
Sistematização dos Workshops com Atores Referência no Reino Unido
6 de dezembro de 2016: Edimburgo, Escócia
8 de dezembro de 2016: Londres, Inglaterra



Este documento sintetiza os resultados dos dois Workshops AdaptaClima que 
aconteceram no Reino Unido em dezembro de 2016. 

15 atores-referência e parceiros do Reino Unido compareceram aos workshops e deram 
contribuições relevantes ao Projeto que serão apresentadas nos slides seguintes.

Com esse material em mãos, o Comitê Gestor irá analisar as sugestões e levá-las em 
conta no planejamento e implementação dos próximos passos do projeto.

Estamos à disposição para esclarecer dúvidas e receber comentários.

Agradecemos a todos os envolvidos!



Horário Atividade

9h30-10h00 Registro

10h00- 10h30 Sessão de boas vindas

10h30- 11h00 Introdução à AdaptaClima

11h00- 11h30 Q&A – Alinhamento sobre a iniciativa

11h30-11h45 Coffee Break

11h45-13h20
Conhecendo as expectativas e necessidades dos usuários da AdaptaClima e os

encaminhamentos correspondentes

13h20-14h20 Almoço

14h20-15h40 Principais desafios da AdaptaClima e contribuições dos atores-referência

15h40 – 16h00 Sessão de fechamento

16h00- 17h00 Networking coffee

Agenda dos workshops 



Comitê Gestor do Projeto

• José Domingos Gonzalez Miguez – Diretor (Secretaria 
de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental)

• Jaqueline Madruga – Analista Ambiental
MMA: Coordenador

• Mariana Nicolletti - Gestora do Projeto

• Fernanda Maschietto – Pesquisadora

• Carolina Koepke - Pesquisadora
FGV - GVces: Implementador

• Simon Anderson – Diretor de Mudança do Clima

• Teresa Sarroca – Coordenadora de Mudança do Clima

• Laura Silici – Pesquisadora 

IIED: Implementador

• Diana Daste – Gerente de Projetos Senior

• Camila Almeida – Gerente de Projetos
Conselho Britânico - Newton 

Fund: Apoiador



Objetivos do Workshop

• Avançar no desenvolvimento da AdaptaClima e reunir contribuições para 
fortalecer a efetividade e sustentabilidade da Plataforma.

• Promover e facilitar a troca de ideias e experiências entre participantes do Reino
Unido e do Brasil.



Participantes do Workshop



Conhecendo as expectativas e necessidades dos usuários da 
AdaptaClima e os encaminhamentos correspondentes



Objetivos desta atividade

Com base nos resultados dos 2 workshops no Brasil, 10 entrevistas com atores e consulta remota, da 
qual participaram 43 participantes:

• Apresentar as necessidades dos atores-chave e colaboradores, assim como os encaminhamentos
previstos

• Debater a efetividade e viabilidade dos encaminhamentos e discutir novas ideias

• Discutir a estrutura geral da AdaptaClima, potencialidades e pontos críticos





Entregas da AdaptaClima

Facilitar o acesso a 
informações 
relevantes 

(confiável, inteligível) nas 
áreas temáticas 

prioritárias da agenda de 
adaptação no Brasil para 

embasar tomada de 
decisão nas fases de 

avaliação, planejamento, 
implementação e 

monitoramento de ações

Disponibilizar
ferramentas

para apoio em avaliação, 
planejamento, 

implementação e 
monitoramento de 

estratégias de adaptação

Oferecer 
benchmarking

local e global de 
práticas em 
adaptação 

Atualizar 

sobre notícias, 
eventos, capacitações 

e oportunidades de 
financiamento em 

adaptação

Formar uma rede de relacionamento e promover parcerias entre 
usuários e provedores de conhecimento



Três eixos da AdaptaClima



O que entendemos pelo Eixo 1: Plataforma Web

Plataforma web colaborativa para disponibilizar informações sistematizadas e atualizadas relacionadas
à adaptação à mudança do clima, com foco no Brasil

Estruturar um menu que 
seja direto e fácil para o 

que o usuário busca

Organizar 
informações e 

categorias baseadas 
nas necessidades dos 

usuários

Promover a participação 
ativa dos usuários na 
plataforma (incluindo 

conteúdo a ser 
compartilhado)

Criar um hub com 
links de  forma 

integrada



O que entendemos por Eixo 2: 
Comunicação & Engajamento

Interações e conexões entre ‘produtores’ e ‘usuários’ de conhecimento promovidas em 
ambiente offline

Estimular a 
produção de 

conhecimento em 
formato apropriado

Promover 
parcerias para 

ações de 
adaptação

Encorajar a troca de 
conhecimento e 
experiências em  

workshops, seminários e 
outros eventos



Em relação à plataforma web

O que entendemos por Eixo 3: 
Governança e Modelo de Negócios

Conjunto de processos que permitem ações efetivas e transparentes para a 
sustentabilidade da Platforma

Assegurar informação 
atualizada e de qualidade

Articular engajamento  
institucional

Arrecadação de fundos e 
controle financeiro

Avaliar a satisfação do usuário

Comitê executivo que tenha 
representatividade para tomar 
decisões

Moderar e promover 
discussões



O que esperamos dos participantes:

Escreva perguntas, comentários e sugestões nos post-its:

 Você vê algum ponto crítico/alerta relacionado aos encaminhamentos?

 Talvez exista alguma outra maneira de responder a uma necessidade do usuário?

 Em geral, esta estrutura da Plataforma responde às principais demandas dos usuários?

1. Plataforma
Web

2. C&E 3. 
Governança

0. Geral
4. Modelo
de Negócios



NECESSIDADES DOS USUÁRIOS

Saber como encontrar 
financiamento para ações de 
adaptação 

• Encontrar informação sobre 

financiamento, editais, 

possibilidades, etc. 

• Entender a informação
• Evitar excesso de informações
• Ter acesso à informações
• Comunicar lacunas de 

conhecimento
• Ter diferentes fontes de 
informação (de setores distintos)

Exemplos de informações:
o Entender como a mudança do 

clima afeta os setores no Brasil.
o Encontrar legislação em 

diferentes níveis de governo.
o Entender por que e como o 

setor privado atua.

Encontrar informação atualizada, 
contextualizada e de qualidade 

sobre adaptação

Fazer networking, trocar 
experiências e informação, e 
desenvolver contatos pessoais

Avaliar a utilidade do 
conhecimento produzido

Ter um ambiente participativo, 
transparente e confiável para 
discutir questões de adaptação

Encontrar dados relevantes e 
confiáveis – e saber como usá-los

Entender como se adaptar à mudança 
do clima

• Filtrar e categorizar dados

• Fazer download de dados brutos

• Saber como usar dados climáticos

• Analisar, processar e usar os dados

Exemplos de dados:

o Dados de mudanças climáticas em 

nível local

o Cenários futuros para uma região 

específica

• Como desenvolver planos, projetos, 

políticas e estratégias de adaptação 

(governo, empresas e sociedade civil)

Exemplos:

o Comunicar adaptação internamente 

e na cadeia de valor

o Envolver parceiros em um plano de 

adaptação

o Lidar com risco e incertezas

o Escolher áreas prioritárias para 

Unidades de Conservação

o Evitar perdas materiais em  casos de 

enchentes

o Desenvolver capacidades nas 

instituições

o Ter uma rede, parceiro ou consultor 

para ajudar a desenvolver planos

• Espaço para troca de 

informação e conectar com 

outros stakeholders

• Trocar experiências e melhores 

práticas

• Contato virtual e presencial

• Acesso a uma rede de contatos 

para consultas sobre 

informações e experiências.

• Do ponto de vista do provedor 

de conteúdo: entender quem 

são os usuários, frequência de 

acesso e valor atribuído em 

relação à utilidade.

• Obter a colaboração de outros 

usuários

• Representatividade de diferentes 

setores que participação da 

tomada de decisões 

• Controle de qualidade



Necessidades dos Usuários

Plataforma Web

Comunicação & 
Engajamento

Governança & 
Modelo de Negócios

Encontrar informação

atualizada, contextualizada e de 

qualidade sobre adaptação

Fazer networking, trocar 

experiências e informação, e 

desenvolver contatos pessoais

Saber como encontrar

financiamento para ações de 

adaptação

Avaliar a utilidade do 

conhecimento produzido

Ter um ambiente participativo, 

transparente e confiável para 

discutir questões de adaptação

Encontrar dados relevantes e 

confiáveis – e saber como usá-los

Entender como se adaptar à 

mudança do clima



Mapa interativo com dados climáticos, 

ambientais e socioeconômicos

Platforma Web

Comunicação & Engajamento

Adaptação à Mudança do Clima

Publicações

Temas

Legislação (mapa)

Impactos e vulnerabilidades

Link para 

dados brutos

Estudos de Caso Ferramentas

Promover prêmios e encorajar produção de conteúdo

Promover linhas de pesquisa (principalmente para lacunas de conhecimento)

Promover workshops, webinars, seminários e eventos

Equipe técnica para mediar o 

fórume garantir qualidade e 

confiabilidade dos 

dados/conteúdo

Comitê Executivo para 
motivar atores externos a 
participarem da Plataforma

Comitês temáticos para 
animar discussões, fomentar
e produzir conhecimento

Estabelecer parcerias com produtores de dados para viabilizar a 

disponibilização em formatos adequados para atender diferentes usuários.

Desenvolver estratégia de comunicação com diferentes abordagens para 

atrair usuários de setores distintos

Comunicar atualizações na plataforma por meio de newsletters e em outros 

sites que são acessados pelos usuários

Buscar financiamento

Definir um modelo de negócios
que sustente a plataforma

A estrutura de governança 
deve  ter representatividade 
dos setores privado, de 
governo e sociedade civil.

Estrutura de governança
mínima e estável, com funções
claras

Glossário

Ciclo de adaptação com 4 fases

Adaptação para cada setor: empresas, 

governo, sociedade civil

Material de apoio (com  breve descrição, tags e filtros: 

público-alvo, tema, região…)

Informação sobre gestão das incertezas

Contatos de pessoas e organizações

Fórum

Compartilhar e recomendar conteúdo

Agenda com cursos e eventos

Editais e anúncios sobre financiamento

Projetos em Andamento

NotíciasNewsletters 

Contexto de Adaptação Adaptando à mudança do Clima Mural

Banco de Dados

Rede AdaptaClima

Avaliação de Conteúdo

Identificar quantas vezes

um link foi clicado e por

qual perfil de usuário

Pesquisas

com 

usuários

Funcionalidades Informação sobre como usar dados

Governança & Modelo de Negócios

Necessidades dos Usuários

Encontrar informação

atualizada, contextualizada e de 

qualidade sobre adaptação

Fazer networking, trocar 

experiências e informação, e 

desenvolver contatos pessoais

Saber como encontrar

financiamento para ações de 

adaptação

Avaliar a utilidade do 

conhecimento produzido

Ter um ambiente participativo, 

transparente e confiável para 

discutir questões de adaptação

Encontrar dados relevantes e 

confiáveis – e saber como usá-los

Entender como se adaptar à 

mudança do clima



Discussão em Plenária | Reflexões dos participantes sobre: 

Estrutura Geral da AdaptaClima

Alertas

• Website e projeto são de alta complexidade. Para os usuários isso pode ser desencorajador.

• O projeto tem: boas ideias, ótimo envolvimento de stakeholders, ótimo mapeamento de 
necessidades e uma visão geral. É preciso desenvolver uma estratégia de financiamento.

Sugestões

• Começar as atividades do eixo de comunicação e engajamento para uma/um região/usuário 
específica/o e ir ampliando aos poucos: criar o caso e depois expandir. 

• Engajamento de stakeholders parece ser a maior força do projeto. Usar isso para guiar 
processos relacionados ao desenvolvimento de conhecimento e compartilhamento, não apenas 
para a plataforma.



Alertas

• Estabelecer os conteúdos e funcionalidades prioritários, a serem desenvolvidos, contemplados em um primeiro 
momento; elencar as demais fases para desenvolvimento dos demais.

• É desafiador agregar dados climáticos, ambientais e socioeconômicos em um mapa em camadas. Os dados são 
normalmente baseados em diferentes premissas (exemplo: emissões futuras).

• Ter cautela ao construir banco de dados, considerar o processo de atualização e manutenção.

• Página sobre financiamento, eventos e benchmarks demanda muito tempo para alimentar. É realista ter essa 
página inicialmente? Deixar para uma segunda fase de desenvolvimento.

Sugestões

• Pensar em rotas alternativas para acessar conteúdos, por exemplo por meio de um questionário simples, com 
perguntas objetivas, para mapear o que o usuário procura.

• Automatizar a atualização de conteúdos.

• Mostrar ao usuário qual informação estará disponível mais adiante ao seguir navegando na plataforma.

• Nos estudos de caso, é importante incluir o que deu errado. 

• Promover a troca de conhecimento direta entre pares (peer to peer). 

• Definir alguns materiais de suporte mais relevantes, de maior qualidade, para serem referência.

• Utilizar ferramenta para análise estatística da plataforma desde sua implementação.

Referências

• Mapbiomas.org

• Sistemas de apoio à políticas: Costing Nature; WaterWorld; DeSurvey; Terra-I; SimTerra (todos podem ser 
acessados em: www.policysupport.org)

Discussão em Plenária | Reflexões dos participantes sobre: 

Plataforma Web 

http://www.policysupport.org/


London’s Workshop contributions

Alertas

• É crucial articular a AdaptaClima a outras plataformas/websites existentes (sobre mudança do clima; 
dados diversos; setoriais).

• Sobre critérios para os usuários avaliarem os conteúdos acessados, é difícil estabelecer padrões. 

Sugestões

• Oferecer treinamentos sobre a plataforma: oportunidade para os usuários contribuírem com 
atualizações e melhorias 

• Conscientização e engajamento: ter “campeões de adaptação” (politico, líder comunitário, líderes de 
setores).

Discussão em Plenária | Reflexões dos participantes sobre: 

Comunicação e Engajamento



Edinburgh’s Workshop contributions

Perguntas

• A função do fórum demanda moderador, tempo e recursos. Se a ideia é que os próprios usuários respondam  
perguntas de outros nos fóruns, como garantir que entrem com frequência para checar se há perguntas? 

• Existem plataformas e redes similares? Há previsão de parcerias para dividir algumas das funções? 

• Quem poderia fazer o papel de tradução e interpretação para adaptar o conhecimento/informações para 
necessidades de usuários específicos?  

Alertas

• Questões sobre o modelo de negócios e/ou incentivos para os stakeholders participarem: 

o Há recursos financeiros institucionais – para a manutenção da plataforma? Mesmo faseando o 
desenvolvimento e implementação, que funcionalidades e temas priorizar? 

o A dependência de dedicação em base voluntária gera vulnerabilidade. 

Discussão em Plenária | Reflexões dos participantes sobre: 

Governança e Modelo de Negócios



Principais desafios da AdaptaClima e contribuições dos atores-
referência



Objetivos da atividade

• Apresentar os principais desafios de cada eixo da plataforma

• Receber contribuições dos participantes do workshop



Principais desafios

PLATAFORMA WEB

1. Como identificar 
lacunas de 
conhecimento e como 
resolvê-las?

2. Qual critério de 
qualidade pode ser 
usado para avaliar os 
materiais?

COMUNICAÇÃO & ENGAJAMENTO

1. Como desenvolver um mapa interativo
com base em dados produzidos por
diferentes organizações? 

2. Como instigar a colaboração e 
participação na comunidade online, 
fóruns e para a inserção de conteúdo?

3. Que tipo de ações criativas, efetivas e 
de baixo custo pode-se fazer para 
promover interações offline? 

GOVERNANÇA 

1. Quem deveria ser 
envolvido na estrutura de 
governança?

2. Como identificar 
articuladores para os 
comitês temáticos? Quais 
são seus papéis e 
benefícios?



Discussão em grupos

Sobre os desafios apresentados:

• Você passou por essa experiência na
organização/plataforma/projeto?

• Caso negativo, por que não? O que você sugere?

• Caso positivo, o que foi feito? 
• O que não funcionou? 
• Quais são as boas práticas? 
• Quais referências sobre o assunto você

recomenda?

PLATFORMA WEB

COMUNICAÇÃO & 
ENGAJAMENTO

GOVERNANÇA



Contribuições: Plataforma Web

• A melhor maneira é o contato pessoal.

• Secretariado que mantenha 
relacionamento com os usuários e 
parceiros.

• Muito do que os usuários precisam para 
completar ações não são mais. 
informações, mas o “know-how” e apoio 
para usar os materiais disponíveis.

• Mecanismos para aprenderem dos 
pares.

• Reuniões presenciais. Ex: ciclo de 
encontros de “troca de aprendizado em 
adaptação” do Adaptation Scotland.

• Webinars para públicos específicos.

1. Como identificar lacunas de conhecimento e como 
resolvê-las?

• Robustez científica.

• Profissionais responsáveis pelo controle 
tenham credibilidade, sejam especialistas.

• Fontes e referências confiáveis.

• Informação atualizada.

• Relevância para políticas.

• Informação para usuários tomarem decisões 
(para implementar o PNA).

• Não só o conteúdo deve ser analisado, mas 
também formato e linguagem.

• Exemplo a evitar: SE Web, muita informação 
sem critério de qualidade.

2. Qual critério de qualidade pode ser usado para avaliar os 
materiais?

http://www.environment.scotland.gov.uk/


• Uso de camadas de informação sobrepostas ou mapas individuais, ao invés de 
dados agregados que se cruzem, pois dados são criados a partir de premissas e 
parâmetros distintos.

• Referências: sistemas de mapas no Brasil que já existem (MapBiomas e outros).

• Exemplos europeus: Urban vulnerability mapbook (Climate-ADAPT); Adaptation
Scotland.

1. Como desenvolver um mapa interativo com base em dados produzidos por
diferentes organizações? 

Contribuições: Comunicação e Engajamento



3. Que tipo de ações criativas, efetivas e de baixo
custo pode-se fazer para promover interações
offline? 

• O usuário precisa ver os benefícios dessa participação no 
seu dia-a-dia.

• Boas histórias e estudos de caso (para identificar desafios 
comuns e complementar informações técnicas).

• Colocar ênfase no aprendizado.

• Fazer webinars (pensar no tempo e nos resultados 
esperados) e ter um canal no Youtube.

• Sobre os fóruns online:

o Devem ser bem específicos nos temas e público-
alvo.

o Podem ser conectados com webinars ou workshops.

o Podem haver especialistas convidados em datas
específicas.

o Mediador é necessário.

o Fóruns fechados ajudam a criar confiança para os 
usuários dividirem desafios e práticas não exitosas.

• Workshops e reuniões

• Eventos informais (ex: Café com Clima)

• Visitas de campo (ex: pré-conferências) são
particularmente interessantes para engajar
formuladores de políticas

2. Como instigar a colaboração e participação na comunidade
online, fóruns e para a inserção de conteúdo?

Contribuições: Comunicação e Engajamento



Respostas aos desafios: Governança

• GT Adaptação – comitês temáticos.

• Considerar conselho técnico e grupo de 
usuários.

• Órgão do governo que esteja mais envolvido 
em papel de liderança.

• Estrutura de governança deve seguir as 
decisões relacionadas às fases de 
implementação. 

• Vontade e disposição para colaborar.

• Interesse em produzir conteúdo.

• Interesse em criar e/ou ampliar suas redes.

• Comprometimento em participar de 
reuniões regulares.

• Líderes setoriais, que podem engajar
públicos específicos. 

• Pessoas/organizações que tem 
credibilidade em diferentes setores.

• Pode haver rotatividade de articuladores, 
dependendo do tipo de conteúdo
necessário. 

1. Quem deveria ser envolvido na estrutura de 
governança?

2. Como identificar articuladores para os comitês 
temáticos? Quais são seus papéis e benefícios?



Obrigad@!

Simon Anderson 
simon.anderson@iied.org

Teresa Sarroca
Teresa.Sarroca@iied.org

Laura Silici
l.silici@btinternet.com

Jaqueline Madruga 
jaqueline.madruga@mma.gov.br

Mariana Nicolletti  
mariana.nicolletti@fgv.br

Fernanda Maschietto
fernandamaschietto@gmail.com
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