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em áreas urbanas: ferramentas e experiências 
de sucesso na América Latina

A América Latina tem sido 
um importante parceiro nas 
negociações referentes às 
alterações climáticas e às 

iniciativas de mitigação, destacando-se 
os esforços realizados nos mercados do 
carbono, a trocar de dívidas externas 
pela conservação de recursos naturais, 
entre outros mecanismos.  

A região tem experimentado um rápido 
crescimento econômico acompanhado de 
um aumento das emissões de gases de 
efeito estufa relacionado com a migração 
urbana e a expansão sem planejamento 
da infraestrutura e da oferta de serviços 
públicos. As áreas urbanas enfrentam o 
duplo desafio de ter que proporcionar a 
necessária infraestrutura para melhorar 
os padrões de vida e de ter que atender 
à exigência de crescimento com baixas 
emissões de carbono e de um preço 
adequado de infraestrutura e serviços.  

Neste contexto as NAMAs representam 
um quadro de integração para políticas, 
possibilitando a realização destes 
múltiplos desafios. O objetivo do Guia 
Metodológico é o de facilitar o processo 
de preparação das NAMAs, a partir 
da experiência real na região, vendo as 
NAMAs como um processo de melhoria 
contínua através da simplificação do 
ciclo do projeto e desenvolvimento. 
Para tal, são apresentadas séries de 
experiências, agrupadas em três pilares 
de análise, permitindo a contextualização, 
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Ciclo de projeto e implantação de NAMAs

Este resumo, 
são apresentados os 
principais elementos 
deste Guia Metodológico. 
Além de apresentar várias 
ferramentas, o guia contém 
experiências de mitigação de 
sucesso na região da América 
Latina. Estas experiências 
e ferramentas provaram 
sua eficácia na luta contra 
a mudança do clima por 
meio do desenvolvimento 
de modelos de negócios 
viáveis que proporcionam 
sustentabilidade econômica e 
financeira em longo prazo. 



O programa EUROCLIMA é financiado pela União Europeia

Série de
  Estudos Temáticos 5

Para mais informações
www.euroclima.org
www.ec.europa.eu/europeaid
info@euroclima.org

quantificação e monitoramento:

  Integração das NAMAs à política nacional de 
desenvolvimento com baixa emissão de carbono

  Identificação setorial, projeto e desenvolvimento das 
NAMAs

  Medição, Relatórios e Verificação (MRV)

O Guia Metodológico está focado no apoio aos tomadores 
de decisão para implantar as NAMAs de uma forma rápida, 
prática e de baixo custo através da avaliação de experiências 
regionais e de valorização das lições aprendidas. A linguagem 
e os métodos utilizados são acessíveis a um público não 
especializado.

O Guia pretende ser um instrumento dinâmico destinado 
a manter os tomadores de decisão atualizados através de 
recomendações e acesso a uma biblioteca de experiências 
que levam em conta as capacidades nacionais, os desafios 
relacionados com o financiamento e as dificuldades ligadas 
à transferência de tecnologia. Para garantir sua validade e 
aplicabilidade, muitas experiências têm sua origem na América 
Latina, implantadas nestes últimos cinco anos, e contêm 
um nível de detalhe e de proximidade para entender e se 
beneficiar destas em contextos similares.

Alguns tópicos do estudo incluem: relação entre as NAMAs e 
o planejamento nacional; experiências de sucesso; ferramentas 
para o projeto e a implantação; medição, relatórios e 
verificações; modelos de negócios e de financiamento.

Alguns números:
  51% das propostas constantes da NAMA Database são 

originárias da América Latina e do Caribe.  

  Em nível de setor, as NAMAs na região são 
principalmente um instrumento aplicado ao meio 
ambiente urbano, conforme pode ser deduzido a partir 
da distribuição através dos setores: 
 » Energia renovável e eficiência energética (16)
 » Transporte (9) e construção (9)
 » Resíduos (7)
 » Indústria (5)
 » Agricultura (2) 
 » Reflorestamento (2).

  Além das NAMAs da América Latina e do Caribe 
registradas no Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima (UNFCCC): 

 » Três delas necessitam de apoio ao projeto 
 » Sete necessitam de apoio à implantação e
 » Cinco estão procurando reconhecimento para 

credenciar seus compromissos visando à redução do 
efeito estufa. 

  Em 2015 na Conferência das Partes, os países deverão 
informar à Plataforma de Durbam como pretendem 
reduzir a emissão de gases de efeito estufa, como parte 
de seu compromisso de longo prazo para lutar contra a 
mudança climática.   
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