
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA DO 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
MEMORIAL DESCRITIVO 

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestar 

serviços de consultoria e apoiar a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente na elaboração do Plano de Ação 

Climática do Município.



2. OBJETIVO

Plano de Ação Climática: instrumento de planejamento, 

acompanhamento e monitoramento de ações de 

enfrentamento às mudanças climáticas, potencializando as 

oportunidades e as capacidades de indivíduos e instituições, 

observando o contexto urbano específico, a Política Nacional de 

Adaptação às Mudanças Climáticas, os padrões internacionais, 

especialmente o Acordo de Paris e o Pacto Global das Cidades 

pelo Clima e Energia, e os instrumentos de planejamento 

existentes no município como o Inventário de Emissões de GEE -

4° edição – 2009/2019 e ao Plano de Redução de Emissões de 

Gases de Efeito Estufa (PREGGE).



3. ETAPAS

➢ Identificação de setores prioritários de atuação;

➢ Definição de uma matriz de ações e medidas técnicas de 
adaptação climática e de resiliência urbana;

➢ Definição de ferramentas de monitoramento e avaliação das 
ações e medidas técnicas;

➢ Validação das propostas mediante junto à sociedade;

➢ Apresentação de proposta de modelo de gestão, identificando 
os recursos humanos e físicos necessários;

➢ Elaboração, entrega e publicação de material virtual e físico 
dos produtos resultantes;

➢ Elaboração de proposta de mecanismos de accountability
para viabilizar o controle social da política climática municipal.



ITENS ETAPAS/ ATIVIDADES % Mês1 Mês2 Mês3 Mês4 Mês5 Mês6 Mês7 Mês8 Mês9 Mês10 Mês11 Mês12

1.0
ETAPA 1: Estado da arte da vulnerabilidade climática no município e proposição metodológica 

para elaboração do Plano de Ação Climática

1.1
Produto 1: Elaboração de documento denominado "Relatório de Concepção", do qual deverá 

constar:
15

2.0
ETAPA 2: Proposição de diretrizes e políticas públicas para adaptação climática e resiliência 

urbana
 

2.1
Produto 2: Documento a ser apresentado para a equipe de supervisão de documento, que 

deverá constar:
5

2.2
Produto 3: Realização de workshops para discussão e validação da proposta acertada com a 

equipe de supervisão
5

2.3 Produto 4: Elaboração de documento denominado "Relatório de Propostas de Planejamento" 10

3.0 ETAPA 3: Implementação do Plano de Ação Climática

3.1
Produto 5: Elaboração de documento denominado "Relatório de proposta de estrutura 

operacional e institucional"
15

4.0 ETAPA 4: Consolidação e divulgação do Plano de Ação Climática

4.1
Produto 6: Elaboração do "Relatório técnico final", com a consolidação dos relatórios parciais 

produzidos nas etapas anteriores
15

4.2 Produto 7: Elaboração e impressão do Resumo Executivo 10

4.3 Produto 8: Elaboração de e-books 10

4.4

Produto 9: Criação de espaço virtual para divulgar processo de elaboração, depositar e-books e 

permitir o acompanhamento do processo de monitorameno e avaliação do Plano de Ação 

Climática

15
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