necessário. Adicionalmente, é importante que a estrutura de
governança seja formalizada, por meio de instrumento jurídico específico a instituição das
instâncias responsáveis, indicando as competências respectivas.
(a) Para a elaboração do PNA
No que tange à elaboração do PNA, já houve avanço com a instituição do GT Adaptação e sua
estrutura já está sendo utilizada para encaminhar questões relacionadas ao planejamento de
ações de adaptação, podendo também ser acionado o Núcleo de Articulação Federativa
mediante o fortalecimento de sua atuação no tema. Tendo em vista que o debate e a
promoção de medidas de adaptação são atividades com considerável caráter regional e local, o
Núcleo é um importante fórum para articulação entre as diferentes esferas da federação.
O GT Adaptação tem sido o responsável por liderar a elaboração do PNA e pode realizar a
articulação entre os órgãos do governo federal e também a interlocução com o Núcleo. Este
último, por sua vez, estaria apto a realizar a articulação, junto aos demais entes da federação,
para a construção do PNA, visando a melhor harmonia com as políticas subnacionais. Nesses
termos, pode ser criado outro grupo de trabalho para desenvolver o tema de adaptação no
âmbito do Núcleo com a atribuição de articulação vertical.
(b) Para a execução do PNA
Dentro do arranjo institucional já estabelecido na PNMC, é importante que seja definido um
sistema de governança e controle específico para o PNA, que deve contar essencialmente com:
(i) um órgão coordenador;
(ii) instância de cunho deliberativo;
(iii) instância técnico-consultiva;
(iv) espaço para participação de atores envolvidos;
(v) prazos específicos e de revisão; e
(vi) responsáveis por monitoramento, acompanhamento e controle de resultados,
segundo cronograma específico.
Sugere-se, a partir de arranjos já estabelecidos na PNMC e em outros planos setoriais, uma
possível estrutura de governança para a implementação do PNA, baseada em três níveis:
(1) Instância Orientadora: aproveita a estrutura da PNMC e deve ser realizada pelo CIM e
o GEx. Suas funções serão de orientar a elaboração, a implementação, o
monitoramento e a avaliação do PNA;
(2) Instância Gestora: possui composição interministerial e um coordenador definido.
Tem caráter permanente e cunho deliberativo. É responsável pela elaboração, gestão, revisão
e aprovações (para envio ao CIM e GEx) do PNA, assim como pelo monitoramento e avaliação
de sua implementação. A instância gestora tem o papel de promover a articulação e a
integração do tema adaptação nos níveis horizontal e vertical:
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Integração horizontal: realiza articulações interministeriais com o objetivo de promover a
inserção e o fortalecimento do tema adaptação nas agendas ministeriais e de órgãos
governamentais federais visando a integração da adaptação com as políticas públicas
setoriais de interesse.



Integração vertical: realiza articulações e discussões sobre o PNA com Estados visando
promover a integração do tema nas agendas estaduais mediante o apoio à elaboração de
Planos Estaduais, conforme o caso, que devem retratar as especificidades das Unidades da
Federação, mantendo o alinhamento com as diretrizes do PNA. Cada estado se
responsabilizaria pela mesma integração no nível dos Municípios.

O processo de integração, tanto horizontal como vertical, deve envolver as instâncias de
governança setoriais já estabelecidas para as articulações horizontais e verticais nos
temas/setores de relevância para o PNA.
(3) Instância técnico-consultiva: deve ter um coordenador definido, composta por
representantes governamentais com qualificação técnica nos temas/setores do PNA,
sendo de caráter permanente e de cunho técnico-consultivo, tem como objetivo
realizar atividades de apoio à execução das atribuições da Instância Gestora.
A governança para implementação do PNA deve ainda levar em consideração: i) as
competências constitucionais, de acordo com cada tema/setor; e ii) a ausência de vinculação
hierárquica em um sistema descentralizado de poderes.
Articulação horizontal
A definição do arranjo institucional pode se apoiar nos recortes temáticos definidos pelo GT
Adaptação, pois além de orientar a definição de áreas de planejamento, bem como
diagnósticos mais aprofundados, permite identificar responsáveis de acordo com
competências regimentais já definidas.
O uso de recortes auxilia a definição de papéis, uma vez que para cada recorte é possível
identificar um ou mais órgãos responsáveis, e já existem instâncias de articulação, que
favorecem a coerência vertical e a integração do tema de adaptação às políticas e estratégias
setoriais vigentes, o que favorece a coordenação. Assim, as atividades de adaptação devem ser
alinhadas com as responsabilidades ministeriais existentes, combinando esforços adicionais
para tratar de questões transversais. Por isso são tão relevantes as ações que buscam inserir a
“lente” da adaptação nos instrumentos de planejamento setoriais (integração/”contágio”).
Contudo, a divisão temática e setorial deve vir acompanhada de uma visão sistêmica no
planejamento, estimulando as sinergias entre temas, a transversalidade e intersetorialidade. A
adoção de recortes não deve implicar fragmentação. É pertinente que alguns setores sejam
abordados, na medida do possível, de maneira conjunta, principalmente sob a ótica de
infraestrutura. Não somente Indústria, Energia e Transportes, mas também outros como, por
exemplo, infraestruturas de saneamento e telecomunicações, enfrentam dilemas e soluções
semelhantes.
Quanto aos meios a serem utilizados para promover a articulação horizontal, é possível
fortalecer instâncias e instrumentos de cooperação institucional já estabelecidos (consórcios
públicos, convênios, acordos de cooperação técnica, parcerias público-privadas, planos
setoriais), sobretudo no arranjo institucional da PNMC. Nesse sentido, destacam-se o CIM/GEx
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e o GT Adaptação como instâncias de orientação de alto nível e de coordenação técnica,
respectivamente. Seus papéis na agenda de adaptação devem ser claramente estabelecidos,
reafirmados e pactuados e, finalmente, exercidos de forma complementar e coerente. Além
disso, é fundamental esclarecer/reafirmar o papel dos entes federativos, ministérios e demais
órgãos governamentais, alinhando atividades relacionadas ao planejamento em adaptação
com responsabilidades já existentes.
Articulação vertical
A articulação vertical deve ser conduzida levando em consideração que a estratégia nacional
em adaptação prevê que as esferas de governo serão responsáveis por diferentes tipos de
ação. Nesse sentido, é possível vislumbrar uma estratégia em que o governo federal se
responsabilize por ações de alcance transversal e abrangência nacional, por exemplo, a
geração de conhecimento, pesquisas, e apoio de planejamento estratégico, entre outros
instrumentos facilitadores, enquanto ações de adaptação às MC mais específicas serão
contempladas por planos locais ou regionais de desenvolvimento.
No que tange aos meios para direcionar as ações subnacionais, a articulação entre os
diferentes níveis de governo poderá ocorrer por meio:




do GT Adaptação, no âmbito do Núcleo de Articulação Federativa;
das estruturas de governança dos planos setoriais, a exemplo dos Planos Saúde e
Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono), que já possuem instâncias
definidas para sua execução nos três níveis da Federação;
das estruturas de governança para articulação vertical nos temas que não possuem
planos setoriais no âmbito da PNMC. No último caso, os principais responsáveis pela
execução dos planos setoriais podem ser envolvidos para articulação dos órgãos
competentes e as demais esferas da Federação.

Recomenda-se ainda a definição e estabelecimento claros de grupos de orientação de alto
nível (ver articulação horizontal acima) e unidades de coordenação em nível operacional
igualmente para agendas setoriais e de desenvolvimento. As instâncias setoriais,
interministeriais e de articulação federativas já instituídas devem atuar na formulação e
acompanhamento do PNA, organizando responsabilidades para sua execução.
Figura 3: Ilustração do arranjo institucional proposto
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(CIM/GEx)
Coordenação
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Governança e territorialidade
Nos últimos anos, o governo federal vem realizando esforços para introduzir a dimensão
territorial no planejamento, enxergando o território como “base das demandas sociais e
plataforma de integração das políticas públicas” e buscando direcionar os investimentos de
cada setor às áreas mais carentes do ponto de vista socioeconômico (MPOG, 2008).
Além de buscar a coerência e a integração da adaptação nas agendas setoriais, a estrutura de
governança pode fazer uso de instrumentos estabelecidos ou criar novos meios para promover
abordagens territoriais que promovam a intersetorialidade na formulação de políticas e
iniciativas em adaptação.
Embora a abordagem territorial mereça maior aprofundamento teórico e operacional, não se
pode deixar de mencionar que o planejamento territorial favorece o diálogo federativo e abre
canais de comunicação com a sociedade. Alguns autores trabalham a questão da governança
em abordagens territoriais, ressaltando a natureza inclusiva de instâncias de articulação
local/regional, a exemplo de Silva (2013) que destaca a participação social como determinante
fundamental da efetividade das políticas.
De forma mais concreta, tem-se o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), que pode ser um
instrumento de apoio para inserir o tema de adaptação no planejamento de políticas públicas,
considerando seu potencial de diagnóstico integrado e de orientação de investimento público.
Além da articulação intragovernamental, é importante ressaltar que o PNA deverá prever
articulação com organizações não governamentais. Tal articulação pode ser viabilizada por
meio do envolvimento de atores relevantes para a adaptação, tema que é discutido na
próxima seção.
2.3

ENVOLVIMENTO DE ATORES

Um planejamento nacional em adaptação desdobra-se, essencialmente, em políticas de
antecipação da percepção social das MC, visando implementar medidas que evitem erros
dispendiosos no futuro. Nesta seção, são apresentados alguns motivos pelos quais é
fundamental o envolvimento de atores, dentre os quais se destacam:




Legitimidade: a ampla participação social confere maior legitimidade às decisões, já
que estas são compartilhadas com o público;
Empoderamento: os atores compreendem a relevância da antecipação, apropriandose dos problemas e soluções;
Acesso a diferentes fontes de conhecimento: o conhecimento sobre adaptação é
difuso, amplamente distribuído, de modo que é necessário pautar o planejamento por
fontes de conhecimento diversificadas, que incluam desde cientistas e especialistas,
até povos e comunidades tradicionais, passando por organizações não
governamentais, consultorias, organizações de cooperação internacional, entre outras.

Devido à multiplicidade e heterogeneidade de atores envolvidos no tema adaptação, a
transparência na divulgação de informações, bem como a promoção e o fortalecimento de
espaços para a ampla participação da sociedade são essenciais para que interessados dos
mais diversos segmentos contribuam com o processo de construção do PNA.
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A fim de atingir os três objetivos listados acima, o primeiro passo é a identificação clara dos
atores que podem contribuir para cada um deles. E uma das atividades essenciais para
envolver os atores relevantes para o PNA é conscientizá-los acerca dos riscos trazidos pelas
MC, para que, uma vez sensibilizados, possam refletir sobre possíveis impactos e
vulnerabilidades associadas. Essa sensibilização deverá ocorrer tanto em diferentes segmentos
da sociedade, por exemplo, populações expostas a riscos, setores empresariais ligados a
atividades que dependem do clima, e assim por diante, quanto na esfera governamental,
envolvendo órgãos cuja atuação não está diretamente relacionada às MC, mas é ou pode vir a
ser influenciada por ela. Ao mesmo tempo, organizações que já geram conhecimento em
temas ou setores específicos do PNA, seja por experiência prática, seja por atividades de
caráter teórico, podem ser grandes aliadas na conscientização de outros atores.
A partir da conscientização é possível envolver os diferentes atores em um processo de
capacitação de duas vias, no qual o governo pode disseminar conhecimento consolidado entre
os que não estão familiarizados com o tema, e ao mesmo tempo colher novas informações.
Somente com um público informado é possível ter discussões qualificadas para: i)
identificação dos riscos e vulnerabilidades; ii) identificação de opções de medidas de
adaptação; iii) priorização; iv) implementação das medidas selecionadas; e v) avaliação e
monitoramento das políticas e medidas implementadas.
Portanto, é importante o envolvimento de atores seja previsto tanto para a construção do PNA
(em que possivelmente tem maior relevância a identificação de riscos e vulnerabilidades),
como para a sua implementação (quando o empoderamento das medidas eleitas pode ser
crucial para sua eficácia). Sendo assim, que as contribuições de cada ator (ou tipo de atores)
devem ser colhidas em estágios apropriados, de modo que as informações organizadas e o
conhecimento gerado sejam efetivamente úteis para o estabelecimento de medidas coerentes
com os objetivos do PNA e a realidade brasileira.
Sociedade civil / Comunidades
Para que as políticas públicas sejam efetivas, elas precisam lidar com necessidades primordiais.
A interação direta com as comunidades e organizações que atuam localmente possibilita uma
melhor compreensão dessas necessidades.
Nesse processo, o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC) não deve deixar de ser
considerado para auxiliar o governo no envolvimento de atores. Primeiro, por ter o objetivo de
conscientizar e mobilizar a sociedade para a discussão e tomada de posição sobre os
problemas decorrentes da mudança do clima. Segundo, porque tem sido o principal meio de
participação da sociedade previsto na PNMC para o acompanhamento dos cronogramas e
trabalhos em andamento e realizados pelo governo na área de mudanças climáticas.
O PNA deve fortalecer o papel do FBMC como instância de articulação dos temas afetos à
adaptação junto à sociedade civil. Cabe relembrar o papel de destaque que as câmaras
temáticas do FBMC, as quais devem congregar os vários setores econômicos, sociais e técnicocientíficos do País, embora possam ter apoio técnico de órgãos da administração pública.
Adicionalmente, é preciso assegurar que este espaço não seja dominado por grupos
específicos, devendo alcançar todos os segmentos relevantes para o planejamento em
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adaptação, por meio da realização de audiências públicas em todas as regiões do País7. Dessa
forma, contribuiria para reforçar a abordagem territorial nas políticas voltadas à adaptação.
Neste aspecto, retoma-se como papel do Estado em adaptação, a ação em relação as
instituições, onde caberia ao PNA garantir que o FBMC cumpra suas funções como instituição
representante da sociedade, fortalecendo sua organização geral, suas instâncias de
articulação, garantindo que haja equilíbrio de interesses, credibilidade e representatividade.
Além disso, alguns Estados já possuem instrumentos de participação social, como conselhos,
fóruns e comitês estaduais, que contam com a presença dos atores interessados e relevantes
para tratar de assuntos relacionados as MC. De forma similar, podem ser acessados os fóruns
regionais de programas de desenvolvimento regional, em que a sociedade civil pode encontrar
formas de representação.
Ainda que haja obstáculos para a utilização de conselhos locais com representações de
segmentos variados da sociedade8, estes são um meio de articular uma série de políticas e
investimentos que incidem sobre um determinado território, visando a maior integração e
legitimação dos projetos, lembrando que esse tipo de articulação é mais difícil na própria
estrutura de governo. Arranjos intersetoriais restritos à esfera governamental têm objetivos
que podem perder sua lógica ao se depararem com realidades muito diferenciadas e
complexas ao longo do território nacional (SILVA, 2013).
As abordagens para envolver atores locais nas atividades relacionadas ao PNA incluem desde
as mais convencionais (seminários, aulas, audiências e consultas públicas) até a aplicação de
jogos e oferta de incentivos econômicos e materiais9.
Interação com a ciência
Entre os principais determinantes da coerência nas políticas públicas está a tomada de
decisões informada, o que, no caso da adaptação, pressupõe, entre outros, que haja um
diálogo constante entre o poder público e a ciência relacionada ao tema. Desse modo, uma
forte interação com a ciência, não só técnico-científica, mas social também, contribui para a
redução contínua de incerteza para a priorização de ações de longo e curto-prazo de acordo
com as características dos setores, seus impactos esperados e vulnerabilidades associadas.
O diálogo permanente entre setor público e ciência deve ser perseguido a fim de incorporar as
informações mais atualizadas, bem como promover a geração de informação em áreas que a
ciência ainda não atende. Essa interação também deverá buscar compatibilizar os longos
horizontes temporais inerentes à ciência do clima com as necessidades de planejamento,
implementação e monitoramento de políticas públicas a médio e curto prazo, ainda que
7

O Fórum estimulará a criação de Fóruns Estaduais de Mudanças Climáticas, devendo realizar
audiências públicas nas diversas regiões do País (Decreto de 28 de agosto de 2000, art. 7º).
8
Tais obstáculos referem-se à dificuldade de tais instrumentos atingirem um grau mínimo de
representatividade, dado que conflitos políticos e socioeconômicos podem ser barreiras relevantes à
participação social, por haver o risco de os espaços de articulação serem dominados por grupos mais
organizados, com maior poder de comando nos territórios (MILANI, 2008 apud SILVA, 2013).
9
No Mali, por exemplo, foram oferecidas bicicletas para que os indivíduos pudessem coletar e transmitir
dados de precipitação. No Senegal, a importância de sistemas de alerta de desastres foi trabalhada
junto às comunidades de pescadores por meio de um jogo, no qual os participantes tinham que optar
por reduzir ou não o risco antecipadamente. Outros exemplos são apresentados no relatório do WRI et
al. (2011).
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determinadas vulnerabilidades já possam ser tratadas no presente. A seção 2.5 aborda o
envolvimento destes atores.
Os meios para conduzir esse diálogo já se encontram relativamente
estabelecidos, o que não exclui a possibilidade de aprimoramentos
ou, ainda, a criação de novos instrumentos. A Rede Clima, por
exemplo, constitui-se em fundamental pilar de apoio à formulação
e acompanhamento das políticas públicas ligadas às MC, ao
desenvolver atividades de pesquisa e desenvolvimento para atender as necessidades nacionais
de conhecimento, inclusive com análises setoriais mais específicas, por meio das sub-redes
temáticas.
O P.2.1_Análise Jurídica 1
apresenta detalhadamente
a estrutura institucional da
PNMC.

Em adição, tem-se o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC), cujo objetivo é
disponibilizar a tomadores de decisão e à sociedade informações técnico-científicas sobre
mudanças climáticas. Entretanto, apesar de o Painel já contar com um grupo de trabalho
específico sobre adaptação, é preciso reforçar a necessidade de atribuir um equilíbrio entre as
ciências, incorporando mais contribuições das ciências sociais Essa recomendação é
particularmente relevante para que a própria comunidade científica consiga imprimir a
abordagem territorial em suas análises, enfatizando o desenvolvimento social como objetivo
central das políticas públicas.
Envolvimento do setor empresarial
Assim como a sociedade civil, o setor empresarial também precisa
ser conscientizado sobre os riscos associados às MC. Em particular, é
preciso enfatizar aos atores deste setor que, embora as mudanças do
clima tenham majoritariamente um caráter negativo, também
podem trazer oportunidades aos negócios tais como: consultoria
para análise e gestão de riscos; pesquisa e exploração de recursos
antes inviáveis; desenvolvimento e promoção de novos produtos
financeiros e de seguros; serviços especializados de atendimento
pós-desastre.

O P.6.1_Setor Privado
explora possíveis formas
de interação com o setor
privado, identificando
fatores que influenciam
sua atuação em
adaptação e o papel do
Estado em fomentá-la.

Por fim, importa mencionar que as redes temáticas criadas no âmbito do GT Adaptação
representam grande avanço no processo de articulação, pois buscam envolver atores da
iniciativa privada, sociedade civil e instituições de pesquisa em torno de temas específicos, de
acordo com os recortes setoriais definidos pelo GT.
2.4

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)

Definição de M&A
Embora sejam atividades complementares, monitoramento e avaliação referem-se a
atividades que têm objetivos distintos. Enquanto o monitoramento envolve a coleta e análise
sistemática de informações à medida que um projeto progride, a atividade de avaliação busca
medir os resultados alcançados com a execução do projeto, confrontando-os com metas e
objetivos traçados inicialmente. Traduzindo esses termos para o contexto do PNA, o
monitoramento compreende a coleta de informações que permitam aos formuladores de
políticas públicas verificar se o plano está sendo implementado efetivamente, ao passo que a
avaliação busca medir se e de que forma ele está contribuindo para a redução da
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vulnerabilidade e fortalecimento da capacidade adaptativa dos sistemas naturais, humanos e
econômicos.
Como organizar as atividades de M&A?
O estabelecimento de uma estrutura para monitoramento e avaliação (M&A) requer o
detalhamento das ações e a definição de metas, fazendo uso de dados para a construção de
linhas-de-base (cenários com os quais será possível comparar), tanto para aspectos
institucionais, como de capacidade adaptativa. É igualmente relevante a seleção dos
indicadores utilizados, dado que é por meio deles que os resultados serão medidos, auxiliando
os implementadores a priorizar a alocação de recursos entre as atividades previstas. Ademais,
é preciso definir de que forma os resultados da avaliação serão incorporados ao processo de
implementação (feedback).
Entretanto, cabe lembrar que a adaptação geralmente não se traduz em um único resultado
objetivo, mas sim em um conjunto diversificado de processos em curso (incluindo processos
sociais, institucionais, técnicos e ambientais) que permitem a realização de objetivos de
desenvolvimento em seu sentido mais amplo (UNDP, 2007). Desse modo, é preciso reconhecer
os limites de alcance do PNA para estabelecer os indicadores por meio dos quais será feito o
monitoramento (da implementação do plano) e quais variáveis deverão ser observadas para
medir resultados.
O que medir afinal?
Quanto aos resultados esperados com a implementação do PNA, destaca-se a dificuldade de
se mensurar capacidade adaptativa e identificar indicadores que reflitam alterações dessa
capacidade em diferentes sistemas. Em âmbito nacional, a capacidade adaptativa é
fortemente influenciada por fatores como saúde pública, educação e qualidade da
governança, sendo determinada em grande medida pelo contexto de desenvolvimento
nacional. Projetos que visam desenvolver capacidade adaptativa dificilmente afetarão
indicadores de desenvolvimento amplos (LIM, et al., 2004).
Considerando a perspectiva de médio e longo prazo de muitas iniciativas em adaptação, é
particularmente importante diferenciar resultados (outcomes) de produtos (outputs) e de
atividades10 (BOURS, et al., 2013); (LAMHAUGE, et al., 2012). Enquanto os primeiros são
medidas de efetividade, os últimos revelam a magnitude dos esforços empenhados para o
alcance do objetivo final11.
Desse modo, é importante estabelecer objetivos estratégicos e operacionais claros e
institucionalizar as atividades de M&A em diferentes níveis a fim de assegurar a efetividade
não só do PNA, mas também das políticas, medidas e projetos a ele associados. A partir da
delimitação de estágios de implementação do plano, o monitoramento é capaz de identificar

10

Na língua portuguesa, a distinção entre o conceito de “outcome” e de “output” pode não ser tão clara.
A ideia de “output” remete ao produto de uma atividade específica. Nesse sentido, pode ser entendido
com um resultado intermediário, que é necessário para que se atinja o resultado final. O Plano de
Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano ABC), por exemplo, detalha quais são os produtos
esperados de cada ação prevista, tais como “estudo desenvolvido”, “reuniões realizadas”, “grupo de
trabalho constituído”, “famílias atendidas”, entre outros.
11
Essa abordagem é adotada no Results Based Management (RBM), com o qual o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (UNDP, na sigla em inglês) vem trabalhando há pelo menos uma década
para avaliação de projetos de desenvolvimento em amplo sentido (UNDP, 2002).
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

28

pontos de entrave nas etapas intermediárias do processo, não se limitando às entregas finais
(por exemplo, melhorias nos índices de vulnerabilidade).
A ideia de que é necessário realizar o monitoramento do PNA em diferentes níveis
(operacional versus estratégico; projetos versus políticas) ou estágios (produtos ou processos
versus resultados) alinha-se com a perspectiva de que o PNA desdobrar-se-á em inúmeras
iniciativas que, em conjunto, terão um objetivo maior, qual seja, promover a capacidade
adaptativa e de resposta ao longo de todo o território nacional.
Figura 4: Relação entre produtos de ações e resultado final

Mesmo considerando os resultados finais (outcomes), é importante salientar que os resultados
precisam ser relativizados com a frequência e intensidade dos perigos climáticos, ou seja,
ainda que indicadores como número de deslocados ou perdas econômicas tenham
permanecido constantes, eles podem revelar fortalecimento da capacidade adaptativa caso os
perigos tenham sido mais severos ou frequentes (LIM, et al., 2004).
Construção de indicadores para M&A
O desafio fundamental da escolha de indicadores é capturar significativamente mudanças ou
resultados essenciais para a adaptação. Esse objetivo é atingido ao combinar o que é
substancialmente válido com aquilo que é passível de monitoramento. Em outras palavras,
torna-se necessário, portanto, encontrar proxies para a capacidade adaptativa.
Como as ações podem atuar em pontos específicos que afetam indicadores de capacidade
adaptativa em escala local, não é possível apresentar uma lista de indicadores que sejam
adequados a todos os contextos (LIM, et al., 2004).
Nesse sentido, a classificação das atividades de adaptação em categorias diferentes permite a
construção de indicadores mais específicos para cada componente da estratégia de adaptação.
Especificamente, é possível categorizar as ações de acordo com seu escopo de atuação ou
objetivo, tais como: i) redução de risco; ii) gestão administrativa e de políticas; iii) educação,
treinamento e conscientização sobre mudança do clima; iv) elaboração de cenários e pesquisa
sobre impactos; v) coordenação das medidas relacionadas a mudança do clima e de outras
atividades envolvendo atores relevantes (LAMHAUGE, et al., 2012).
Por outro lado, a UNDP (2007) sugere uma estrutura de M&A por áreas temáticas que estão
associados a objetivos fundamentais de desenvolvimento sensíveis à mudança do clima. No
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contexto do PNA, tais áreas temáticas encontrariam forte correspondência com os recortes
adotados. Assim, indicadores apropriados para avaliação da capacidade adaptativa seriam
construídos com base nas características de cada recorte e, em alguns
O P.2.0.1 _Principais
casos, do território considerado, podendo ser fortalecidos com a
Informações traz
exemplos de
participação da população local (ver seção 2.3). A análise de impactos
indicadores
e vulnerabilidades é, portanto, a primeira etapa a contribuir para o
identificados para
processo de monitoramento. Para fins de M&A, a estrutura proposta
cada recorte temático
considera que as intervenções em adaptação podem ser enquadradas
em quatro categorias, a saber: planejamento e formulação de políticas públicas; tomada de
decisão para investimentos; gestão de recursos; e práticas comunitárias.
A partir dessa classificação, a UNDP (2007) propõe a utilização de indicadores de
monitoramento que são classificados em quatro dimensões: cobertura, impacto,
sustentabilidade e aplicabilidade. Tais indicadores seriam aplicados de forma combinada com
outros específicos a cada área temática.
Os indicadores de cobertura visam avaliar a capacidade de o plano
envolver as organizações e atores relevantes na agenda de
adaptação. Indicadores propostos incluem: número de políticas ou
programas que introduziram ou foram ajustados para incorporar
considerações sobre riscos climáticos e vulnerabilidade; número de
atores envolvidos em atividades de capacitação para redução da
vulnerabilidade ou fortalecimento da capacidade adaptativa; e número de decisões de
investimento que passaram por revisão ou foram tomadas incorporando riscos climáticos.
O P.2.0.0b_Planos
Governamentais traz
exemplos de aplicação
da Climate Lens em
instrumentos de
planejamento setorial

Os de impacto buscam avaliar os resultados atingidos pelas ações que se desdobram a partir
do PNA, incluindo desde mudanças de comportamento e da percepção das vulnerabilidades,
até resultados quantitativos dos projetos executados (em termos de segurança alimentar,
doenças etc.). Os indicadores de sustentabilidade têm como objetivo medir a capacidade de os
atores relevantes continuarem a implementar as ações previstas mesmo após o prazo de
conclusão e assim avaliar o legado dessas ações. Por último, os indicadores de replicabilidade
buscam avaliar o potencial de disseminação das práticas consideradas bem-sucedidas e lições
aprendidas de cada iniciativa.
Ainda que possam ser ligeiramente diferentes as abordagens quanto às categorias de ações
dentro de uma estratégia mais ampla em adaptação (neste caso, o PNA), como as sugeridas
por Lamhauge et al. (2012) e pela UNDP (2007), é evidente que tais categorias encontram
correspondência direta com os tipos de ação pública12 (HALLEGATTE, et al., 2011) e funções
necessárias para adaptação13 (DIXIT, et al., 2012) detalhadas na seção Erro! Fonte de
eferência não encontrada.. Desse modo, é importante que o PNA preveja o M&A desses tipos
de ação e funções listadas.
Ainda que seja um desafio assegurar que os indicadores qualitativos sejam avaliados de forma
objetiva, a combinação de indicadores dessa natureza com indicadores quantitativos é
fundamental para qualificar a avaliação do PNA. Tal combinação pode ser alterada à medida
12

Os tipos de ação referem-se: i) ações em relação às instituições; ii) produção e disseminação de
informações; iii) ações em relação a normas, regulamentações e políticas; e iv) decisões de investimento
público.
13
As funções necessárias são: i) coordenação; ii) gestão da informação; iii) avaliação e diagnóstico; iv)
priorização; v) gestão do risco climático.
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que evolua a implementação do plano. Lamhauge et al. (2012), por exemplo, destacam que
metas numéricas (como número de políticas ou planos de governo que incorporaram análise
de riscos climáticos) podem ser mais úteis no curto prazo do que no longo prazo, quando se
buscará medir os impactos que as políticas e planos tiveram para fortalecer a resiliência dos
sistemas que foram alvo da intervenção. Ademais, para a avaliação de projetos de adaptação,
questionários específicos podem ser empregados para avaliar quais foram os elementos de
sucesso ou fracasso (LIM, et al., 2004).
Por fim, cumpre destacar que as atividades de M&A são necessárias, mas não suficientes para
assegurar a efetividade do PNA. Como já foi mencionado, este deve ser capaz de incorporar
novas informações e aprendizados conforme estes se tornem disponíveis, por meio de
processos institucionalizados de revisão e atualização. Essa abordagem deve aplicar-se não só
ao PNA, mas a todos os instrumentos de planejamento e políticas que de alguma forma podem
ser impactadas pelas MC e ficar “presas” a trajetórias ou procedimentos que se mostrem
inadequados ou, ainda, que não sejam as melhores alternativas no médio ou longo prazo (LIM,
et al., 2004).
2.5

INFORMAÇÃO RELEVANTE E FERRAMENTAS

Embora a pesquisa contribua para o melhor entendimento do tema, é preciso reconhecer que
as políticas públicas de mudanças climáticas sempre serão formuladas em um contexto de
incerteza, de modo que a incerteza não é motivo para inação14. E a melhor forma de lidar com
a incerteza é informar-se e adquirir conhecimento sobre os dilemas que cercam o assunto. Em
termos de adaptação, é relevante ter conhecimento não só do que é mais provável ocorrer,
mas também do que é possível ocorrer.
Tipos de informação para diferentes públicos e atividades
Assim como os atores relevantes para o PNA devem ser envolvidos em momentos distintos
para que tenham uma participação qualificada no processo, a geração e disseminação de
informação devem buscar apoiar os tomadores de decisão em diversos estágios:
i) Identificação dos riscos e vulnerabilidades;
ii) Definição dos níveis aceitáveis de risco;
iii) Priorização de áreas geográficas, setores, grupos ou sistemas;
iv) Identificação de opções de medidas de adaptação (efetividade, custo-benefício,
requerimentos e desdobramentos associados a cada opção);
v) Seleção de medidas;
vi) Avaliação e monitoramento das políticas e medidas implementadas.
De forma similar, os atores envolvidos no planejamento e na implementação da estratégia de
adaptação demandam informações específicas para tomar decisões. A informação necessária
para conscientizar a sociedade civil ou para sensibilizar formuladores de políticas públicas em
setores específicos sobre os riscos trazidos pelas MC é relativamente consolidada e bastante
acessível. Já a tomada de decisão envolvendo medidas mais dispendiosas deve levar em
consideração a probabilidade de um evento específico ocorrer, as consequências desse evento
e os custos das ações capazes de evitar o risco (AAAS, 2014). Nestes casos, o foco de atenção
14

Com base no art. 3 da PNMC, que considera o “princípio da precaução” como um dos princípios a ser
observado pela PNMC e ações dela decorrentes.
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deve voltar-se à sensibilidade dos resultados esperados com as ações de adaptação em relação
às incertezas dos cenários, em vez de tentar encontrar soluções ótimas que dependem da
ocorrência de cenários específicos (LU, 2011), focando em medidas no regrets, como abordado
nos princípios. Desse modo, para cada estágio e para cada público serão úteis diferentes tipos
de informação.
Quadro 6 – Incerteza e a importância dos cenários climáticos
A geração de cenários consiste em um importante instrumento norteador das avaliações de impactos e,
por consequência, das estratégias de adaptação. Ainda que algumas medidas não necessitem de
cenários para se justificar, adotar diversos cenários de emissões com horizontes temporais distintos é
extremamente relevante para que se construam medidas de adaptação que não dependem
exclusivamente da ocorrência de um cenário específico para trazer benefícios. Desse modo, ao
identificar pontos de menor controvérsia (ex. aumento do nível dos oceanos ocorre em todos os
cenários) entre os cenários projetados, é possível também identificar medidas no regrets.
Todavia é importante lembrar que os cenários climáticos apresentam recortes geográficos mais
abrangentes e atrelados a características biofísicas do território, ao passo que o diagnóstico de
vulnerabilidades socioeconômicas estará mais facilmente atrelado a recortes que refletem padrões
populacionais e de desenvolvimento. Nesse sentido, embora se justifique a preocupação de diversos
planejadores em promover o downscaling (regionalização) dos cenários, estes não devem ser encarados
como uma solução para os desafios da adaptação, sendo imprescindível o envolvimento de outras áreas
do conhecimento, em especial as ciências sociais.

Integração de abordagens e fontes de conhecimento
O princípio de integração aplica-se não somente ao conteúdo e à forma de execução das
políticas públicas, mas também ao processo de geração de conhecimento, já que será
necessário unir conhecimentos teóricos com experiências práticas; integrando ciências
naturais e sociais com conhecimentos tradicionais e fazendo uso de diferentes abordagens
metodológicas (métodos quantitativos, modelagem, estudos empíricos, estudos de caso)
(PATWARDHAN, et al., 2009). Essa orientação merece especial atenção, sobretudo
considerando que as MC em muitos casos podem ser apenas mais um fator agravante de
vulnerabilidades socioeconômicas já observadas.
A combinação de dados climáticos com informações demográficas, sociais, econômicas e
ambientais permite a realização de análises multidimensionais sobre impactos e
vulnerabilidades, assim como a combinação de informações históricas (linha tendencial) com
observações em tempo real ajuda a aperfeiçoar os cálculos sobre probabilidades de ocorrência
de eventos.
Argumenta-se ainda que governos precisam se concentrar tanto nos tipos de informações
requeridos, quanto em como esta informação é coletada. O relatório do Fórum Econômico
Mundial (WEF, 2014) destaca a importância da coleta de dados sobre vulnerabilidade climática
em nível local, sobretudo em países de grande extensão territorial, como o Brasil,
reconhecendo que condições econômicas e de governança podem variar de maneira
significativa de uma região para outra. Isso pode implicar outro desafio, qual seja, o da
comparabilidade dos dados, uma vez que podem ser utilizadas diferentes métricas ou níveis
distintos de acurácia.
Nesse aspecto, é importante ressaltar que a forma de coleta de informação está intimamente
relacionada com o tipo de informação demandada e que o tipo de informação relevante pode
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

32

variar entre setores. A governança do PNA, portanto, deverá contribuir para a articulação das
demandas específicas dos setores com as fontes geradoras de informação. O envolvimento da
comunidade científica e de outras fontes de conhecimento deve ter como um de seus
objetivos a geração de informação orientada para o usuário final (aplicação prática para
comunidades, setor privado, formuladores de políticas etc), suficiente, precisa, acessível, de
longo prazo, atualizada com frequência e custo-eficaz (WRI; UNDP; UNEP; WORLD BANK,
2011).
O levantamento de
informações
realizado pelo
P.2.1_Análise Jurídica
seguiu os recortes
setoriais e temáticos
definidos pelo GT
Adaptação.

Em adição, tal interação deverá buscar a compatibilidade de recortes
(setoriais / temáticos e temporais) adotados pelas fontes de
conhecimento e pelo PNA. Isto porque, por exemplo, órgãos
responsáveis pela gestão de recursos hídricos possivelmente analisarão
impactos, vulnerabilidades e medidas de adaptação por bacias
hidrográficas, ao passo que a gestão de biodiversidade pode adotar
recortes por biomas.

Acessando fontes de conhecimento local
Informações essenciais e conhecimento específico adquirido a partir de experiências locais
podem contribuir para a formulação da estratégia nacional de adaptação (CORFEE-MORLOT, et
al., 2009). Por esse motivo, algumas iniciativas internacionais15 têm buscado inserir o
conhecimento de comunidades tradicionais nas estratégias de adaptação, explorando
potencial de coprodução de conhecimento pela ciência e populações indígenas, conforme
explorado por Nakashima et al. (2012). Abordagens inovadoras utilizadas para envolver atores
que tradicionalmente não participam do processo de formulação de políticas públicas podem
ser igualmente utilizadas para acessar o conhecimento dessas fontes.
2.5.1

Gestão da informação

Como base nas perguntas norteadoras já apresentadas no item 1.2.2, bem como em Dixit, et
al. (2012), o arranjo institucional para a gestão da informação deve concentrar esforços no
fortalecimento dos seguintes instrumentos de geração e disseminação de conhecimento:
Sistemas de coleta de dados (observação e monitoramento de clima e meio ambiente; coleta
de dados demográficos, sociais e econômicos). A coleta de dados deve ser feita de forma a
proporcionar a geração de informação16:
 Orientada para o usuário final17 e de aplicação prática.
 Precisa o suficiente para embasar avaliações sobre riscos e vulnerabilidades,
considerando incertezas.
 Acessível (principalmente aos atores que terão que ajustar suas ações e condutas).
 Frequentemente atualizada.
 Por meio de métodos para coleta de dados transparentes e acessíveis.
 Custo-efetiva (em função de limites orçamentários).

15

Detalhes sobre coprodução de conhecimento em algumas dessas iniciativas podem ser acessados em:
http://www.climatefrontlines.org/ e http://www.unutki.org/default.php?doc_id=96.
16
Com base em (WRI; UNDP; UNEP; WORLD BANK, 2011).
17
Comunidades, sociedade civil, gestores (locais), setor empresarial e outros atores envolvidos.
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Que foque em riscos e vulnerabilidades específicos (populações vulneráveis específicas
e/ou ecossistemas específicos), a fim de evitar a sobreposição de informações.

Sistemas de análise de informações (classificação de riscos e eventos climáticos, consolidação
e análise de informações históricas, análise contínua do status de sistemas vulneráveis, análise
de projeções e respectivos níveis de incerteza, análises custo-benefício de medidas de
adaptação, etc.). Sistemas de análise de informações são instrumentos de relevância
estratégica para o tomador de decisão, pois resultam na priorização de iniciativas, medidas,
setores, temas, grupos sociais, ecossistemas, etc. Nesse sentido, para que a tomada de decisão
ocorra de forma efetiva (ou seja, capaz de produzir o efeito esperado), sistemas de análise de
informações devem16:
 Ser capazes de criar, coletar, organizar, transferir e compartilhar informações para a
gestão de políticas públicas em adaptação18.
 Possuir momentos preestabelecidos para atualizações/revisões periódicas.
 Priorizar o conjunto de dados que apontam tendências (climáticas, socioeconômicas,
etc.), ao invés de dados singulares.
 Buscar entender interações entre fatores que influenciam vulnerabilidades climáticas e
não climáticas.
 Fazer uso não só do conhecimento científico, mas também de fontes de conhecimento
tradicional.
 Considerar dados históricos, dados em tempo real (dados atuais) e projeções.
 Buscar identificar limites (thresholds) de sistemas naturais, sociais e de infraestruturas.
Plataforma nacional (ou rede) para compartilhamento de informações sobre adaptação
(integração e compartilhamento de informação e comunicação). Para promover, de forma
efetiva, o compartilhamento de informações, a plataforma deve:
 Permitir o acesso público à informação.
 Alcançar as principais partes interessadas que necessitam da informação.
 Fazer uso de linguagem convergente, com padronização de critérios semânticos, uso
de ferramentas comuns de representação da informação e adoção de padrões de
interoperabilidade19.
 Promover o cruzamento de informações com outras bases de dados da União, dos
Estados e de organizações do terceiro setor20.
 Buscar integração com outros bancos de dados e sistemas de informação21.
Embora já existam instrumentos previstos na PNMC e portarias posteriores focados na geração
e disseminação do conhecimento, tais como a Rede Clima e o PBMC, cabe notar que, a fim de
estabelecer um arranjo institucional específico governos podem promover a coordenação
entre instituições já existentes, criar redes, programas ou órgãos específicos com a
incumbência de compilar, produzir e disseminar informação para o fortalecimento da gestão
da informação sobre mudanças climáticas como base de apoio para a orientação,
implementação e monitoramento de um PNA. Como exemplo, o Quadro 7 abaixo apresenta
18

Baseado no art. 11 da Portaria nr. 160/2009/MMA, que institui a Política de Informação do Ministério
do Meio Ambiente.
19
Baseado no art. 15 da Portaria nr. 160/2009/MMA, que institui a Política de Informação do Ministério
do Meio Ambiente.
20
Baseado no art. 17(iii) da Portaria nr. 160/2009/MMA, que institui a Política de Informação do
Ministério do Meio Ambiente.
21
Tais como SINIMA, SNIRH, SNIS, DATASUS, CTF, S2ID, SIGEL, SIMCOSTA, SNIF, SIGERCO, etc.
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arranjos institucionais na Alemanha, França e México, no que diz respeito à gestão da
informação sobre MC por órgão específico.
Quadro 7 – Arranjos institucionais na Alemanha, França e México, no que diz respeito à gestão da
informação sobre MC
País
Alemanha

Instituição
KomPass:
Kompetenzzentrum
Klimafolgen und
Anpassung22

Mandato Instituição

Observações

* Elaborar propostas conceituais para o * Ligado a Agência Federal Ambiental (UBA).
desenvolvimento e implementação da
Estratégia Nacional de Adaptação (DAS). * Prepara avaliações interdisciplinares sobre
vulnerabilidades a fatores climáticos e não climáticos
* Apresentar recomendações ao e sobre riscos e oportunidades de impactos das MC.
governo alemão a respeito de sua
* Oferece aos atores envolvidos extensa informação,
política de MC e adaptação.
com o objetivo de fortalecer suas capacidades
adaptativas.
* Oferece plataformas de intercâmbio de informações
e organiza fóruns para promover a participação de
atores envolvidos no desenvolvimento de políticas
sobre adaptação.

França23

ONERC:
Observatoire
national sur les
effets du
réchauffement
climatique24

* Coletar e disseminar informação, * Criado em 2001
estudos e pesquisas sobre riscos
associados a MC e eventos climáticos * Ligado ao Ministério de Ecologia, Desenvolvimento
Sustentável e Energia.
extremos.
* Apresentar recomendações sobre * Fornece: indicadores sobre MC, banco de projetos e
potenciais medidas de adaptação, com o de pesquisas, bem como ferramentas para adaptação.
objetivo de limitar riscos associados a * Coordenou a elaboração do primeiro PNA francês,
MC.
lançado em 2011.

México

INECC:
Instituto
Nacional de
Ecología y
Cambio
Climático25

* Realizar e coordenar estudos e projetos * Criado pela Lei Geral sobre MC27
científicos e técnicos sobre MC, em
conjunto com instituições acadêmicas e * Responsável pela realização de projeções sobre MC.
de pesquisa não acadêmica26.
* Auxilia no desenvolvimento de estratégias, planos,
* Gerenciar a Plataforma online sobre programas, instrumentos e ações relacionadas a MC.
MC: http://iecc.inecc.gob.mx/. Esta * Realiza estudos sobre custos futuros associados a
Plataforma tem por objetivo: conhecer e MC.
divulgar os efeitos e impactos das MC,
em especial, sobre vulnerabilidades
sociais e climáticas, bem como as
medidas de adaptação que estão sendo
desenvolvidas no País.

Devido à natureza heterogênea e autônoma dos atores que devem compor a rede de
conhecimento sobre adaptação às MC, os esforços de coordenação das fontes de
conhecimento devem focar-se mais em fomentar o compartilhamento de informações, tanto
em escala local como nacional, do que em centralizar ou regular tal atividade.
Para a orientação e implementação de uma estratégia nacional em adaptação, pode ser
oportuno desenhar um arranjo institucional que contemple a criação de um sistema (nacional)
de informações sobre mudanças climáticas. O Sistema deverá ter o formato de uma
22

Centro de Competência em Impactos Climáticos e Adaptação.
Fonte de informações: http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Impacts-et-adaptation-ONERC.html
24
Observatório Nacional sobre os Efeitos das Mudanças Climáticas
25
Instituto Nacional sobre Ecologia e Mudanças Climáticas
26
Fonte: http://www.inecc.gob.mx/descargas/2012_lgcc.pdf
27
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC.pdf
23
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plataforma online destinada à coleta, consolidação e disseminação de conhecimento sobre
MC, que sirva de embasamento para avaliações, programas e projetos em adaptação, com
configuração e linguagem ajustadas ao conjunto de atores relevantes.
Tão importante quanto a criação da Plataforma, será designar uma instituição como
responsável pelo seu gerenciamento, que deve ter caráter permanente e dotação
orçamentária para tanto. No mais, é relevante que tal instituição possua capacidade de
articulação e coordenação com demais instituições governamentais (coordenação horizontal e
vertical), e com atores não governamentais (nacionais e locais).
Ferramentas de análise
As avaliações de risco e de possíveis medidas de adaptação também
exigem ferramentas analíticas robustas, tais como modelos de impacto,
análises de custo-benefício ou multicritério. O PNA deve buscar explorar,
adaptar, desenvolver e disponibilizar tais ferramentas para que gestores
públicos possam conduzir avaliações, diagnósticos e identificar medidas
adaptativas mais custo-efetivas.

O P.6.0_Final_Parte
II_Metodologias de
Priorização apresenta
algumas dessas
ferramentas.

É importante lembrar que tais análises podem conduzir a resultados de priorização muito
diferentes a depender das premissas adotadas pelas análises. Daí a necessidade de se
consolidar o conhecimento de base e buscar aprimorar paulatinamente a qualidade das
informações geradas.
2.6

RECURSOS

Embora não tenha sido explorado em profundidade, cabe destacar que a disponibilidade de
recursos humanos, financeiros e institucionais é crucial para que as funções listadas
anteriormente sejam exercidas adequadamente, porém os recursos disponibilizados por
fundos especificamente criados para lidar com os problemas de MC dificilmente serão
suficientes para implementar todas as ações necessárias. Esse é mais um motivo pelo qual é
essencial incorporar os riscos climáticos nos processos de planejamento dos diversos setores,
procurando estabelecer dotações orçamentárias para as medidas de adaptação, seja por
fontes de financiamento domésticas ou internacionais.
O Plano Plurianual (PPA) para o período de 2012 a 2015 contempla
medidas de adaptação em diferentes programas temáticos, sendo que
um deles é específico para MC (PT 2050), outro é voltado à gestão de
riscos e resposta a desastres (PT 2040), e outros 21 programas
possuem ações com caráter de adaptação em diferentes temas
(agricultura familiar, conservação e gestão de recursos hídricos,
mobilidade urbana, entre outros).

O P.2.0.0.b_Planos
Governamentais traz
dotação orçamentária
dos PTs 2040 e 2050,
além de listar os demais
programas que
contemplam medidas de
adaptação.

Por ter o objetivo de financiar projetos, estudos e empreendimentos que visem tanto à
mitigação, como à adaptação às MC, o Fundo Clima Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo
Clima) também é instrumento orçamentário a ser utilizado na implementação de medidas de
adaptação. Igualmente, é possível citar o Fundo Amazônia, alinhando seus objetivos de
conservação e uso sustentável de florestas e da biodiversidade com aqueles do PNA.
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Com relação a outros instrumentos financeiros, é oportuno referenciar a experiência da
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), na qual exigências atreladas ao financiamento de
medidas em níveis regional ou local impõem a necessidade de elaboração de planos locais
para liberação de financiamento.
Por fim, cabe ressaltar que, embora Serviços Financeiros e Seguros
não tenha sido considerado pelo GT Adaptação como um recorte, os
seguros desempenham papel central no fortalecimento da
capacidade de resposta de sistemas afetados. Nesse sentido, Konrad
e Thum (2012) destacam a importância da atuação governamental na regulação do mercado
de seguros para contornar o problema de seleção adversa, o que remete à função essencial do
Estado em revisar normas e padrões que governam a atuação de agentes em setores
específicos (seção 1.2.3).
O P.6.1_Setor Privado
traz uma seção específica
para o setor financeiro,
incluindo o de seguros.
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3

ELEMENTOS PARA A INTEGRAÇÃO DA ADAPTAÇÃO NA ESTRATÉGIA NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO

Ainda que não dispense a necessidade de um plano exclusivo para lidar com o tema e que
determinados setores estejam particularmente vulneráveis às mudanças climáticas, integrar a
visão de adaptação às políticas setoriais torna-se essencial para que os governos atinjam os
objetivos de desenvolvimento sustentável, sendo que este deve também ser um dos objetivos
do próprio plano de adaptação. Essa integração permite adotar uma abordagem sistêmica que
avalia interdependências setoriais e enfrentar um desafio multifacetado de forma mais efetiva.
Além de mecanismos de articulação e coordenação, é imprescindível que a adaptação seja
integrada ao ciclo de políticas públicas como um todo. Aqui, simplificadamente, o ciclo é
resumido nas fases de formulação, planejamento, alocação de recursos e implementação das
políticas. Igualmente, como tratado no item 1.4, a integração nesse deve se aplicar aos
diferentes níveis de planejamento, nacional e setorial, assim como subnacional refletindo seus
ciclos.
Conceito de integração
Embora exista consenso em nível geral do que seja a integração da adaptação, não existe uma
definição universalmente aceita do conceito. Destacam-se os esforços da OECD (2009) e Olhoff
e Schaer (2010) em, mais do que definir o conceito, tentar elencar elementos para
operacionalizá-lo.
Diversas definições referem-se à integração como um processo e indicam - explícita ou
implicitamente - que os componentes e pontos de entrada para a integração irão depender do
nível de governança que está sob consideração. Um ponto de entrada fornece uma ou mais
oportunidades para incorporar considerações específicas de adaptação às alterações
climáticas em um determinado plano, programa ou projeto.
Quadro 8 – Definições sobre integração da adaptação as mudanças climáticas
A fim de explorar meios para promover a integração da adaptação, Olhoff e Schaer resgatam definições
do conceito apresentadas por diferentes autores. Klein et al. (2007) afirmam que “integração envolve
políticas e medidas que abordem as mudanças climáticas em planos de desenvolvimento e em medidas
setoriais já em curso, de modo a garantir a sustentabilidade a longo prazo dos investimentos, bem como
para reduzir a sensibilidade do desenvolvimento ao clima de hoje e amanhã”.
A OCDE, por sua vez, define integração a partir da constatação de que a maior parte das medidas de
adaptação deverão ser implementadas “como parte de um conjunto mais amplo de medidas dentro de
planos de desenvolvimento e decisão existentes” (OCDE 2009, p.56).
Já o PNUD (2009) detalha um pouco mais o conceito, sugerindo que a integração significa “incorporar
riscos das mudanças climáticas e medidas adaptativas em:
- Políticas nacionais, programas e prioridades: garantir que as informações relacionadas aos riscos
climáticos, e as medidas de adaptação estejam incorporadas no planejamento, com ênfase para os
setores cruciais, assim como em avaliações nacionais e planos de ação existentes, incluindo estratégias
para redução da pobreza entre outras prioridades.
- Políticas e programas de agências de desenvolvimento: assegurar que os planos e prioridades
identificados nos estudos de cooperação para o desenvolvimento incorporem informações sobre
impactos e vulnerabilidades as mudanças climáticas para apoiar as ações em prol do desenvolvimento,

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

38

de forma que a integração se torne um processo sistemático, ao invés de um processo onde as
informações climáticas sejam apenas um apoio à tomada de decisões.”

Tendo como base o trabalho da OCDE (2009), esta seção visa apontar possíveis abordagens
para a integração da adaptação na estratégia nacional de desenvolvimento. Este exercício é
feito a partir da identificação de pontos de entrada para a integração, também tratados como
“alvos de contágio”, nos níveis nacional e setorial nas diferentes fases de implementação de
políticas públicas, indicando ações centrais em cada ponto. Objetiva-se apontar e associar
alvos nos diferentes estágios de políticas e componentes genéricos do processo de integração.
Busca-se, igualmente apontar em cada estágio quais produtos, de certa maneira, contribuem
para os mesmos (balões azuis).
A figura abaixo introduz conceitos de adaptação e integração, os quais serão detalhados na
sequência. A primeira coluna lista as fases genéricas do ciclo de políticas públicas. Os pontos
de entrada, ou alvos de contágio, correspondentes a cada fase do ciclo de políticas são
apresentados abaixo, respectivamente, da coluna de nível nacional (à esquerda) e da coluna
de nível setorial (à direita). As setas largas ilustram ações-chave de adaptação para cada alvo,
ao passo que os itens numerados no círculo central listam componentes-chave de integração
aplicáveis em todos os níveis. A figura ilustra o fato de que a integração da adaptação é um
processo contínuo e implica diversas interligações entre os ciclos e níveis de planejamento.
Além disso, a mesma deve ser encarada como ilustrativa e esquemática, dado que na prática
as fases, alvos, ações e componentes se interligam e sobrepõem.
Figura 5: Ilustração de principais componentes de integração e “alvos de contágio” no ciclo de
políticas
Nível Nacional/Transversal
Formulação de
políticas

Nível Setorial

Incluir reconhecimento de
riscos climáticos
Aplicar Climate Lens

Planejamento

1. Sensibilização:
conscientização e
conhecimento
2. Pré-identificação (prescreening) de riscos e
vulnerabilidades

3. Avaliação detalhada de
risco climático

Aplicar Climate Lens

Incluir reconhecimento
de riscos climáticos
Aplicar Climate Lens

Aplicar Climate Lens

4. Identificação de opções
de ações de adaptação
5. Priorização e seleção de ações

Programas, projetos e
atividades específicos
p/adaptação

Programas, projetos e
atividades específicos
p/adaptação

Alocação de
recursos
Realocar recursos para setores /
regiões vulneráveis
Financiar atividades ou planos
específicos de adaptação

6. Implementação de
medidas de adaptação
selecionadas, inclusive
alocação orçamentária

7. Monitoramento e
avaliação de desempenho

Implementação

Abrir caminho para medidas
transversais e intersetoriais

Inclusão de critérios de vulnerabilidade
na avaliação de projetos
Incorporar adaptação na fase de
planejamento setorial

Fonte: Adaptado de UNDP (2010)
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A seguir são descritos os alvos para contágio e seus componentes de integração – listados na
elipse ao centro – para cada fase do ciclo de planejamento, destacando as eventuais
diferenças para os níveis nacional e setorial.
3.1

FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS

No nível nacional, os alvos de contágio correspondem a visões, estratégias e planos nacionais,
incluindo formulação de políticas de longo prazo (15 a 20 anos), assim como mais curtas (3 a 5
anos). Estas últimas, apesar de possuírem maior dificuldade de consideração de riscos de longo
prazo, possuem relevância operacional e oportunidades de associar políticas que já lidam com
variabilidade climática (no setor agrícola, por exemplo) com visões de longo prazo em relação
ao clima. Esses documentos evidenciam as prioridades nacionais e são uma oportunidade de
alocar questões de adaptação na agenda governamental.
No nível setorial, essa fase estabelece grandes objetivos a serem seguidos dentro do setor em
um período, abordagens a serem empregadas e as políticas para atingi-los. Busca-se traduzir
os direcionamentos nacionais em opções dentro dos setores. A alguns instrumentos é
facilmente atribuído um responsável (ministério), enquanto outros podem exigir maior
coordenação intersetorial.
Alvos de contágio: Claro e explícito reconhecimento dos riscos climáticos e da necessidade de
adaptação entre as políticas nacionais
A primeira ação de adaptação introduzida pela primeira seta visa garantir que os riscos
climáticos sejam reconhecidos na formulação de estratégias e políticas nacionais e setoriais. A
introdução de termos chave de mudanças climáticas e adaptação em visões, estratégias e
políticas nacionais contribui, em princípio, para o aumento de reconhecimento da importância
do tema e possui um efeito em cascata para outros níveis de planejamento, promovendo a
consideração sistemática dos riscos e necessidade de adaptação, uma vez que políticas nesse
nível servem de base para agendas em níveis setoriais e subnacionais. Adicionalmente, a
inclusão da adaptação nesse nível pode influenciar as prioridades de alocação de recursos nas
decisões de investimentos.
Igualmente, a incorporação da temática da adaptação nas políticas setoriais levam a uma
consideração sistemática dos riscos climáticos e respostas adaptativas neste nível, ajudando a
promover planos e atividades resilientes, além de futuros mecanismos de responsabilização e
cobrança por ações de adaptação.
Componente 1: Sensibilização
Para que os riscos climáticos sejam reconhecidos e incorporados
na fase de formulação de políticas em nível nacional e setorial, é
necessária a sensibilização dos seus principais atores sobre as
relações entre a variabilidade climática, as alterações climáticas,
vulnerabilidade e desenvolvimento dentro de cada agenda. A
sensibilização, que implica o estabelecimento de uma visão e
avaliação geral de vínculos importantes entre as prioridades
nacionais e setoriais de desenvolvimento e vulnerabilidade
climática, é o primeiro componente de integração da lista. A

As diversas oficinas
realizadas no âmbito
do contrato
contribuem para
este componente.
(Relatórios e
apresentações
disponíveis em:
www.mma.gov.br/cl
ima/adaptacao).
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sensibilização deve ser mantida ao longo do desenvolvimento das regulamentações
setoriais e subnacionais para que se estabeleça uma visão sistemática do tema
adaptação ao longo do ciclo de formação e também de implementação do arcabouço
regulatório de cada setor e tema.
Ações de promoção da adaptação realizadas em âmbito internacional, incluindo os
resultados científicos e negociações, assim como evidências práticas e científicas
nacionais demonstrando a relevância e o vínculo do tema com as agendas tradicionais
são imprescindíveis nesta fase.
Alvos de contágio: Aplicar Climate Lens na formulação de estratégias nacionais e políticas
nacionais e setoriais
A aplicação de Climate Lens deve ajudar a política a atingir seus objetivos de maneira mais
efetiva contribuindo para a identificação de riscos potenciais que as MC podem impor ao
atingimento dos mesmos e levando a uma reorganização das ações em caso de má-adaptação.
Componente 2: Pré-identificação (pre-screening) de riscos e
vulnerabilidades
A aplicação de Climate Lens requer subsídios de fontes de
conhecimento que avaliem riscos de maneira relevante, por
exemplo, de acordo com os recortes temáticos, espaciais e
temporais das políticas em análise. Em outras palavras,
implica uma pré-identificação de riscos e vulnerabilidades.

Os P.2.0.0.a_Mapeamento
de atores e trabalhos,
P.2.0.0.b_Planos
Governamentais e
P.2.0.1_Principais
Informações contribuem
para este componente.

Componente 3: Avaliação detalhada de risco climático
Caso a pré-identificação aponte que a política e/ou plano em questão está sob risco da
variabilidade ou mudança climática, uma avaliação detalhada de risco climático deve
ser feita, nos diferentes níveis em que for necessária.

3.2

ESTÁGIO DE PLANEJAMENTO – PLANOS DE DESENVOLVIMENTO PLURIANUAIS E
PLANOS SETORIAIS

Esta fase envolve a formulação e aprovação de planos e projetos plurianuais de
desenvolvimento baseados nos objetivos, princípios, diretrizes e instrumentos das políticas
nacionais e setoriais. Ao contrário da fase anterior, em que a integração da adaptação permite
a inclusão da temática e uso geral de Climate Lens, essa fase de planejamento provê uma
oportunidade mais concreta de ações e mudanças, seja de maneira reativa ou proativa.
Alvos de contágio: Aplicação de Climate Lens na formulação de planos setoriais e na
apreciação de planos plurianuais nacionais.
O uso de Climate Lens na formulação de planos setoriais pode levar à
O P.2.0.0.b_Planos
reorientação e modificações dos mesmos e/ou no desenvolvimento de
Governamentais
novas atividades. Se por um lado setores inerentemente vulneráveis às MC
contribui para esta
ação.
exigirão uma consideração combinada de riscos atuais e futuros, por
outro, setores para os quais vulnerabilidades às MC são menos óbvias
poderão focar em regiões mais afetadas pelas MC, podendo desencadear análises e planos de
ação regionalizados.
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No nível nacional, o uso de Climate Lens nesta fase deve ser aplicado a planos setoriais e
plurianuais propostos visando avaliar riscos e oportunidades relacionados ao clima atual e
futuro. Uma medida importante pode ser a adaptação dos critérios de avaliação e aprovação
de planos e projetos propostos por ministérios setoriais, adicionando critérios de resiliência
climática.
Componente 3: Avaliação detalhada de risco climático
Alvos de contágio: Construção e inclusão de programas, projetos e atividades
especificamente destinados à adaptação no nível nacional, setorial e transversais.
Como abordado no item 1.4 o escopo do planejamento também exigirá medidas
especificamente de adaptação e estes podem estar inseridos nos planos de desenvolvimento.
A aplicação de Climate Lens nesta fase, seja nos planos nacionais ou setoriais, poderá revelar a
necessidade de respostas a novos desafios de adaptação com atividades e investimentos
adicionais. A avaliação no nível nacional pode identificar respostas a impactos das MC que
perpassem os setores e exijam medidas transversais articuladas no nível centralizado.
Componente 4: Identificação de opções de
ações de adaptação

Os P.2.0.1_Principais Informações,
P.6.0_Final_Parte II_Metodologias de Priorização
e
P.6.0_Final_Parte III_ Sistematização das
Informações contribuem para o componente 4.

Componente 5: Priorização e seleção de
Os P.5.0_Dimensões no planejamento e
ações
P.6.0_Final_Parte II_Metodologias de
A avaliação detalhada dos riscos climáticos
Priorização contribuem para o componente 5.
leva à identificação de opções de medidas
de adaptação e sequencialmente à priorização das mesmas. Isso corresponde à
inclusão de programas, projetos e atividades exclusivos de adaptação, assim como
atividades setoriais e intersetoriais de adaptação.

3.3

ESTÁGIO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Para serem implementados, os planos de ação requerem recursos. Os recursos nacionais são
repartidos nos diferentes setores e regiões para a aplicação de seus planos, assim como de
outros investimentos intersetoriais. Os setores, por sua vez, deverão priorizar suas ações em
função do montante de recursos a ele alocado.
Alvos de contágio: Realocar recursos para regiões e setores mais vulneráveis
A alocação de recursos deve levar em conta o fato de que as MC afetarão setores e regiões de
maneira diferenciada. Particularmente os setores necessitarão de recursos para avaliar suas
políticas e programas frente aos novos desafios impostos além de desenvolver programas de
adaptação específicos.
Alvos de contágio: Financiar atividades ou planos específicos de adaptação
Essa ação pode contemplar, por exemplo, financiamento de projetos nacionais
especificamente visando adaptação e/ou estabelecimento de um fundo para adaptação ao
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qual ministérios setoriais possam recorrer para cobrir custos adicionais impostos pelas MC a
suas atividades e investimentos planejados.
Componente 6: Implementação de medidas de adaptação selecionadas, inclusive
alocação orçamentária
O principal instrumento de planejamento de orçamento público no Brasil
é o Plano Plurianual (PPA) que, de forma regionalizada, deve estabelecer
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas
relativas aos programas de duração continuada. Por orientar prioridades
e a própria gestão das políticas públicas, ele é fundamental para
viabilizar as medidas de adaptação previstas pelo PNA. A aplicação do
Climate Lens no PPA contribui para verificar se os objetivos e metas
estabelecidos em programas de duração continuada estão com recursos
financeiros devidamente alocados para o seu cumprimento.
3.4

P.2.0.0.b_Planos
Governamentais traz
a dotação
orçamentária dos PTs
2040 e 2050, além de
listar os outros PTs
que contemplam
medidas de
adaptação em
diferentes setores

ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS

No nível setorial, esta etapa envolve a identificação e orçamento preciso do conjunto de
investimentos, atividades e projetos a serem implementados num horizonte temporal
determinado com responsáveis, prazos e custos. Nessa fase é também comum a
implementação de programas nacionais. Essa fase define a seleção e aplicação de atividades
concretas que podem aumentar a capacidade adaptativa ou gerar má-adaptação, logo a
informação sobre riscos climáticos deve estar disponível e parâmetros de decisão chave
definidos para as escolhas, como tecnologias e localização.
Alvos de contágio: Inclusão de critérios de vulnerabilidade climática na avaliação de
propostas de projetos
A inclusão de critérios climáticos aos já existentes na escolha de projetos pode ajudar a
identificar se os mesmos são sensíveis às MC, assim como aumentar a vulnerabilidade e gerar
má-adaptação. Desse modo, evitam-se projetos de alto risco e/ou aplicam-se medidas de
resiliência aos mesmos. A adoção explícita desses critérios deve encorajar os proponentes a
considerar esses aspectos desde a concepção dos projetos.
Alvos de contágio: Incorporar atividades de adaptação identificadas na fase de
planejamento setorial
Componente 6: Implementação de medidas de adaptação selecionadas, inclusive
alocação orçamentária
Componente 7: Monitoramento e avaliação de
desempenho

Os P.2.0.1_Principais Informações
aponta indicadores encontrados em
estudos que podem ser úteis para o
componente 7.
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4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento consolida as principais recomendações para a elaboração e implementação
de uma estratégia nacional em adaptação, considerando que, em sua maioria, o conteúdo e
detalhamento dos diversos tópicos levantados foram apresentados ao longo dos estudos
anteriores.
Como fio condutor dessa consolidação, o conceito de integração emerge como uma enorme
oportunidade para formuladores de políticas públicas de diferentes setores, buscando a união
de esforços para o atingimento de objetivos comuns. Nesse contexto, o conceito de
territorialidade assume relevância central para a identificação de demandas sociais, sendo
extremamente oportuno para envolver atores, tanto da esfera governamental como da nãogovernamental, com potencial de transformação na adoção de políticas intersetoriais mais
integradas.
Assim, o desafio que enfrentará uma estratégia nacional de adaptação não difere tanto
daquele que historicamente têm enfrentado as demais políticas de desenvolvimento no País,
considerando a necessidade de se perseguir a coerência e coordenar esforços. Todavia, o que
mais distingue a adaptação é seu caráter transversal, sua capacidade de atingir uma ampla
gama de atividades econômicas e sua necessidade de envolver e engajar atores pertencentes
aos mais diferentes grupos, dos povos e comunidades tradicionais aos diretores de empresas e
planejadores públicos, o que acrescenta mais complexidade a seu planejamento.
Nesse sentido, a última seção deste documento buscou chamar atenção para o fato de que a
integração da adaptação deve ocorrer em diferentes níveis, desde projetos locais até planos
governamentais de longo prazo. Desse modo, Olhoff e Schaer (2010) destacam a importância
de se conjugar as abordagens “top-down” com as “bottom-up” para assegurar que o contágio
ocorra até a ponta da execução das medidas planejadas em âmbito nacional.
Para que os riscos e oportunidades associadas às MC sejam adequadamente incorporados aos
instrumentos de planejamento, a qualidade e o nível de detalhamento das informações e
análises é crucial. Por esse motivo, explorou-se tanto a necessidade de melhoria contínua da
cobertura e qualidade dos dados de monitoramento do clima, avaliações de impacto das
mudanças climáticas, vulnerabilidade e adaptação; da disponibilidade e qualidade de análises
socioeconômicas das principais relações entre as mudanças climáticas, vulnerabilidade,
adaptação e desenvolvimento; e da disponibilidade e qualidade das avaliações de custos e
benefícios das atividades de adaptação às alterações climáticas.
Entretanto, sabendo que nem toda a informação necessária será gerada prontamente pelas
organizações existentes e de que os recursos são escassos, buscou-se também ressaltar que a
integração é um processo gradual, que deve ter focos específicos em diferentes estágios do
ciclo de políticas públicas e nos diferentes níveis de tomada de decisão, reforçando o
compromisso para apoiar a capacitação contínua e o fortalecimento institucional em
adaptação.

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

44

BIBLIOGRAFIA
AAAS. American Association for Advancement of Science. What we know: the reality, risks and
response to climate change. The AAAS Climate Science Panel. s.l.: AAAS, 2014. Disponível em:
http://whatweknow.aaas.org/wp-content/uploads/2014/03/AAAS-What-We-Know.pdf.
Acesso em: 22 abr. 2014.
ARAÚJO, Andréa Naritza Silva Narquim. Articulação entre o conceito de governança e as
funções de planejamento e controle na gestão de políticas públicas. Brasília: s.n., 2010. III
Congresso Consad de Administração Pública. Disponível em: http://consad.org.br/evento/iiicongresso/. Acesso em: 22 abr. 2014.
ARAÚJO E SILVA, Flávia; MARTINS, Túlio César Pereira Machado; CKAGNAZAROFF, Ivan Beck.
Redes organizacionais no contexto da governança pública: a experiência dos Tribunais de
Contas do Brasil com o grupo de planejamento organizacional. Revista do Serviço Público.
Brasília:
ENAP,
2013.
Disponível
em:
http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=3909&Itemi
d=1. Acesso em: 22 abr. 2014.
BANCO MUNDIAL. World development report 2003 - Sustainable development in a dinamic
world: transforming institutions, growth, and quality of life. Washington DC: The World Bank,
Oxford
University
Press,
2003.
Disponível
em:
http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/0-8213-5150-8. Acesso em: 22 abr. 2014.
CORFEE-MORLOT, Jan et al. Cities, climate change and multilevel governance. Environment
Directorate. Paris: OECD, 2009. p. 125, OECD Environmental Working Papers, nº 14. Disponível
em: www.oecd.org/env/workingpapers. Acesso em: 26 mar. 2014.
DIXIT, Aarjan et al. Ready or Not: Assessing Institutional Aspects of National Capacity for
Climate
Change
Adaptation.
WRI
Report.
2012.
Disponível
em:
http://www.wri.org/publication/ready-or-not. Acesso em 22 abr. 2014.
KISSLER, Leo; HEIDEMANN, Francisco. Governança pública: novo modelo regulatório para as
relações entre Estado, mercado e sociedade? Revista de Administração Pública, Vol. 40, pp.
479-498.
Rio
de
Janeiro:
s.n.,
ago.
de
2006.
Disponível
em:
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/6826/5409. Acesso em: 20 mar.
2014.
HALLEGATTE, Stéphane; LECOCQ, Franck; PERTHIUS, Christian. Designing Climate Change
Adaptation Policies: An Economic Framework. Washington DC: The World Bank, Fevereiro de
2011. Disponível em: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/3335. Acesso em:
22 abr. 2014.
KLEIN, Richard et al. Portfolio screenning to support the mainstreaming of adaptation to
climate change into development assistance. Tyndall Centre for Climate Change Research.
2007. Working Paper 102. Disponível em: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584007-9268-x. Acesso em: 20 mar. 2014.

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

45

KONRAD, Kai; THUM, Marcel. The role of economic policy in climate change adaptation.
Department of Business and Tax Law; Department of Public Economics, Max Planck Institute
for Tax Law and Public Finance. Munique: MPI, 2012. p. 32, Working Paper 2012 – 08.
Disponível em: http://ssrn.com/abstract=2158578. Acesso em: 20 mar. 2014.
LU, Xianfu. Applying climate information for adaptation decision-making: a guidance and
resource document. 2011.
MMA.
Ministério
do
Meio
Ambiente.
GT
Adaptação.
[Online]
2013.
http://www.mma.gov.br/clima/grupo-executivo-sobre-mudanca-do-clima/grupo-executivosobre-mudan%C3%A7as-clim%C3%A1ticas/item/9143. Acesso em: 20 mar. 2014.
MPOG. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Estudo da Dimensão Territorial para
o Planejamento: Volume IV - Estudos Prospectivos - Escolhas Estratégicas. Secretaria de
Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI, MPOG. Brasília: MPOG, 2008. p. 288.
Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/planejamentoterritorial. Acesso em: 20 mar.
2014.
NAKASHIMA, Douglas et al. Weathering Uncertainty: Traditional Knowledge for Climate
Change Assessment and Adaptation. United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization; United Nations University. Paris: UNESCO; UNU, 2012. p. 120. Disponível em:
http://unu.edu/publications/policy-briefs/weathering-uncertainty-traditional-knowledge-forclimate-change-assessment-and-adaptation.html. Acesso em: 22 abr. 2014.
OCDE. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Coerência nas
Políticas: relatório final de atividades. OCDE - Comitê de Gestão Pública. Château de la Muette:
OCDE, 2003.
—. Integrating Climate Change Adaptation into Development Co-operation. Policy Guidance,
2009. Disponível em: http://www.oecd.org/dac/43652123.pdf. Acesso em: 22 abr. 2014.
OLHOFF, Anne; SCHAER, Caroline. Screening tools and guidelines to support the
mainstreaming of climate change adaptation into development assistance - a stocktaking
report. United Nations Development Programme. Nova Iorque: UNDP, 2010. Disponível em:
http://undp.adaptationlearning.net/undp_screening-tools-and-guidelines. Acesso em: 22 abr.
2014.
PATWARDHAN, Anand et al. Towards an integrated agenda for adaptation research: theory,
practice and policy. Strategy paper. Current Opinion in Environmental Sustainability, vol. 1, p.
219 – 225, nov. 2009.
ROSA, Luiz Pinguelli; OBERMAIER, Martin. Mudança climática e adaptação no Brasil: uma
análise crítica. Estudos Avançados, Vol. 27, nº 78, 2013. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142013000200011&script=sci_arttext. Acesso
em: 22 abr. 2014.
SILVA, Sandro Pereira. Considerações analíticas e operacionais sobre a abordagem territorial
em políticas públicas. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília: IPEA, 2013. In: Brasil
em desenvolvimento 2013: estado, planejamento e políticas públicas. Disponível em:

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

46

http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/politicas_sociais/bps_21_artigoespecial.
pdf. Acesso em 22 abr. 2014.
UNDP. United Nations Development Programme. Adaptation definition and levels, 2009.
Disponível em: http://www.undp.org/climatechange/adapt/definitions.html#11. Acesso em:
20 mar. 2014.
WEF. World Economic Forum. Climate adaptation: seizing the challenge. World Economic
Forum.
Genebra:
WEF,
2014.
Disponível
em:
http://www3.weforum.org/docs/GAC/2014/WEF_GAC_ClimateChange_AdaptationSeizingChal
lenge_Report_2014.pdf. Acesso em: 20 mar. 2014.
WRI at al. World Resources 2010 - 2011: decision making in a changing climate - adaptation
challanges and choices. World Resources Institute, em colaboração com United Nations
Development Programme; United Nations Environment Programme; World Bank. Washington
DC: WRI, 2011. Disponível em: http://www.wri.org/publication/world-resources-report-20102011. Acesso em 22 abr. 2014.

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

47

