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Nos dias 26 e 27 de junho foi realizado o Dia de Adaptação à Mudança
do Clima no Município: Ferramentas, Metodologias e Abordagens Estratégicas, como
parte do cronograma do II Fórum Brasil de Gestão Ambiental organizado pela
ANAMMA - Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente e
instituições parceiras. O Dia de Adaptação foi apoiado pelas seguintes organizações:
GIZ, C40, WRI Brasil, WWF Brasil, ICLEI América do Sul, Fundação KAS Brasil e
Fundação Grupo Boticário (Fig. 1).

Figura 1. Organizadores e participantes do Dia de Adaptação no II Fórum de Gestão
Ambiental em Campinas, SP.

O objetivo do painel foi reunir alguns dos principais atores que trabalham com o
tema para compartilharem iniciativas e ações estratégicas na aplicação de medidas de
adaptação para mudanças do clima no Brasil na escala municipal. A abertura do
evento contou com palestra sobre oportunidades e desafios para a adaptação no nível
local ministrada pelo Secretário de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório.
As apresentações foram organizadas em sessões com temas comuns que
incluíram espaços para debate ao final de cada bloco. A sessão “Avanços na produção
de conhecimento e uso da informação sobre impactos da mudança do clima,
vulnerabilidade e riscos climáticos” apresentou uma visão geral de metodologias e
experiências sobre índices de vulnerabilidade que possibilitam a compreensão do
cenário local de risco.
Na temática de “Instrumentos de transversalização da adaptação em nível
municipal” foi apresentado experiências dos municípios de Santos/SP e Recife/PE. A
importância do planejamento urbano sob a ótica climática foi levantada em questão,
além das desigualdades sociais. A Secretária Executiva do Estado de Pernambuco,
Inamara Melo, evidenciou que “o enfrentamento da mudança do clima passa pelo
enfrentamento da pobreza e da desigualdade social”, uma vez que uma população
com condições dignas de vida possui maior capacidade de adaptação.
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A sessão “Arranjos inovadores de adaptação à mudança do clima em
nível municipal” apresentou recomendações para a construção de cidades mais
resilientes e estudos de caso de soluções em adaptação. Sidnei Furtado, Coordenador
Regional da Defesa Civil de Campinas, apresentou o papel da defesa civil como ator
essencial na construção da resiliência em nível municipal e regional, além do
desempenho na prevenção e ação em eventos de risco e desastre. Ainda, Angela
Andrade (AA Consultoria) e Juliana Ribeiro (Fundação Boticário) apresentaram
exemplos de Soluções baseadas na Natureza, sendo a Adaptação baseada em
Ecossistemas a mais evidente.
A sessão de encerramento contou com debate livre sobre futuro da adaptação
nos municípios. Em que os participantes foram divididos em grupos, e, posteriormente,
apresentaram inspirações que o evento proporcionou a cada um. A integração de
atores locais, tanto da gestão municipal quanto da população, o engajamento da
sociedade e a aplicação de medidas de Adaptação baseada em Ecossistemas foram
iniciativas citadas como de grande relevância.
O evento proporcionou “diálogo de saberes” e comunicação entre participantes
atuantes ao longo do território nacional com um objetivo comum: a busca por um
município com melhor capacidade de resposta aos eventos climáticos em consonância
com a natureza e bem estar da população local.
No evento foi possível apresentar pôster intitulado “Lacunas de informação
sobre a vulnerabilidade às mudanças do clima no Litoral Paulista” (Anexo A) pertinente
aos resultados do presente contrato. Na figura 2 pode- se observar foto da exposição
no dia do evento.

Figura 2. Apresentação do poster no II Fórum Brasil de Gestão Ambiental.
‘
Além da apresentação de parte dos resultados sobre as lacunas de
conhecimento sobre a vulnerabilidade no Litoral Paulista, também foi possível realizar
reuniões com equipe de consultores GIZ e parceiros no Projeto PROADAPTA (Fig. 3).
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Figura 3. Reunião com equipe de consultores GIZ e parceiros no projeto
PROADAPTA.
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ANEXO A - Pôster apresentado no Dia de Adaptação no II Fórum de Gestão Ambiental
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ANEXO B – Certificado de apresentação de pôster no evento.
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