2º Workshop: Desenho da Plataforma de Conhecimento em Adaptação do Brasil
São Paulo, 06 de outubro de 2016

Objetivos do dia
Dando continuidade à co-construção da Plataforma, trabalharemos os
3 eixos da AdaptaClima:
Plataforma Web I Faremos uma última consulta sobre o desenho da
arquitetura da plataforma e suas funcionalidades

Articulação & Comunicação I Definiremos as potenciais funções e
atividades deste núcleo e identificaremos os recursos necessários
para a sua realização
Governança I Iniciaremos a discussão sobre estrutura de governança

Horário

Atividade

9h00 – 9h30

Boas vindas

9h30 – 10h30

Introdução e apresentação do mapeamento de atores do projeto

10h30 – 12h15

Análise da Arquitetura da Plataforma Web

12h15 – 13h45

Almoço

13h45 – 16h10

Estruturação das Ações de Comunicação & Articulação

16h10 – 16h25

Intervalo

16h25 – 17h25

Diálogo sobre Governança

17h25-18h00

Fechamento e próximos passos

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.

Comitê Gestor do Projeto
MMA: Coordenador

FGV - GVces: Implementador

IIED: Implementador
Conselho Britânico - Newton
Fund: Apoiador

• José Domingos Gonzalez Miguez – Diretor (Secretaria
de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental)
• Jaqueline Madruga – Analista Ambiental
• Mariana Nicolletti - Gestora do Projeto
• Fernanda Maschietto – Pesquisadora
• Carolina Koepke - Pesquisadora
• Simon Anderson – Diretor de Mudança do Clima
• Teresa Sarroca – Coordenadora de Mudança do Clima
• Laura Silici – Pesquisadora
• Diana Daste – Gerente de Projetos Senior
• Camila Almeida – Gerente de Projetos

Atores envolvidos no Projeto
Atores-Chave
(35)

Colaboradores
(28)

Atores-Referência
(15)

Influenciadores
Imprensa, setor financeiro, parceiros
internacionais, outros (aprox. 90)

Atores mais influentes e relevantes
de acordo com o mapeamento feito

Atores que trabalham com adaptação,
mas não possuem uma agenda própria
no tema ou com ações muito pontuais
Atores do Reino Unido, principalmente
outras plataformas já constituídas que
servirão de referência
Acompanham as principais realizações
do projeto por meio de newsletters

Novos atores

Atores presentes
•

Agência Nacional de Águas (ANA)

•

•

Banco do Brasil

•

•
•

Fórum das Capitais Brasileiras
(CB27/Frente Nacional de Prefeitos)

•

Centro de Ciência do Sistema Terrestre
(CCST/Inpe)

•

•

Centro Nacional de Gerenciamento de
Riscos e Desastres (Cenad)

•
•
•

Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz)
Agência Alemã de Cooperação
Internacional (GIZ)

Instituto Chico Mendes (ICMBio)

Centro Gestor e Operacional do Sistema
de Proteção da Amazônia (Censipam)

Iniciativas Empresariais em Clima:
Braskem e Conselho Empresarial Brasileiro
para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS)

•

Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (CETESB-SP)

Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços (MDIC)

•

•

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq)

•

•

Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa)

•

Observatório do Clima: Fundação Grupo
Boticário e ICLEI

•

Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas

Centro de Estudos em Sustentabilidade da •
Secretaria de Estado da Casa Civil do
FGV-EAESP (GVces)
Estado do Rio de Janeiro (SECC-RJ)

•

Confederação Nacional da Indústria (CNI) •

•

Ministério da Saúde (MS)
Ministério das Cidades (MC)
Ministério de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Comunicações (MCTI)
Ministério do Meio Ambiente (MMA)

•

Secretaria do Estado de Meio Ambiente
do Distrito Federal (Sema-DF)

Cronograma do projeto

Mapeamento de Atores (outubro 2016)
Natureza dos atores
Mapeamento de Atores com Agenda em
Adaptação no Brasil (total: 144)

Governo Federal
Governo Estadual
Governo Municipal

9

Inst. de pesquisa e
universidades
ONGs

5 3
34

9
6

Rede empresarial
12

26
3
37

Mapeamento de Atores-Chave e
Colaboradores do Projeto AdaptaClima
(total: 70)
2

3

3

3

21

4

Empresas
Inst. financeiras e seguradoras
Cooperação Internacional
Outros

12
5
15

2

Mapeamento de Atores (outubro 2016)
Componentes do processo de adaptação por tipo de ator
Mapeamento de Atores-Chave e Colaboradores
do Projeto AdaptaClima

Mapeamento de Atores com Agenda em Adaptação no Brasil
Governo Federal
Governo Estadual
Governo Municipal
Inst. de pesquisa e universidades
ONG
Rede Empresarial
Empresas
Inst. financeiras e seguradoras
Cooperação Internacional
Outros
Total

34%
26%
38%

33%
58%
25%

58%
42%
44%
38%
36%
33%
42,4%

Avaliação
Planejamento
Implementação
Monit. e Avaliação

26%

7%
11% 5%
25%
13%
28%
9% 5%
34%
14% 10%
100%
0%
19%
31%
6%
6%
50%
6%
27%
27%
9%
17%
33%
17%
30,1%
20,4% 7,1%

33%
36%
29%

31%
36%
29%

58%
35%
50%
33%
33%
33%
39,3%

25%
10%
18%
9%
29%
14%
31%
4% 8%
38%
12%
15%
100%
0%
17%
17%
17%
17%
33%
17%
33%
22%
11%
17%
33%
17%
30,7%
18,7% 11,3%

Mapeamento de Atores do Projeto AdaptaClima
Ações relacionadas a adaptação
Monitora dados climáticos
Promove, divulga, sensibiliza o tema
60
Desenvolve cenários climáticos
impactos/vuln./adaptação
50
Financia atividades relacionadas ao
Desenvolve cenários socioeconômicos
tema
40
Discute bases legais, regulações,
standards

30

Monitora impactos

20
Monitora a eficácia/ eficiência das
ações/ medidas

Faz transferência de riscos

Desenvolve capacidade de resposta a
eventos extremos
Desenvolve capacidade adaptativa às
MC
Implementa medidas de adaptação

10

Avalia impactos e vulnerabilidades

0
Trata de aspectos econômicos de
impactos/vul./adaptação
Trabalha com ferramentas como ACB,
multicritérios, indicadores, etc.
Propõe medidas de adaptação
Compila informações da literatura

Mapeamento de Atores do Projeto AdaptaClima
Ações relacionadas a adaptação por natureza dos atores
Monitora dados climáticos
Promove, divulga, sensibiliza o tema
20
Desenvolve cenários climáticos
impactos/vuln./adaptação
Financia atividades relacionadas ao
Desenvolve cenários socioeconômicos
15
tema
Discute bases legais, regulações,
standards

Faz transferência de riscos
Desenvolve capacidade de resposta a
eventos extremos
Desenvolve capacidade adaptativa às
MC
Implementa medidas de adaptação

Governo Estadual
Governo Municipal

10

Monitora impactos

5
Monitora a eficácia/ eficiência das
ações/ medidas

Governo Federal

Avalia impactos e vulnerabilidades
0

Inst. de pesquisa e
universidades
ONGs
Rede empresarial

Trata de aspectos econômicos de
impactos/vul./adaptação
Trabalha com ferramentas como ACB,
multicritérios, indicadores, etc.
Propõe medidas de adaptação
Compila informações da literatura

Cooperação Internacional
Inst. financeiras e
seguradoras
Outros
Empresas

Horário

Atividade

9h00 – 9h30

Boas vindas

9h30 – 10h30

Introdução e apresentação do mapeamento de atores do projeto

10h30 – 12h15

Análise da Arquitetura da Plataforma Web

12h15 – 13h45

Almoço

13h45 – 16h10

Estruturação das Ações de Comunicação & Articulação

16h10 – 16h25

Intervalo

16h25 – 17h25

Diálogo sobre Governança

17h25-18h00

Fechamento e próximos passos

Plataforma Web
Objetivos:
• Retomar o processo de desenvolvimento da
arquitetura da plataforma desde o 1º workshop

• Apresentar o resultado da consulta remota e da
primeira proposta de design da plataforma
• Analisar e debater os pontos mais importantes

Sistematização do 1º Workshop
Brasília I 14 de Julho

Jornada do Usuário

Necessidade de
networking, perda de
tempo em buscas,
contradições entre
informações, dificuldade
de achar dados em escala
adequada, lacunas na
áreas de conhecimento e
etc.

Avaliação das
Plataformas Referência
Avaliação relacionada a
conteúdo,
funcionalidades,
navegação e layout

CLIMATE-ADAPT

Mind Mapping de
conteúdo e funcionalidades

Conteúdo: Manuais,
ferramentas, casos, dados
climáticos, informações
sobre financiamento, lista
de pessoas e organizações
Funcionalidades: busca
inteligente, mapas
interativos, espaço de
colaboração

Encaminhamentos Pós Workshop
Alinhamento I Objetivos da Plataforma

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

Encaminhamentos Pós Workshop
Alinhamento I Público Alvo da Plataforma

Gestores do setor público, privado e terceiro setor que precisam de
informações relacionadas à adaptação à mudança do clima para a tomada de
decisão e implementação de ações no território.

Encaminhamentos Pós Workshop
Primeira versão do Fluxograma da Plataforma

Consultas do Fluxograma
Questões relacionadas a estrutura, conteúdo, funcionalidades e homepage

Questionário

Disponível durante o mês de
Setembro através da plataforma
Surveymonkey

∙ 15 de Setembro | 14h30 às 15h30
Webinars
∙ 16 de Setembro | 9h às 10h00

GVces

16 de Setembro | 13h00 às 14h00

43 contribuições de
atores-chave, colaboradores e
atores-referência

8 participantes entre atores-chave e
colaboradores

23 colaboradores do GVces

Resultado da Consulta Remota
Comentários Gerais

Conteúdo

∙ Deixar mais claro objetivo da plataforma, focando nas
necessidades dos usuários

∙ Mudança de termos utilizados que causavam confusão (ex. aba
EXPLORE, RECURSOS, PUBLICAÇÕES)

∙ Considerar perfis e necessidades diferentes dos usuários

∙ Destaque para elementos de maior importância

∙ Contemplar dados além dos climáticos

∙ Detalhamento de termos utilizados
∙ Adição de temas

Navegação

Funcionalidades

∙ Nova disposição de páginas/ abas

∙ Adição e alteração de filtros

∙ Navegação pelo menu superior, mas também por um caminho
lógico de busca da informação entre as páginas

∙ Integração com plataformas de redes sociais

∙ Simplificação da árvore de decisão (estrutura do site)

∙ Facilitar a visualização de dados (pensar em interfaces
amigáveis: mapas, diagramas etc)
∙ Pensar como conectar pessoas dentro do site

Fluxograma
Versão atual do Fluxograma da Plataforma

Atividade: Análise do Wireframe em trios e Debate
Analisar e comentar o que está bom e o que pode melhorar em relação à:

Conteúdo
planejado nas
páginas

Layout das
páginas

10 minutos individualmente
20 minutos de discussão em trios

Anotar na
própria folha
ou em post-its

Próximos passos
Desenvolviment
o do primeiro
protótipo da
plataforma web

Contratação do
desenvolvedor
web

Testes nas
primeiras
versões da
plataforma
web Março

DezembroFevereiro

Novembro

Consulta com
os atores-chave
sobre a última
versão do
fluxograma
Dezembro

Início do
preenchimento
do formulário de
compartilhament
o de documentos
por parte dos
atores-chave
Fevereiro/Março

Horário

Atividade

9h00 – 9h30

Boas vindas

9h30 – 10h30

Introdução e apresentação do mapeamento de atores do projeto

10h30 – 12h15

Análise da Arquitetura da Plataforma Web

12h15 – 13h45

Almoço

13h45 – 16h10

Estruturação das Ações de Comunicação & Articulação

16h10 – 16h25

Intervalo

16h25 – 17h25

Diálogo sobre Governança

17h25-18h00

Fechamento e próximos passos

Horário

Atividade

9h00 – 9h30

Boas vindas

9h30 – 10h30

Introdução e apresentação do mapeamento de atores do projeto

10h30 – 12h15

Análise da Arquitetura da Plataforma Web

12h15 – 13h45

Almoço

13h45 – 16h10

Estruturação das Ações de Comunicação & Articulação

16h10 – 16h25

Intervalo

16h25 – 17h25

Diálogo sobre Governança

17h25-18h00

Fechamento e próximos passos

Comunicação & Articulação entre usuários
Objetivos:
• Apresentar referências de atividades de
Comunicação e Articulação*

• Refletir sobre possibilidades de atividades e
recursos necessários para a AdaptaClima

* Referências do estudo “Overview of climate change adaptation platforms in Europe” (EEA, 2015)

Referências de atividades de C&A
Entenderquem
quemé éo ousuário
usuário
1.1.Entender
• Questionários e pesquisas online
• Analisar estatísticas para coletar feedback
2. Manter a plataforma atualizada, com conteúdo de
qualidade e amigável
• Equipe editorial para traduzir informação muito
técnica e para garantir qualidade no conteúdo
• Usar ferramentas interativas, mapas, infográficos
• Vídeos tutoriais
• Newsletters sobre novos conteúdos
• Atualizações através de redes sociais

3. Ter e manter fórum ativo com interações entre usuários
• Uma organização responsável por cada tema, que se
responsabilize por manter o fórum ativo

4. Promover interações e troca de conteúdo além do fórum
• Eventos, workshops e webinars

5. Fomentar uso e produção de conteúdo para plataforma
• Capacitações sobre adaptação
• Competições e promoção de boas práticas

Pesquisa online (Climate Ireland)

Referências de atividades de C&A
1. Entender quem é o usuário
• Questionários e pesquisas online
• Analisar estatísticas para coletar feedback
Mantera aplataforma
plataformaatualizada,
atualizada,com
amigável
e de
2.2.Manter
conteúdo
com conteúdo
de qualidade
qualidade
e amigável
• Equipe editorial para traduzir informação muito
técnica e para garantir qualidade no conteúdo
• Ferramentas interativas, mapas, infográficos
• Vídeos tutoriais
• Newsletters sobre novos conteúdos
• Atualizações através de redes sociais

3. Ter e manter fórum ativo com interações entre usuários
• Uma organização responsável por cada tema, que se
responsabilize por manter o fórum ativo

4. Promover interações e troca de conteúdo além do fórum
• Eventos, workshops e webinars

5. Fomentar uso e produção de conteúdo para plataforma
• Capacitações sobre adaptação
• Competições e promoção de boas práticas

Equipe editorial (CLIMATE-Adapt)

Ferramentas interativas (weAdapt)

Ferramentas interativas (Adaptation Scotland)

Vídeos Tutoriais (Climate-ADAPT)

Referências de atividades de C&A
1. Entender quem é o usuário
• Questionários e pesquisas online
• Analisar estatísticas para coletar feedback
2. Manter a plataforma atualizada, com conteúdo de
qualidade e amigável
• Equipe editorial para traduzir informação muito
técnica e para garantir qualidade no conteúdo
• Ferramentas interativas, mapas, infográficos
• Vídeos tutoriais
• Newsletters sobre novos conteúdos
• Atualizações através de redes sociais

3.
3. Ter
Ter ee manter
manter fórum
fórum ativo
ativo com
com interações
interações entre
entre usuários
usuários
• Uma organização responsável por cada tema, que se
responsabilize por manter o fórum ativo

4. Promover interações e troca de conteúdo além do fórum
• Eventos, workshops e webinars

5. Fomentar uso e produção de conteúdo para plataforma
• Capacitações sobre adaptação
• Competições e promoção de boas práticas

Uma organização responsável por tema, que se
responsabiliza por manter o fórum ativo (weAdapt)

Referências de atividades de C&A
1. Entender quem é o usuário
• Questionários e pesquisas online
• Analisar estatísticas para coletar feedback
2. Manter a plataforma atualizada, com conteúdo de
qualidade e amigável
• Equipe editorial para traduzir informação muito
técnica e para garantir qualidade no conteúdo
• Ferramentas interativas, mapas, infográficos
• Vídeos tutoriais
• Newsletters sobre novos conteúdos
• Atualizações através de redes sociais

3. Ter e manter fórum ativo com interações entre usuários
• Uma organização responsável por cada tema, que se
responsabilize por manter o fórum ativo
Promoverinterações
interaçõeseetroca
trocade
deconteúdo
conteúdoalém
alémdo
dofórum
fórum
4.4.Promover
• Eventos, workshops e webinars

5. Fomentar uso e produção de conteúdo para plataforma
• Capacitações sobre adaptação
• Competições e promoção de boas práticas

Eventos, workshops e webinars (Asia Pacific Adapt)

Referências de atividades de C&A
1. Entender quem é o usuário
• Questionários e pesquisas online
• Analisar estatísticas para coletar feedback
2. Manter a plataforma atualizada, com conteúdo de
qualidade e amigável
• Equipe editorial para traduzir informação muito
técnica e para garantir qualidade no conteúdo
• Ferramentas interativas, mapas, infográficos
• Vídeos tutoriais
• Newsletters sobre novos conteúdos
• Atualizações através de redes sociais

3. Ter e manter fórum ativo com interações entre usuários
• Uma organização responsável por cada tema, que se
responsabilize por manter o fórum ativo

4. Promover interações e troca de conteúdo além do fórum
• Eventos, workshops e webinars

5.Fomentar
Fomentaruso
usoeeprodução
produçãode
deconteúdo
conteúdopara
paraplataforma
plataforma
5.
• Capacitações sobre adaptação
• Competições e promoção de boas práticas

Capacitações sobre Adaptação (Adaptation Scotland)

Comunicação & Articulação entre usuários
Quais são os objetivos do Eixo de Comunicação & Articulação da AdaptaClima?
Fomentar a
produção de
conhecimento
em formato
adequado

Fomentar
interações e
conexões de
atores

Promover ações
a partir de
lacunas
identificadas

Promover
compartilhamento e troca de
conhecimento

?

?

Atividade: World Café

1

?

6

2

5

3
4

?

?

World Café: 1ª rodada
Promover
compartilhamento e troca de
conhecimento

Fomentar
interações e
conexões de
atores

Promover ações
a partir de
lacunas
identificadas

Fomentar a
produção de
conhecimento
em formato
adequado

Com base nesses objetivos, quais são as possíveis atividades do Eixo de Comunicação &
Articulação da AdaptaClima?
20 minutos

World Café: 2ª Rodada
Materiais

Humanos

Quais recursos são necessários?
Financeiros

Conhecimento

20 minutos

World Café: 3ª Rodada
Recursos
existentes
no grupo

Quais recursos estão acessíveis?
Recursos
acessados
pelo
grupo

20 minutos

World Café: Eixo de Comunicação & Articulação
1ª rodada: Quais são as possíveis atividades do eixo de Comunicação & Articulação?
2ª rodada: Quais recursos são necessários?
3ª rodada: Quais recursos estão acessíveis?
Fechamento: Apresentação de cada grupo (3 min por grupo) e debate

Horário

Atividade

9h00 – 9h30

Boas vindas

9h30 – 10h30

Introdução e apresentação do mapeamento de atores do projeto

10h30 – 12h15

Análise da Arquitetura da Plataforma Web

12h15 – 13h45

Almoço

13h45 – 16h10

Estruturação das Ações de Comunicação & Articulação

16h10 – 16h25

Intervalo

16h25 – 17h25

Diálogo sobre Governança

17h25-18h00

Fechamento e próximos passos

Horário

Atividade

9h00 – 9h30

Boas vindas

9h30 – 10h30

Introdução e apresentação do mapeamento de atores do projeto

10h30 – 12h15

Análise da Arquitetura da Plataforma Web

12h15 – 13h45

Almoço

13h45 – 16h10

Estruturação das Ações de Comunicação & Articulação

16h10 – 16h25

Intervalo

16h25 – 17h25

Diálogo sobre Governança

17h25-18h00

Fechamento e próximos passos

Governança
Objetivos:
• Alinhar o que chamamos de governança da plataforma
• Apresentar referências de estruturas de governança

• Enxergar possibilidades para um modelo de
governança para a AdaptaClima
• Iniciar um debate sobre governança

Conceitos de Governança
Governança é a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e
econômicos de um país visando o desenvolvimento, e a capacidade dos governos
de planejar, formular e programar políticas e cumprir funções. (Banco Mundial,1992)
Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas,
monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração,
diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. (IBGC, 2016)
Princípios da boa governança :

Transparência

Equidade

Prestação de
Contas
(Accountability)

Responsabilidade
Corporativa

(IBGC, 201

O que entendemos por governança da Plataforma?
Conjunto de processos para efetivos, consistentes e transparentes:

Planejamento e tomada de decisões

Relacionamento com stakeholders

Gestão financeira e prestação de contas

Avaliação e controle de qualidade

Implementação do modelo de negócios

Gestão operacional

Referências de estrutura de governança

Adaptation Scotland
•

Programa fundado pelo governo escocês e gerenciado pela ONG SNIFFER.

•

Anteriormente SNIFFER havia tentado criar uma parceria sobre adaptação em que várias organizações
contribuíssem, mas não conseguiram financiamento das autoridades locais, então replanejaram e fizeram proposta
para governo.

•

Objetivo é apoiar organizações, empresas e comunidades a se prepararem e criarem resiliência frente aos impactos
das mudanças do clima.

•

O foco principal é capacitar pessoas através de capacitações presenciais e a partir do website.

Adaptation Scotland
Financiamento
Governo

Conselho
9 pessoas de diferentes
setores governamentais
Dão feedback
sobre plataforma

Equipe técnica

4 pessoas integralmente

Tomam
decisões

ClimateXchange
•

Rede escocesa de instituições de pesquisa e pesquisadores independentes.

•

Trabalham principalmente na síntese e revisão do conhecimento existente de acordo com a demanda do setor
público/ formuladores de políticas.

•

Em menor grau, também documentam o panorama geral de mudança do clima e desenvolvem novas ferramentas e
análises de dados brutos.

ClimateXchange
Diretor de
Pesquisa e
Coordenação

•
•

Conselhos

Conselho

Oferecem serviço a plataforma • Acompanham o progresso
Filtram demandas do governo para das atividades
não duplicar esforços de pesquisa

Parceiros de
Pesquisa

Diretor de
Políticas

Diretor de
Ciência
•
•

Encontram pesquisador
Coordenam pesquisas

Secretariado
Operacional: 4 pessoas
integralmente
• Apoia diretores e
acompanha pesquisas
• Também realizam sínteses
do panorama de adaptação
Demandas

Governo
(representante do CXC
no Conselho de
Mudança do Clima)
Financiamento
Governo

WeAdapt
•

Fundada e mantida Stockholm Environment Institute- SEI e equipe do weAdapt trabalha em Oxford

•

Começou como um instrument wiki com o intuito de ser colaborativa, mas haviam desafios no controle de
qualidade e na propriedade intelectual das informações

•

Hoje é uma plataforma de conhecimento que sistematiza e filtra informações sobre adaptação

•

É uma plataforma descentralizada entre temas e redes, gestionados por organizações diversas que agem com
autonomia. Por isso, dependem da habilidade da equipe técnica e do comprometimento dos parceiros

WeAdapt
Financiamento
SEI

23 Editores de tema e/ou rede
11 são do SEI

Equipe técnica
WeAdapt

12 Parceiros de conhecimento
de outras organizações
1 Coordenador estratégico e técnico
4 Gestores de Conhecimento
3 Comunicadores

•
•
•
•

Ponte entre equipe weAdapt e autores
Revisam informações para upload
Gerenciam fóruns temáticos
Buscam manter temas atualizados
publicando artigos e buscando informações

Financiamento
Alguns parceiros
contribuem em
funções
específicas ou
para ter sua
própria página

Panorama
•

Plataforma colaborativa para documentar e promover exemplos de soluções inspiradoras e
replicáveis em temas de conservação e desenvolvimento, promovendo trocas entre diferentes
setores

Panorama

Comitê de Conselho
(a ser definido)

Financiamento

GIZ; GEF; PNUD

Parceiros de Gestão

Portal e
soluções
marinhas
e costeiras

Portal de
soluções
de áreas
protegidas

Portal de
soluções
de AbE
(futuro)

• Função de Secretariado
• Compromisso Institucional
Portal de
soluções de
florestas
(futuro)

Outros
(futuro)

Anfitriões por tema
• Responsáveis por conteúdo

Provedores e
buscadores de solução
• Contribuem com soluções
• Engajam com comunidade
• Adaptam e usam soluções

Lições aprendidas das referências anteriores
Modelo de
Governança e
funções evoluem
com o tempo
conforme
necessidades e
desafios

Interesse e
confiança dos
envolvidos são
chave para a
governança,
especialmente em
sistemas mais
fluídos

Envolvimento dos
principais usuários
para que
plataforma
mantenha-se
atrelada a sua
necessidades
Financiamento
por parte de
governos, órgãos
multilaterais,
ONGs

Diálogo sobre governança
Levando em conta...

Governança da Plataforma
Planejamento e tomada de decisões

Gestão financeira e prestação de contas
Implementação do modelo de negócios
Relacionamento com stakeholders
Avaliação e controle de qualidade
Gestão operacional

4 Referências apresentadas

Diálogo sobre governança
Quais elementos das referências apresentadas podem servir de inspiração para a
AdaptaClima?
10 minutos

Quem são os principais stakeholders que deveriam ser envolvidos na
governança da AdaptaClima?
10 minutos

Horário

Atividade

9h00 – 9h30

Boas vindas

9h30 – 10h30

Introdução e apresentação do mapeamento de atores do projeto

10h30 – 12h15

Análise da Arquitetura da Plataforma Web

12h15 – 13h45

Almoço

13h45 – 16h10

Estruturação das Ações de Comunicação & Articulação

16h10 – 16h25

Intervalo

16h25 – 17h25

Diálogo sobre Governança

17h25-18h00

Fechamento e próximos passos

Feedback
Inquietações

Expectativas

Próximos passos
Apresentação

A esta apresentação serão acrescentados os registros das atividades e será enviada a
todos atores-chave e colaboradores nas próximas semanas.

2ª Newsletter

Será enviada para todos os atores-chave, colaboradores, atores-referência e
influenciadores

Workshop

6 e 8 de Dezembro: a equipe do projeto realizará um workshop no Reino Unido com os
atores-referência

Consulta
Remota

Será enviado um documento contendo estrutura, elementos e funções da Plataforma
Web e do componente Comunicação & Articulação. A consulta remota para que
comentem e contribuam com esse documento será na semana do dia 12 de dezembro

Obrigada!

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

