ADAPTAÇÃO

Ações setoriais

Eixo 1 - Adotar medidas de adaptação com uma abordagem territorial e incentivar os municípios e consórcios de municípios a adotarem
ações locais


Publicação do plano de energia e mudanças climáticas com ações de adaptação



Realização de encontros e oficinas de sensibilização/capacitação para as associações de municípios, autoridades e governos locais



Encaminhar projeto de lei de política estadual de pagamento por serviços ambientais para a assembleia legislativa



Identificação, mapeamento, valoração e oportunidades de mercado referentes a serviços ecossistêmicos



Implantação de sistemas de dessalinização de água superficial e subterrânea em comunidades rurais de regiões mineiras



Elaborar e desenvolver estudo nas áreas de conflito pelo uso da água para estabelecer medidas racionais de gestão do uso de
recursos hídricos



Estabelecimento de um programa de incentivo à recuperação de áreas degradadas e aumento da resiliência às mudanças climáticas



Estabelecer ações para revitalização, fortalecimento e ampliação dos viveiros florestais no estado



Estabelecer programa estadual de promoção de pastagens ecológicas nas áreas de recarga hídrica nos municípios que possuem
regiões serranas



Publicar chamada de interesse de consórcios intermunicipais para capacitação acerca de planos de adaptação territorial às
mudanças climáticas



Capacitar e apoiar os municípios para fortalecimento dos mesmos com a criação dos sistemas municipais de meio ambiente

Eixo 2 - Ampliar e difundir o conhecimento relacionado aos impactos das mudanças climáticas e a necessidade de medidas de adaptação
em Minas Gerais


Disponibilização de um guia de orientações para elaboração dos planos locais de adaptação às mudanças climática



Capacitação das equipes técnicas dos municípios



Identificação das lacunas de conhecimento relacionadas às mudanças climáticas em escala local



Estabelecimento de uma rede de pesquisa para adaptação às mudanças climáticas



Disponibilizar uma plataforma online para capacitação e promoção de ações de adaptação



Atualização e aprimoramento do zoneamento ecológico econômico do estado de Minas Gerais



Desenvolver e implantar sistema de informações para coleta, integração, disponibilização e previsão de eventos meteorológicos
extremos



Desenvolver parcerias para aprimoramento do monitoramento contínuo da cobertura vegetal, uso do solo, focos de calor e
incêndios florestais

Eixo 3 - Avaliar os riscos e oportunidades das mudanças climáticas e sua inserção nas políticas públicas de Minas Gerais


Estudo de avaliação da inserção e integração da variável climática nas principais políticas públicas estaduais



Fortalecimento e busca de sinergias das ações subnacionais de adaptação às mudanças climáticas com as políticas federais



Desenvolvimento de padrões de segurança que considerem as questões relacionadas aos riscos das mudanças climáticas



Conduzir estudo de avaliação do Plano de Agricultura Irrigada, Programa Bolsa Verde e Plano de Agrobiodiversidade do Semiárido
Mineiro



Elaborar mapeamento e análise das medidas de adaptação às mudanças climáticas no estado



Elaborar o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil



Publicar relatório de situação e avaliação da implementação da estratégia de adaptação regional e ações complementares de
adaptação às mudanças climáticas

