
 

 

 

Visão do Projeto Pegada Climática 

Maio 2022  

Sobre o projeto 

Inventários regionais de Gases de Efeito Estufa 

(GEE) são fontes de dados e informações 

detalhados que possibilitam que tomadores de 

decisão compreendam as fontes de emissão em 

seus estados e verifiquem tendências para 

aprimorar o desenvolvimento de suas 

estratégias de redução de emissões. O Projeto 

Pegada Climática apoia governos estaduais a 

melhorar seus sistemas de monitoramento de 

emissões de gases de efeito estufa (GEE) com 

foco em sua redução.  

A segunda fase do projeto oferece suporte 

direto e capacitação para os seguintes estados:  

• Amapá (Brasil)  

• Mato Grosso do Sul (Brasil)   

• Antioquia (Colômbia)  

• Boyacá (Colômbia)  

• Gauteng (África do Sul)   

• KwaZulu-Natal (África do Sul)   

• Jammu e Kashmir (Índia)  

• Sonora (México) 

O Projeto Pegada Climática é liderado pelo 

Climate Group, na condição de Secretariado da 

Coalizão Under2, em parceria com Ricardo 

Energy & Environment e Edge Effects.  

Objetivos do projeto 

1. Fornecer um pacote personalizado de 

assistência técnica e treinamento. Após 

consulta às partes interessadas, o projeto 

fornecerá assistência técnica e treinamento 

específico para aprimorar a capacidade e 

conhecimento para Medição, Reporte e 

Verificação (MRV) dos estados, identificando 

oportunidades para rastrear e reduzir emissões. 

2. Alinhar os sistemas regionais de MRV 

para promover a ação climática integrada. 

Serão organizados diálogos entre governos 

nacionais, estaduais e municipais para ajudar a 

alinhar a ação climática em todos os níveis de 

governo no Brasil, Colômbia, Índia, México e 

África do Sul. 

3. Compartilhamento de conhecimento e 

replicação das melhores práticas 

internacionalmente em toda a Coalizão 

Under2. A aprendizagem entre pares será 

realizada através de uma série de estudos de 

caso, webinars e fóruns de aprendizado online. 

Os parceiros do consórcio divulgarão as lições 

aprendidas deste projeto para outros estados e 

regiões membros da Coalizão Under2. 



 

 

 

Qual a importância do projeto? 

Os estados são atores fundamentais para enfrentar as mudanças climáticas e já estabeleceram metas 

ambiciosas; mas muitos carecem de recursos técnicos e dos conhecimentos necessários para rastrear 

e medir suas emissões. Por meio desse projeto, os estados estarão equipados para tomar decisões 

mais informadas sobre os planos de redução de emissões, demonstrar sua contribuição para as metas 

dos governos nacionais, e inspirar novas ações climáticas. 

Sobre os parceiros 

Climate Group  

A missão do Climate Group é acelerar a ação climática para manter o aquecimento global abaixo de 

1.5oC e maior prosperidade para todos. Atua como Secretariado da Coalizão Under2 – a maior rede 

global de governos estaduais pelo clima. O Climate Group é responsável por liderar este projeto e 

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

Ricardo Energy and Environment 

Ricardo é uma consultoria global estratégica e ambiental com mais de 30 anos de experiência em 

compilação de inventários de GEE e sistemas MRV, já ajudou mais de 15 países a preparar suas 

primeiras NDCs, apoiando três deles na implementação. Ricardo irá liderar a entrega de apoio de MRV 

e fornecerá capacitação e assistência técnica específica em inventários de GEE e ações de mitigação 

nas regiões alvo. 

Para mais informações, contate: 

Faryal Rohail, Gerente de Projeto – Projeto Pegada Climática, Climate Group  

FRohail@climategroup.org  

www.under2coalition.org/climatefootprint     

This project is part of the International Climate Initiative (IKI)  The German Federal Ministry for the Environment,  
Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag. 
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