
Etapas Lista de verificação de elementos constitutivos Exemplos de resultados do NAP

Elemento A. Lançamento das bases e solução de falhas

1.  Início e lançamento do processo do NAP   Esclarecimento do processo do NAP
  Mecanismo de coordenação
  Visão e mandato nacionais para os NAPs
  Acesso a assistência técnica e financeira
  Marco/roteiro estratégico do NAP

 »  Mandato do processo do NAP
 »  Marco e estratégia para a adaptação à mudança do clima
 »  Projeto financiado para viabilizar as operações do 
processo do NAP

 »  Roteiro do processo do NAP

2.  Balanço: identificação das informações disponíveis 
sobre os impactos, vulnerabilidade e adaptação 
à mudança do clima, e avaliação de lacunas e 
necessidades do ambiente propício ao processo do 
NAP

  Balanço das atividades de adaptação
  Síntese do conhecimento disponível sobre impactos, 
vulnerabilidade e adaptação
  Análise de lacunas de capacidade
  Análise de barreiras

 »  Comunicação da síntese das informações disponíveis
 »  Banco de dados geoespacial para apoiar o processo do 
NAP

 »  Base de conhecimento de impactos climáticos 
observados, vulnerabilidades e possíveis intervenções

 »  Relatório de análise de lacunas e necessidades
 »  Relatório de análise de barreiras

3.  Solução das lacunas de capacidade e pontos fracos 
na condução do processo do NAP

  Desenvolvimento de capacidades institucionais e técnicas
  Oportunidades de integração da adaptação ao desenvolvimento
  Programas de comunicação, conscientização pública e educação 
em mudança do clima

 »  Documento(s) de estratégia para a capacitação, 
conscientização, comunicação e educação

 »  Website do NAP

4.  Avaliação abrangente e iterativa de necessidades de 
desenvolvimento e vulnerabilidades ao clima

  Compilação de objetivos, políticas, planos e programas para o 
desenvolvimento
  Sinergias entre os objetivos, políticas, planos e programas para o 
desenvolvimento e a adaptação

 »  Relatório do balanço das atividades de desenvolvimento/
adaptação

 »  Relatório de abordagens para assegurar sinergias entre o 
desenvolvimento e a adaptação

Elemento B. Elementos preparatórios

1.  Análise de cenários atuais do clima e futuros da 
mudança do clima

  Análise do clima atual
  Riscos climáticos futuros e análise de incertezas/cenários
  Comunicação de informações projetadas sobre a mudança do 
clima

 »  Relatório da análise do clima
 »  Relatório sobre riscos climáticos/projeções de mudança 
do clima

 »  Estratégia para serviços de informação sobre o clima

2.  Avaliação de vulnerabilidades ao clima e 
identificação de opções de adaptação nos níveis 
setorial, subnacional, nacional e outros níveis 
apropriados

  Avaliação de vulnerabilidade ao clima em diversos níveis
  Classificação de riscos e vulnerabilidades à mudança do clima
  Dimensionamento das opções de adaptação

 »  Relatório de avaliação de vulnerabilidade e adaptação

3.  Exame e avaliação de opções de adaptação   Avaliação das opções de adaptação  »  Relatório da avaliação de opções de adaptação
 »  Planos ou estratégias setoriais e subnacionais

4.  Compilação e comunicação de planos nacionais de 
adaptação

  Projetos de planos nacionais de adaptação
  Finalização dos NAPs e aprovação do processo
  Comunicação dos NAPs no nível nacional

 »  Projetos de NAP para apreciação
 »  NAPs aprovados

5.  Integração da adaptação à mudança do clima 
ao desenvolvimento nacional e subnacional e 
planejamento setorial

  Oportunidades e limitações para a integração da mudança do 
clima ao planejamento
  Desenvolvimento de capacidades para a integração
  Integração da adaptação aos processos de planejamento 
existentes

 »  Relatório da integração da adaptação ao 
desenvolvimento

Elemento C. Estratégias de implementação

1.  Priorização da adaptação à mudança do clima no 
planejamento nacional

  Critérios nacionais para a priorização da implementação
  Identificação de oportunidades para consolidar as atividades de 
adaptação existentes

 »  Relatório sobre a priorização da adaptação no 
desenvolvimento nacional

2.  Formulação de uma estratégia nacional de 
implementação da adaptação (no longo prazo)

  Estratégia para a implementação da adaptação
  Implementação de NAPs por meio de políticas, projetos e 
programas

 »  Estratégia de implementação do NAP

3.  Aperfeiçoamento da capacidade de planejamento e 
implementação da adaptação

  Fortalecimento dos marcos institucionais e regulatórios de longo 
prazo
  Capacitação nos níveis setorial e subnacional
  Divulgação dos resultados no nível nacional e promoção da 
cooperação internacional

 »  Programa(s) nacionais de capacitação e divulgação

4.  Promoção da coordenação e de sinergias no 
nível regional e com outros tratados ambientais 
multilaterais

  Coordenação do planejamento da adaptação em todos os 
setores
  Sinergias no nível regional
  Sinergias com tratados ambientais multilaterais (TAMs)

 »  Relatório sobre sinergias regionais
 »  Relatório sobre sinergias com TAMs

Elemento D. Comunicação, monitoramento e exame

1.  Monitoramento do processo do NAP   Identificação de (poucas) áreas do processo do NAP para 
monitorar o progresso, eficácia e falhas (PEF)
  Definição de métricas para a documentação de PEFs
  Coleta de informações ao longo do processo do NAP para aplicar 
as métricas criadas

 »  Relatório de métricas/plano de monitoramento
 »  Banco de dados de métricas

2.  Exame do processo do NAP para avaliar o progresso, 
eficácia e falhas

  Síntese de novas avaliações e novos conhecimentos científicos 
e os resultados e produtos das atividades de adaptação 
implementadas
  Avaliação de métricas coletadas para avaliar o progresso, eficácia 
e falhas do processo do NAP

 »  Relatório de avaliação

3.  Atualização iterativa dos planos nacionais de 
adaptação

  Repetição de algumas etapas e atualização dos NAPs e 
documentação correlata
  Produção de atualizações aos resultados do NAP alinhadas aos 
planos nacionais de desenvolvimento relevantes

 »  NAPs atualizados

4.  Divulgação do processo do NAP e comunicação do 
progresso e eficácia 

  Divulgação dos NAPs e resultados correlatos ao secretariado da 
CQNUMC e outras partes
  Oferta de informações em comunicações nacionais sobre o 
progresso e a eficácia do processo do NAP

 »  Relatório de progresso e informações contidas na 
comunicação nacional

PLANOS NACIONAIS DE ADAPTAÇÃO

Fonte: Grupo de Especialistas dos Países Menos Desenvolvidos (2012). Planos Nacionais de Adaptação. 
Diretrizes técnicas para o processo do plano nacional de adaptação. Bonn, Alemanha. Dezembro de 2012. Disponível em: <unfccc.int/NAP>.
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