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SOBRE O PROJETO

OBJETIVOS DO PROJETO

O Projeto Pegada Climática apoia governos estaduais

1. Fornecer um pacote de assistência técnica e

e regionais para que melhorem seus esforços para

treinamento adaptado às necessidades específicas

monitorar e reduzir emissões de gases de efeito estufa

de cada estado

(GEE). Os inventários estaduais de GEE fornecem o nível

Após reunir-se com partes interessadas regionais, o

de detalhes necessário para permitir aos responsáveis

projeto fornecerá assistência técnica e treinamento

pela elaboração de políticas locais entenderem suas

adaptados às necessidades dos estados para aprimorar

fontes e tendências de emissão para melhorar a

suas capacidades e conhecimentos de medição, emissão

elaboração de suas estratégias de redução de emissões.

de relatórios e verificação (MRV), além de identificar

O projeto oferece apoio direto e treinamento para
os estados de Pernambuco (Brasil), Chhattisgarh e
Telangana (Índia), Baja California, Jalisco e Yucatán

novas oportunidades para rastrear e reduzir emissões.
2. Alinhamento de sistemas de MRV regionais com
esforços nacionais e locais para promover ação

(México) e KwaZulu-Natal (África do Sul). Através da

climática integrada

aprendizagem entre pares, o projeto irá inspirar a melhoria

Serão organizados diálogos entre governos nacionais,

do gerenciamento de emissões em outros governos da

estaduais, regionais e locais para ajudar a alinhar a ação

Coalizão Under2. O projeto terá duração de fevereiro de

climática em todos os níveis de governo no Brasil, Índia,

2019 a fevereiro de 2021.

México e África do Sul. Serão elaborados documentos de

O Projeto Pegada Climática é liderado pelo The Climate
Group, como Secretariado da Coalizão Under2, em
coordenação com os seguintes parceiros consorciados:
Ricardo Energy and Environment, ICLEI - Governos Locais

orientação sobre o alinhamento dos sistemas regionais
de MRV com suas contrapartes nacionais e locais.
3. Compartilhamento de conhecimentos e

disseminação e réplica de práticas recomendadas

pela Sustentabilidade, Greenhouse Gas Management

internacionalmente em toda a Coalizão Under2

Institute e CDP.

Através da promoção da aprendizagem entre pares
por meio de uma série de produtos de conhecimentos,
webinars, fóruns recíprocos on-line e um curso de
e-learning, os parceiros consorciados irão disseminar
lições aprendidas deste projeto para outros estados e
regiões membros da Coalizão Under2.

RELEVÂNCIA DO PROJETO
Estados e regiões são fundamentais para abordagem de mudanças climáticas e estabelecimento de metas
ambiciosas; mas muitos carecem dos recursos técnicos e da experiência para monitorar e medir suas emissões.
Através deste projeto, estados e regiões serão preparados para tomar decisões mais informadas sobre planos para
redução de emissões. O projeto também servirá de base para que demonstrem sua contribuição para as metas do
governo federal e para inspirar novas ações climáticas.

Sobre os parceiros
THE CLIMATE GROUP

CDP

A missão do The Climate Group é acelerar a ação

CDP é uma organização internacional sem fins lucrativos

climática para alcançar um aquecimento global

que orienta empresas, cidades, estados e regiões a

de no máximo 1,5 °C e maior prosperidade para

reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, proteger

todos. O Climate Group atua como Secretariado da

recursos hídricos e proteger as florestas. As regiões-alvo

Coalizão Under2 de governos estaduais e regionais

serão incentivadas a divulgar seus dados de emissões

ambiciosos comprometidos em manter o aumento da

anuais durante a vigência do projeto, permitindo-lhes

temperatura global bem abaixo de 2 °C. O Climate

medir e gerenciar o progresso e garantir melhorias

Group é responsável por liderar a difusão deste projeto

contínuas que ultrapassem a duração do projeto.

e compartilhar lições aprendidas com os membros da
Coalizão Under2 e outros governos estaduais e regionais.

GHGMI

RICARDO PLC

The Greenhouse Gas Management Institute (GHGMI)

Ricardo plc é uma consultoria estratégica e ambiental

uma organização sem fins lucrativos sob a seção 501(c)

global, com mais de 30 anos de experiência em

(3), dedicada a treinar os especialistas de amanhã sobre

compilação de inventário de GEE e sistemas de MRV, e

os princípios, conceitos e técnicas para gerenciar e

já ajudou mais de 15 países a preparar seus primeiros

contabilizar com credibilidade as emissões de GEE. O

NDCs, apoiando três deles com a implementação.

GHGMI desenvolverá um curso de aprendizagem online

Ricardo será a líder na difusão de apoio de MRV e

(e-learning) para funcionários estaduais e regionais

fornecimento de capacitação e assistência técnica

que lhes permita projetar, implementar e avaliar, por

específicas sobre MRV de inventários de GEE e ações de

conta própria, sistemas relevantes de MRV de GEE que

mitigação nas regiões.

informem as decisões políticas locais.

(Instituto de Gerenciamento de Gases de Efeito Estufa) é

ICLEI
ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade é a rede
global líder de mais de 1.500 cidades, municipalidades e
regiões comprometidas com a construção de um futuro
sustentável. O ICLEI fornecerá orientação para os quatro
países-alvo, explorando abordagens para apoiar ações
climáticas verticalmente integradas por meio de diálogos
e capacitação em governança e emissão de relatórios em
vários níveis.

LEAD PARTNER

CONSORTIUM PARTNERS

Para obter mais informações, contate:

Jebi Rahman, Líder de Equipe, The Climate Group jrahman@theclimategroup.org
Este projeto faz parte da International Climate Initiative (IKI). O Ministério Federal Alemão do Ambiente, Preservação da Natureza e Segurança
Nuclear (BMU) apoia esta iniciativa com base em uma decisão aprovada pelo Bundestag alemão
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