
1º Workshop: Identificação das áreas temáticas para organização do conhecimento

Brasília, 14 de julho de 2016



Horário Atividade

9h00 – 9h30 Boas vindas

9h30 – 10h30
Introdução ao projeto e apresentação dos atores-chave
Inaiê Takae Santos (GVces): Contexto Políticas Públicas

Pedro Christ (MMA): Plano Nacional de Adaptação

10h30 – 11h30 Jornada do usuário: Gestão do conhecimento em adaptação

11h30 – 11h40 Intervalo

11h40 – 12h10 Debate sobre a Jornada do usuário

12h10 – 13h00 Referências de plataformas de adaptação

13h00 – 14h30 Almoço

14h30 – 15h30
Experiências do Reino Unido

Geoff Barnard (CDKN/CKB): Setting up a succesfull knowledge platform
Ruth Wolstenholme (Sniffer): Brokering Knowledge and Adaptation Scotland

15h30 – 16h00 Conversa sobre atividades da manhã e apresentação do Reino Unido

16h00 – 17h00 AdaptaClima:  Conteúdo e formato da plataforma

17h00 – 17h30 Fechamento e próximos passos
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Objetivos do Projeto

Objetivo Geral

Melhorar a capacidade adaptativa do Brasil face à mudança do clima

Objetivo Específico

Construir e disponibilizar informação sistematizada em áreas temáticas prioritárias

relacionadas à adaptação à mudança do clima e promover comunicação e articulação entre 

quem produz e quem utiliza o conhecimento



Apresentação do Comitê Gestor do Projeto

• Jaqueline Madruga – Analista Ambiental

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

MMA: Coordenador

• Mariana Nicolletti - Gestora do Projeto

• Fernanda Maschietto - Pesquisadora
FGV - GVces: Implementador

• Simon Anderson – Diretor de Mudança do Clima

• Teresa Sarroca – Coordenadora de Mudança do Clima

• Laura Silici – Pesquisadora 
IIED: Implementador

• Camila Almeida – Gerente de Projetos

• Diana Daste – Gerente de Projetos Senior
Conselho Britânico - Newton 

Fund: Apoiador



Lista de Participantes
Nome Instituição

Ana Elisa Bacellar ICMBio

Andrea Santos Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas

Antônio Nogueira Neto Ministério da Saúde

Carina Margonari Fundação Oswaldo Cruz

Chou Sin Chan CPTEC -Inpe

Cristianne Antunes Sedec/ Ministério da Integração Nacional

Darly Henriques da Silva Censipam

Delio Noel Carvalho Fundo Nacional sobre Mudança do Clima

Demetrio Filho   MDIC

Diana Daste British Council

Eduardo Canina WWF

Fernando Araldi Ministério das Cidades

Francine Varouf PNUMA

Giampaolo Pellegrino Embrapa

Jaqueline Madruga SMCQ/ Ministério do Meio Ambiente

Juliana Baladelli Ribeiro Fundação Grupo Boticário

Jussara Carvalho CETESB-SP

Leila Soraya Menezes SEMA-DF

Lilia Caiado CEBDS 

Lincoln Muniz Alves CCST - Inpe

Luiz Carlos Xavier Braskem

Marcio Gama Banco do Brasil

Nome Instituição

Márcio Tavares Nóbrega Agência Nacional de Águas

Marcos Vinícius Cantarino Confederação Nacional da Indústria

Marcus Fidelis Castro CMMC - Congresso Nacional

Margareth Carvalho CnpQ

Martin Becher GIZ

Neilton Fidelis Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas

Pedro Camarinha Cemaden

Pedro Spadale Sec. de Estado da Casa Civil do Estado do RJ

Rodrigo Medeiros  Conservação Internacional

Siomara Gonzalez Gomes SMCQ/ Ministério do Meio Ambiente

Valdir Borges Souza Junior Ministério de Minas e Energia

Equipe executora :

Fabio Salmoni Umcomum

Fernanda Maschietto GVces

Inaiê Santos GVces

Gabriela Alem GVces

Mariana Nicolletto GVces



DESAFIOS

1. Mapear temas e lacunas
2. Identificar e mobilizar atores
3. Articular quem cria e quem utiliza 

conhecimento
4. Sistematizar e disponibilizar informação 

nas áreas prioritárias da agenda no País 

CONTEXTO

• Cenário da informação é vasto e 
fragmentado

• Diversidade de atores que fornecem e usam 
as informações

• Lacunas entre pesquisas, políticas e práticas

Conhecimento em Adaptação

AdaptaClima pretende atuar como Knowledge Broker:

Organização ou conjunto de atividades intermediárias que ligam a produção e uso do conhecimento. O objetivo é 
apoiar tomadores de decisão a adquirir, valorar e considerar conhecimentos para sua tomada de decisão. 



Ações previstas

1. Mapear temas de interesse, conhecimento, políticas e iniciativas no Brasil e Reino Unido

2. Identificar e mobilizar os atores-chave no Brasil e no Reino Unido para contribuir para o desenvolvimento da 

plataforma

3. Identificar as pontes que podem ser criadas entre quem produz e quem utiliza o conhecimento

4. Criar, ativar e validar a plataforma web para apoiar e promover a interação entre produtores de 

conhecimento, usuários e atores relacionados

5. Desenvolver o componente de Comunicação & Articulação

6. Estruturar uma governança estável e legítima para a plataforma ganhar sólido reconhecimento pelo público

alvo e para funcionar efetivamente como um bem público



Três componentes principais



Resultados Esperados

Diagnóstico dos atores principais, lacunas e oportunidades na agenda de adaptação brasileira de maneira a 
dirigir investimentos e projetos e aumentar a resiliência no Brasil.

Plataforma web desenvolvida, permitindo a difusão do conhecimento, processos, prioridades e potencialidades 
relacionadas à adaptação às mudanças do clima no Brasil, facilitando assim o diálogo institucional e técnico entre os 
atores envolvidos.

Estrutura de ações de Comunicação & Articulação, complementar a plataforma web, capaz de facilitar a 
cooperação entre os atores e mobilizar os atores-chave para compartilhar conhecimento.

Sinergias e colaboração entre Brasil e Reino Unido em relação ao conhecimento, iniciativas e atores 
identificados e refletidos na estrutura, conteúdo e governança da Plataforma. 

Governança e modelo de negócios estruturados visando a sustentabilidade da Plataforma a longo prazo. 



Mapeamento de Atores com Agenda em Adaptação no 
Brasil (março 2016)
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Atores envolvidos no projeto

Comitê Gestor (MMA, BC, FGV-GVces, IIED) definiu quatro categorias, conforme mapeamento e priorização de atores:

Atores-Chave 

(33)

• Mais influentes e 
relevantes de acordo com 
priorização de atores.

• Convidados para webinar, 
workshops, consultas
remotas e testes da 
plataforma web.

• É provável que desse grupo
surjam os atores a compor
o conselho gestor futuro.

Colaboradores

(aprox. 30) 

• Atores que trabalham com 
adaptação, mas que
ficaram em segundo plano
na priorização.

• Covidados para um 
webinar, consultas remotas
e testes da plataforma
web.

Atores-Referência
(aprox. 20)

• Atores do Reino Unido, 
principalmente
plataformas já constítuidas 
e outros que contribuíram 
para a formação destas e 
servirão de referência. 

• Convidados para um 
workshop no Reino Unido e 
para as consultas remotas.

Influenciadores 

(imprensa, setor financeiro, 
parceiros internacionais, 

outros) (aprox. 90)

• Definidos junto aos atores-
chave com base em seus
mailings.

• Informados sobre as 
principais realizações do 
projeto por meio de 
newsletters.



Cronograma do projeto por ator



33 Atores-Chave
Governo Federal:

Agência Nacional de Águas

CEMADEN

CENAD

CENSIPAM

Congresso Nacional

CNPq

Fundo Nacional sobre Mudança do Clima

Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas

ICMBio

Ministério das Cidades

Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Ministério da Integração Nacional

Ministério de Minas e Energia

Ministério da Saúde

Gov. Estadual:
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Casa Civil do RJ
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do DF

Institutos de Pesquisa:
CCST- Inpe
COPPE - UFRJ
CPTEC - Inpe
Embrapa
Fiocruz
Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas
Rede Clima

ONGs:
Conservação Internacional
Observatório do Clima (reps: Fundação Grupo Boticário, ICLEI e WWF)

Instituições Financeiras:
Banco do Brasil
Swiss Re

Cooperação Internacional:
PNUMA
GIZ

Setor empresarial:       
Confederação Nacional da Indústria – CNI
Iniciativa Empresarial em Clima – IEC (reps: CEBDS, Instituto Ethos e Braskem) 



28 Colaboradores

Governo Federal: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos; CPRM - Serviço Geológico do Brasil; IBAMA; Ministério da 
Fazenda; Ministério das Relações Exteriores; Ministério do Planejamento

Governo Estadual: FAPESP; Funceme/CE

Governo Municipal: Defesa Civil Municipal do Rio de Janeiro

ONGs: Adapta Sertão; Agroicone; Fundação Avina; IPAM; SPVS; WRI

Institutos de Pesquisa/Universidades: Universidade Federal de Viçosa; IPA-PE; INCT; INMET; Inpa; Incline/USP

Setor empresarial: Schneider-Electric representando CT Clima (CEBDS); Vale representando Empresas pelo Clima 
(GVces); Fórum Clima (Instituto Ethos); Grupo CCR; Rede Clima da CNI (representada por ABIVIDRO; ABF; BRF; IBRAM; 
FIESC; FIEMA; FINDES; ArcelorMittal Brasil; BERACA; FIRJAN; FIEMG, IABr; FIESP; FIEB; ABAL; ABIHPEC; IBM Brasil; ABIT; 
ABIQUIM; IBA; ABINEE; ABBI; SENAI Paraná; ABIPLA; ABIAPE e ABCP)

Cooperação Internacional: Banco Interamericano de Desenvolvimento



Atores Referência confirmados

 Adaptation Scotland /SNIFFER Hub on Climate Resilience

 Climate Challenge Fund

 Climate Knowledge Brokers Group

 Climate UK / London Climate Change Partnership

 ClimateXChange

 Environmental Change Institute at Oxford

 Institute of Development Studies

 International Institute for Environment and Development

 Overseas Development Institute / CDKN

 UK Climate Impacts Programme

 UK Governmental Environment Agency

 weAdapt

• Outras 7 organizações foram convidadas e estamos esperando as confirmações



Ferramentas de Comunicação com Atores 

→ Intranet – para compartilhar documentos 

https://sites.google.com/site/plataformaadaptacao

→ Hotsite no site do GVces – para informações básicas para público externo

http://gvces.com.br/adaptaclima

→ Página do projeto no site do MMA –informações do AdaptaClima e de outros projetos de adaptação

http://www.mma.gov.br/clima/adaptacao/projetos

→ Newsletters bimestrais– para informar sobre marcos do projeto, para atores-chave, colaboradores e 
influenciadores (a partir de agosto)

https://sites.google.com/site/plataformaadaptacao
http://gvces.com.br/adaptaclima
http://www.mma.gov.br/clima/adaptacao/projetos


Contexto: Políticas Públicas
Inaiê Takae Santos, GVces 



Contexto: Políticas públicas em clima

Ação privada requerida 
visa a preservação de 

um bem público global

Mitigação

Não ocorre 
espontaneamente

Ação privada visa a 
obtenção de benefícios a 

serem usufruídos por 
quem a implementou: 

um bem privado ou bem 
público local

Adaptação

Pode ocorrer de 
forma espontânea

Funções e tipos de ação do poder público 

• Produção e disseminação 
de informação

Gestão da 
informação

• Normas, regulamentações e 
políticas vigentes

Avaliação e 
diagnóstico

• Ação em relação a 
instituições

Coordenação

• Investimentos públicosPriorização

Gestão do risco climático
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Por isso estamos 
aqui hoje!

Impactos e adaptação

Informação diversa, 
compartimentada, em 

evolução

Complementaridade 
público-privada

Criação de organizações 
especializadas?

Pesquisa fundamental

Articulação com entes da 
federação
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articulação (ex. MDIC)



Contexto: Políticas públicas em clima



Plano Nacional de Adaptação
Pedro Christ, MMA



Ministério do Meio Ambiente

Brasília, 2016



Observações científicas já 

constatam que a mudança do clima 

é inequívoca.

Introdução



Introdução



Desenvolvimento de Políticas 

Públicas: 

Política Nacional de Mudanças Climáticas

Plano Nacional sobre Mudança do 

Clima

Planos Setoriais de 

Mitigação e Adaptação

Contexto Legal



2015

NDC

Mitigação

Adaptação

Implementação

Redução das emissões de 
GEE
37%  (ano base 2005) até 
2025 
43%  (ano base 2005) até 
2030

Dimensão social, segurança 
hídrica, conservação e uso 
sustentável da 
Biodiversidade

Apoio internacional
Iniciativas Sul-Sul

Contexto Legal





Processo de elaboração do PNA

 28 Reuniões do GT Adaptação;
 11 Recortes setoriais/temáticos;
 13 Ministérios/ 18 Instituições;
 Fórum Brasileiro de Mudanças

Climáticas;
 2 consultas públicas, 5 oficinas

presenciais;
 4 Conselhos : RH, Biodiversidade,

SAN, Indústria;
 Comunidade científica: PBMC e Rede

Clima;
 197 reuniões no total.

3 anos: 2013-2016



Objetivo Geral

Promover a gestão e redução do risco climático no país, de

forma a aproveitar as oportunidades emergentes, evitar

perdas e danos e construir instrumentos que permitam a

adaptação dos sistemas naturais, humanos, produtivos e de

infraestrutura.



Metas do PNA



Estratégias Setoriais e Temáticas



Considerações Finais

• Portal no site do MMA: Transparência e Informação;

• Participação na implementação das metas do PNA;

• Estímulo ao diálogo para a construção conjunta;



Obrigado!

Pedro Christ

pedro.christ@mma.gov.br
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Jornada do Usuário

Objetivos da atividade: 

• Imergir no universo da adaptação

• Ter insights

• Entender como é organizada a lógica de busca, uso e compartilhamento da informação

• Identificar outros hubs de informação, com os quais a plataforma possa interagir

• Detectar as principais etapas, pessoas, meios e desafios relacionados à sistematização, uso e 
compartilhamento do conhecimento em adaptação para pensar os serviços a serem oferecidos pela 
plataforma



Jornada do Usuário

Tomar café:

1) Pegar café

2) Beber o café



Jornada do Usuário



Jornada do Usuário

1) Passo a passo

2) Ambientes e 
pessoas

3) Meios e artefatos

4) Sentimentos e 
decisões



Jornada do Usuário

Identifição da 
necessidade de 
informação em 

adaptação

Uso e/ou 
compartilhamento 

da informação

Imagine uma situação na qual vocês se deparam com a necessidade de uma informação 
relacionada à adaptação.

Quais são as etapas seguintes até o uso e compartilhamento da informação?



Grupo 3: Governo
MCTI
Min. Integração Nacional
Min. Cidades
Min. Minas e Energia
Min. Saúde
MDIC

Grupo 7: ONG
Conservação Internacional
Fundação Grupo Boticário
WWF
PNUMA

Grupo 2: Governo
ANA
Cetesb
ICMBio
Sema-DF
MMA

Grupo 1: Governo 
CMMC – Congresso Nacional
Sec. Casa Civil RJ
FBMC
FNMC

Grupo 5: Inst. Pesquisa
CPTEC
Censipam
Embrapa
PBMC
GIZ

Grupo 6: Empresa
Braskem
Banco do Brasil
CEBDS
CNI

Grupo 4: Inst. Pesquisa
Cemaden
Cenad
CCST
CNPq
FioCruz
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Referências de Plataformas de Adaptação

Objetivo da atividade:

• Conhecer e explorar diferentes tipos de plataforma de adaptação; 

• Identificar características interessantes e o que podem ou não servir;

• Pensar possibilidades para a AdaptaClima;

CLIMATE-ADAPT



Referências de Plataformas de Adaptação

Em duplas:

 Entrar na intranet: https://sites.google.com/site/plataformaadaptacao/

 Seção “Referências em Adaptação”  

 Pasta “Plataformas para exercício workshop”

 Escolha pelo menos 3 das plataformas 

https://sites.google.com/site/plataformaadaptacao/


Escolha pelo menos 1 ação de cada bloco para por 
em prática nas plataformas escolhidas:

BUSCAR

1. Buscar estudos recentes sobre 
um tema de interesse em 
adaptação

2.  Buscar informações sobre 
projeções climáticas 

3. Buscar informações de como 
fazer análise de vulnerabilidade

COMPARTILHAR

5.  Compartilhar algum conteúdo 
dentro da plataforma

6.   Compartilhar conteúdo da 
plataforma com colegas 

7.   Registrar uma demanda de 
informação na plataforma

CONECTAR

8.   Conectar com especialistas 
ou outros usuários sobre um 
tema de interesse

9.   Conectar com pessoas do 
Brasil ou América Latina

10.   Ver quando são os próximos 
webinars ou eventos disponíveis 
e os temas 



Avalie as plataformas segundo os 4 critérios:

• A organização e interação entre as páginas ajudam a 
realizar a atividade?  (visão macro)Navegação

• As ferramentas disponíveis no site (botões, barras de 
busca, mapas, etc) são úteis para realizar a atividade? 
(visão micro)

Funcionalidades

• As informações disponíveis no site são relevantes?Conteúdo

• A estética das páginas reflete a temática do site?Layout

4
Ótimo

3
Bom

2
Regular

1
Ruim
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Opções de restaurantes próximos

Mano's- Buffet com churrasco

SHCGN 705 – Atravessando a W3, em frente ao MMA  (2 min caminhando)

Poizé - Buffet

CLN 305 - Bloco E, subsolo (2 minutos caminhando)

A Tribo - Buffet com opções vegetarianas

CLN 105 Bloco B 52/59  (10 minutos caminhando)
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12h10 – 13h00 Referências de plataformas de adaptação

13h00 – 14h30 Almoço

14h30 – 15h30 Experiências do Reino Unido

15h30 – 16h00 Conversa sobre atividades da manhã e apresentação do Reino Unido

16h00 – 17h00 AdaptaClima: Conteúdo e formato da plataforma

17h00 – 17h30 Fechamento e próximos passos



Setting up a successful knowledge 
platform:  some practical advice

ADAPTACLIMA Workshop
14 July 2016

Geoff Barnard, CDKN
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Why set one up?

Typical reasons:

 Share latest knowledge

 Provide a repository

 Supporting a network

 Profile raising

 Transparency

 Matchmaking

What for?

Who’s it 
for?

Is this the 
best way ?
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Examples of existing climate platforms

Some of the current members of the CKB Group
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http://www.seachangecop.org/
http://www.seachangecop.org/
http://www.ganadapt.org/
http://www.ganadapt.org/
http://www.internews.org/
http://www.internews.org/
http://www.irena.org/
http://www.irena.org/
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/
http://www.uncclearn.org/
http://www.uncclearn.org/
http://arcab.org/
http://arcab.org/
http://unfccc.int/
http://unfccc.int/
http://acccrn.org/
http://acccrn.org/
http://cip.csag.uct.ac.za/webclient2/app/
http://cip.csag.uct.ac.za/webclient2/app/
http://climatetechwiki.org/
http://climatetechwiki.org/
http://www.actualidadambiental.pe/
http://www.actualidadambiental.pe/
http://www.reegle.info/
http://www.reegle.info/
http://www.adaptationlearning.net/
http://www.adaptationlearning.net/
http://www.weadapt.org/
http://www.weadapt.org/
http://cigrasp.pik-potsdam.de/
http://cigrasp.pik-potsdam.de/
http://www.climateprep.org/
http://www.climateprep.org/
http://www.climatefinanceoptions.org/
http://www.climatefinanceoptions.org/
http://www.climatefundsupdate.org/
http://www.climatefundsupdate.org/
http://caribbeanclimate.bz/
http://caribbeanclimate.bz/
http://www.icimod.org/
http://www.icimod.org/
http://www.cdkn.org/
http://www.cdkn.org/
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/
http://www.ecosystemmarketplace.com/
http://www.ecosystemmarketplace.com/
http://www.asiapacificadapt.net/
http://www.asiapacificadapt.net/
http://www.eldis.org/climate
http://www.eldis.org/climate
http://www.africa-adapt.net/AA/
http://www.africa-adapt.net/AA/
http://prod-http-80-800498448.us-east-1.elb.amazonaws.com/w/images/f/fa/MAPS_General_Presentation_(3).pdf
http://prod-http-80-800498448.us-east-1.elb.amazonaws.com/w/images/f/fa/MAPS_General_Presentation_(3).pdf
http://finanzascarbono.org/
http://finanzascarbono.org/
http://www.climate-services.org/
http://www.climate-services.org/
http://infoamazonia.org/
http://infoamazonia.org/
http://www.preventionweb.net/
http://www.preventionweb.net/
http://valorandonaturaleza.org/
http://valorandonaturaleza.org/
http://www.climatesmartplanning.org/
http://www.climatesmartplanning.org/
http://www.intercambioclimatico.com/en/
http://www.intercambioclimatico.com/en/
http://www.ggkp.org/
http://www.ggkp.org/
adaptationcommunity.net
adaptationcommunity.net
http://www.mitigationpartnership.net/
http://www.mitigationpartnership.net/
http://oneworld.org/home
http://oneworld.org/home
pacificdisaster.net
pacificdisaster.net
http://www.iisd.org/
http://www.iisd.org/
http://climate-l.iisd.org/
http://climate-l.iisd.org/
http://www.theredddesk.org/
http://www.theredddesk.org/


Avoiding some of the common 
mistakes

See Catherine Fisher’s blog on 10 Portal Pitfalls
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http://ikmediaries.pbworks.com/w/page/5853376/10 Portal Pitfalls


1. Narrow down your primary 
audience

Common mistake: 

• Trying to reach 
everyone 

and as a result

• Failing to reach 
anyone
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2. Understand your audience and try 
to pin down what they are looking for

You need to “walk in 
their shoes”
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3. Great content doesn’t create itself

Don’t 
underestimate the 
editorial effort 
needed

You need to be 
better than Google 
to be adding value
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4. Effective online communities are 
rare creatures 

Don’t underestimate the time it takes to 
establish and nurture them
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5. No need to reinvent the wheel

What can you 
learn from 
others?

What content can 
you pull in from 
elsewhere?

The CKB Group 
can help
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6. Building the platform is only Step 1

Need a strategy to 
get your key 
audiences involved, 
and keep them

Face-to-face events 
can really help 

Need a regular flow 
of fresh, high quality, 
content
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Practical challenges

 Coming up with a viable business model –
grant funding, sponsorship, subscriptions?

 Matching your ambitions to the resources 
available

 Building a strong editorial and management 
team

 Creating a platform that can evolve and grow 
over time
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Institutional considerations

 Finding a good host for the platform – that 
will be supportive and help build trust

 Ensuring a good degree of editorial freedom

 Getting the politics and governance right
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Final thoughts

#CKBrokers

 Be ambitious in your long term ambitions …

 But also realistic on what can be achieved in 
the short term

 Good luck!
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To find out more about the CKB Group

Web: www.climateknowledgebrokers.net

Email: geoff.barnard@cdkn.org

Thanks!
Twitter:  #CKBrokers
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Apresentação Adaptation Scotland

Ruth Wolstenholme

Managing Director - Sniffer



www.sniffer.org.uk

Brokering knowledge on climate 
change and resilience

Ruth Wolstenholme

Sniffer, 

Adaptation Scotland programme



www.sniffer.org.ukAdaptation Scotland is a programme funded by the Scottish Government and delivered by Sniffer

Brokering knowledge – our role

• Initiated Adaptation Scotland in 2005
• Programme supports organisations, businesses and 

communities in Scotland prepare for, and build 
resilience to, the impacts of climate change.

• Initial focus to raise the profile of adaptation and 
increase awareness across  policy and practice 
landscape

• Longer term shift to increased capacity building and 
facilitating partnership working for adaptation action



www.sniffer.org.ukAdaptation Scotland is a programme funded by the Scottish Government and delivered by Sniffer

Raising awareness 

• Use tools such as Local Climate Impacts Profile, 
UKCP09 scenarios

• Show trends and simple headlines – eg 15 key 
consequences, annotated climate ready places 
visuals

• Develop and promote case studies

• Develop climate stories and videos

• Work with the willing 

• Build on legislative drivers 



www.sniffer.org.ukAdaptation Scotland is a programme funded by the Scottish Government and delivered by Sniffer

Engaging & building capacity

• Develop guidance documentation   eg Five 
steps guidance for public sector 

• Facilitate engagement with communities eg
‘Are We Ready? Talking about the weather’

• Create peer to peer learning opportunities –
Adaptation Learning Exchange – for public 
sector and for third sector (exchange, task 
groups, accelerators)



www.sniffer.org.ukAdaptation Scotland is a programme funded by the Scottish Government and delivered by Sniffer

Working together
• Adaptation action requires  collaboration between 

organisations and a  systems approach. 

• Recognise need for collaboration between 
communities/ community  facing organisations
and institutions

• Brokerage role important 

• Place based partnerships eg Climate Ready Clyde, 
Edinburgh Adapts – create a shared vision, 
develop an action plan, work together
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9h00 – 9h30 Boas vindas
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AdaptaClima:  Conteúdo e formato da plataforma

Objetivos da atividade: 

Mapear a organização temática para a plataforma e possíveis formatos e conteúdos

• Entender como é organizado o pensamento sobre Adaptação e quais tópicos são mais relevantes

• Identificar os tópicos e subtópicos mais importantes que devem ser contemplados na plataforma

• Detectar os serviços que a plataforma deve oferecer e como ela pode se conectar a serviços periféricos



Mind Mapping



Mind Mapping



Mind Mapping





Qual experiência você gostaria de ter na 
plataforma AdaptaClima?

Conteúdo
Formato
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Próximos passos

Apresentação
A esta apresentação serão acrescentados os registros das atividades e será enviada a 

todos atores-chave e colaboradores nas próximas semanas.

Newsletter Será enviada em agosto para todos os atores-chave, colaboradores e influenciadores

Consulta

Remota

Será enviado no iníco de agosto o documento síntese com a primeira proposta da 

estrutura da plataforma web. A primeira parte da consulta remota para que comentem e 

contribuam com esse documento será durante todo o mês de agosto.

2º Workshop 
6 de  outubro de 2016: Estruturação dos componentes: plataforma web, governança, e 

ações de comunicação & engajamento



Obrigada!

mariana.nicolletti@fgv.br
fernandamaschietto@gmail.com

mailto:mariana.nicolletti@fgv.br
mailto:fernandamaschietto@gmail.com

