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FOCO NOS RESULTADOS



Vale a pena replicar porque…
• Equalizar iniciativas e promover boas práticas em todos os estados 

brasileiros
• Cumprimento compromissos climáticos do estado 
• Dar escala a nível nacional, contribuindo para as metas brasileiras do 

Acordo de Paris
• Incentivar estados a estabelecer metas climáticas de longo prazo com 

metas mensuráveis e trajetórias definidas
• Formar grupos técnicos interdisciplinares para apoio ao desenvolvimento 

de ações e definição de políticas públicas
• Potencial sinergia com políticas e programas já existentes nos estados, 

possibilitando que as iniciativas tomem corpo e voz
• Desenvolvimento catálogo de ações de mitigação com base en estimativas 

de emissoes e setores chave
• Desenho do sistema MRV para acompanhar e monitorar o cumprimento 

das metas e ações 



Principais resultados

Linhas de base
• Levantamento de dados de 

entrada para estimativa BAU de 
todos os setores da economia

• Diagnóstico Linhas de base 
setoriais (AFOLU + Energia)

• Realização de Workshop com o 
Fórum Mato-grossense de 
Mudanças Climáticas para 
aprovação

• Fase final de revisão para entrega
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Principais resultados
Catálogo de Ações
• Identificação e desenho de ações em catálogo customizado
• Contribuições de um grupo técnico formado por  membros  

de secretarias, universidades e da Estratégia  PCI.
• Revisão do GT para 

alinhamento das ações 
com as NDCs e progra-
mas estaduais.

Sub-setores

Estratégias
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Exemplos



COMO FIZEMOS



O projeto em poucas palavras:

• O governo do Mato Grosso recebe suporte 
técnico para estabelecer um processo de 
transformação ou "Trajetória" para a 
redução de emissões a longo prazo 

• Planejamento a longo prazo – 2050
• Parceria The Climate Group/Coalização 

Under 2, Governors’ Climate and Forest 
Taskforce, Winrock International e Center for 
Climate Strategies

• Financiado pela NICFI/NORAD.
• Em colaboração com o FMMC.
• 2019 a 2021 – em andamento. Participantes do BAU Workshop

Cuiabá, fevereiro de 2020



Lições aprendidas

Processo para 
obter dados 

confiáveis para o 
desenvolvimento 
de estimativas é 

lento

Importância do 
engajamento entre 
parceiros desde o 
início do projeto e 

durante sua 
implementação

Dados para 
estimativa de 
emissões não 

estão totalmente 
disponíveis

Recomendada a 
participação de 

parceiros 
locais/funcionários 
com conhecimento 

técnico

Fundamental 
alinhamento com 

estratégias e 
políticas do estado

Momentos 
presenciais são 

importantes, o que 
se torna uma 

carência em épocas 
de pandemia

Comunicação 
permanente via 

chamadas online 
com os diferentes 

atores
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