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Balanço 2019
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Compromissos da Carta da Abema

Carta da
Abema



Carta da
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Objetivo CT

“ apoio à implementação
dos compromissos 

da Carta da Abema”

MONITORAMENTO

Sistema para acompanhar e divulgar o 
progresso na implementação  da Carta 
da ABEMA

CAPACITAÇÃO

Portifólio de ações para a 
implementação dos compromissos 

da Carta da Abema.  

PT
PLANO de AÇÃO

Plano de ação dos Estados para 
efetivação da Carta da ABEMA

PLANO DE TRABALHO 2020/21

FASE 
I

FASE 
II

FASE III

”Construção do Conhecimento”

”Aplicação do Conhecimento”

”Monitoramento e reporte”



Capacitação e assistência 
técnica para construção dos 

planos de ação de cada 
estado

Workshop para estratégia de 
implantação dos plano de 

ação 

Produto: Plano de ação dos 
Estados para efetivação da 

Carta da ABEMA

Estratégia de 
monitoramento, reporte e 

avaliação

Desenvolvimento de 
indicadores e estratégias de 

comunicação e troca dos 
resultados

Produto: Sistema para 
acompanhar e divulgar o 

progresso na implementação  
da Carta da ABEMA

Webinários sobre boas práticas 
subnacionais na agenda do 

clima

Workshop - Estratégias dos 
Estados Brasileiros para o 
atingimento das metas de 

Paris/Carta Abema

Produto: Portifólio de ações 
que podem ser utilizadas para 
os Estados desenvolverm os 

compromissos da AbemaF
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Produto: Plano de ação dos 
Estados para efetivação da 

Carta da ABEMA

Plano de Trabalho 2020

CONCLUÍDA





Contexto geral da política climática no mundo e no Brasil

Competências administrativas e legais para a implementação dos 
compromissos de Paris

Recursos disponíveis para a implantação da agenda climática 

Informações dos estados

Reflexão sobre o questionário aplicado: instrumento de avaliação da 
atuação ambiental dos governos



atividades de natureza executiva = competências comuns = 
União, estados e municípios podem atuar juntos = 

federalismo cooperativo ambiental

questões gerais + interesse nacional = legisladas pela União 
questões regionais e locais = estados e municípios.

florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição = competência concorrente: 

Competência Legislativa 

Competência Administrativa 

questões agrárias, de energia, água e transportes = Somente a União pode legislar  (x delegação)
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Abema

CT Clima

Ações

Webinários

Instrumentos

Floresta e Agricultura

Energia, Transporte 
e Setor Protutivo

• Políticas e Planos
• Participação e Engajamento
• Monitoramento
• Inventário
• Adaptação

• Regularização e desmatamento
• Recuperação e Conservação
• Agricultura Sustentável
• Unidades de Conservação



















Disponível em:

https://bit.ly/boaspraticasabema



Plano de ação - etapa 3
Ambição/Estratégia

de cada estado
(para onde vou)

MAI/21

Relatório baseline (2020)
Base para Relatórios Anuais

Plano de ação - etapa 1
Mapa do Caminho: passos 

para avançar nos 
compromissos da Carta 

NOV/20
integração da 

plataforma CDP com 
Carta da Abema

DEZ/20

Preenchimento Plataforma 
CDP (ano base 2020)

Plano de ação - etapa 2
Análise 

dos Estado em relação ao 
Mapa do Caminho

(onde estou)

Acompanhamento/
Troca

avanços e gargalos

Como implementar 
os compromissos 

da Carta da Abema
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Plano de Trabalho 20/21

Ferramentas de apoio ao planejamento climático de cada estado (apoio no 
avanço da implementação da Carta da Abema) e de monitoramento dos 
avanços, facilitando o intercâmbio e a troca de experiências entre os estados



PT da CT - FASE II e III

SET/20

ROADMAP - Mapa do 
Caminho: passos para 

avançar nos compromissos 
da Carta

Baseline
Monitoramento

DEZ/20

Plano de Ação 
Estados

Carta Abema

JAN 21 

PLANEJAMENTO

MOU
GIZ - ABEMA

Guia para 
preenchimento 

plataforma/Carta 
Abema

Monitoramento

Licença CDPMOU
GIZ - CDP -ABEMA



Roadmap



ROADMAP - guia para o avanço na 

agenda do clima

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

Por onde começar?

Como evoluir?

Onde queremos chegar?

Estágio 1



ROADMAP 



ROADMAP 



ROADMAP 



As NDCs acordadas na COP21 não são suficientes. Mesmo que todos os países cumprissem 
totalmente seus compromissos estabelecidos, isso não manteria o aumento da temperatura da 
terra abaixo dos 2 graus celsius. 

Aumentar as ambições: somente envolvendo todos os setores e níveis de governo é que 
conseguiremos trilhar esse o caminho para uma sociedade carbono neutro, resiliente e 
sustentável. 

Os governos subnacionais tem um papel estratégico para a agenda climática. Proximidade das 
instituições e capacidade de articulação junto aos municípios.

Concluindo...



Fomentar o debate sobre a agenda do clima e os ODS no cotidiano das pessoas

Fortalecer as instâncias de planejamento e controle ambiental

Estabelecer uma governança multinível, reorientar as políticas ambientais e superar 
a inabilidade de prover os recursos para uma infraestrutura adequada à s medidas 
de mitigação e adaptação , em particular nas cidades 

Promover a consciência social e a visão sistêmica de que a exclusão e a 
desigualdade ampliam as vulnerabilidades socioambientais e que os avanços 
demandam mudanças macroeconômicas 



Obrigada!

Inamara Mélo
Coordenação da CT Clima – Abema
Secretária Executiva da Semas – PE

(81)99954-1051

sustentabilidade.clima@semas.pe.gov.br


