Contribua com a construção do PLANO DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS DO
CLIMA EM SALVADOR (PMAMC)
As Mudanças do Clima são um dos principais e mais complexos desafios do século XXI, por potencializar
eventos extremos e cada vez mais frequentes, que deixam suas marcas ao fazerem vítimas e causarem
perdas ou danificarem bens ano após ano. Além disso, demandam ações coordenadas em escala local e
global com efeitos substantivos e geograficamente heterogêneos, nos âmbitos ambiental, social e
econômico.
Frente a esses desafios e com o interesse em promover o desenvolvimento sustentável de Salvador,
estamos elaborando o Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima (PMAMC), o qual reconhece
a necessidade de um desenvolvimento de baixo carbono e resiliente aos efeitos da mudança do clima na
cidade.
Com previsão de conclusão até o final de 2020, o objetivo geral do documento é auxiliar o munícpio na
gestão climática, tendo como base técnica o PMAMC e um arcabouço legal capaz de apoiar seus
compromissos e criar instrumentos jurídicos para dar suporte a ações de mitigação e adaptação em
Salvador.
Para participar do projeto e dar sua contribuição para uma Salvador zero carbono e resiliente às mudanças
do clima, você pode enviar sugestões ou tirar dúvidas pelo e-mail pmamcsalvador@gmail.com e/ou
participar dos encontros e reuniões conforme cronograma abaixo:

Descrição

Data

SEMINÁRIO: Reunião de Abertura

15/01/20

WORKSHOP: Oficina de engajamento e capacitação sobre o funcionamento do software CLIMAS e
metodologia GPC (Protocolo Global para Inventários de Emissões de Gases de Efeito Estufa na escala de
Comunidades)

17/01/20

WORKSHOP: Oficina para apresentação da metodologia e plataforma MOVE

17/01/20

WORKSHOP: Apresentação e validação de resultados para fornecedores dados e informações

5 e 06/03/20

WORKSHOP: Lançamento do Relatório de Emissões de Gases de Efeito Estufa

Adiado

VISITA TÉCNICA: áreas de riscos já identificadas pela cidade

Adiado

WORKSHOP: Validação dos resultados com equipe técnica de Salvador e representantes da sociedade
civil

Adiado

WORKSHOP: Lançamento do Relatório de Índice de Riscos Climáticos
WORKSHOP: Apresentação e Consulta a Grupo Técnico, outras Secretarias e sociedade civil sobre
eixos estratégicos para composição do PMAMC
WORKSHOP: Rodada de consultas aos atores-chave sobre medidas de mitigação e adaptação com
base em cenários e índice de risco

A confirmar
A confirmar
A confirmar

WORKSHOP: Consulta a equipe técnica sobre indicadores a serem incluídos no PMAMC

A confirmar

WORKSHOP: Rodada de consultas às Prefeituras-Bairro para contribuições ao PMAMC

A confirmar

AUDIÊNCIA PÚBLICA: Versão preliminar do PMAMC

A confirmar

REUNIÃO TÉCNICA: Apresentação Relatório Final do PMAMC Validado

A confirmar

REUNIÃO TÉCNICA: Apresentação de Proposta para conteúdo do Relatório Síntese

A confirmar

REUNIÃO TÉCNICA: Apresentação de texto base preliminar do PL a tomadores de decisão

A confirmar

REUNIÃO TÉCNICA: Revisão do texto base preliminar do PL

A confirmar

AUDIÊNCIA PÚBLICA: Minuta do PL

A confirmar

WORKSHOP: Validação da versão final do PL

A confirmar

LEGENDA
Workhop (Oficina Local)
Seminário
Reuniões Locais
Visita técnica
Audiência pública

