
Fortalecendo 
Capacidades 
Municipais: 
Financiamento para 
Clima e ODS  

Instrutor: Leonardo Werneck e equipe da I-Care Brasil 

Empresa franco-brasileira criada em 2008, é uma consultoria de estratégia e inovação especializada em 
energia e meio ambiente. Atua no Brasil desde 2010 em diversos segmentos. A empresa combina 
expertise em estratégia ambiental e gerenciamento de projetos (por exemplo, projeto e avaliação de 
políticas públicas e assistência em gerenciamento de projetos) com habilidades técnicas (por exemplo, 
ferramentas de avaliação de impacto ambiental, inventários de carbono, análises de ciclo de vida, etc.). 
Graças aos seus 8 polos de especialização e sua multidisciplinaridade entre perícia ambiental, 
consultoria e pesquisa e desenvolvimento, a I Care & Consult tem uma ampla gama de habilidades que 
lhe permite responder de forma abrangente as diferentes necessidades para avançar na transição 
ambiental de autoridades locais, instituições públicas, empresas e investidores.  
 
Objetivos: 1.Sensibilizar equipes e gestores municipais para o desenvolvimento sustentável e de baixo 
carbono. 2.Construir capacidades técnicas e institucionais dos governos locais para elaboração de 
estratégias eficientes de desenvolvimento sustentável, alicerçadas nos ODS. 3.Construir capacidades 
técnicas e institucionais para o acesso a financiamentos climáticos. 4.Fortalecer a ação sustentável e 
atuação dos governos locais na agenda climática brasileira.  
 
O que você vai aprender: 1.Principais conceitos relacionados à Agenda 2030, aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável e à mudança do clima. 2.Compreender os desafios da sustentabilidade 
diante das barreiras planetárias e da crise climática. 3.Desenvolver habilidades e conhecimentos nas 
temáticas abordadas de forma prática. 4.Estratégias para implementação da variável clima e dos ODS no 
planejamento e programas dos municípios. 5.Conhecer sobre o financiamento climático e oportunidades 
de acesso a recurso.  
 

Público-alvo: Profissionais vinculados aos órgãos públicos municipais que possuam interesse em 
qualificar-se na em clima e Agenda 2030.  
 

Estrutura Geral: Módulo 1, dividido em dois encontros, com duração total de 8h; Módulos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 
8, cada um com duração de 4h. A participação no módulo 1 é obrigatória para que os participantes 
possam realizar qualquer um dos módulos opcionais seguintes (2 a 8). 
 

Certificados: Receberão certificados os participantes que obtiverem 80% de frequência nas atividades 
inscritas 

 

Informações: gedes@abde.org.br | amanda@abde.org.br | cristiane.cimas@abde.org.br 



MÓDULO 1 

 
Carga horária total: 08 horas / aula 

Realização: parte 1 - 29/03/2022 | parte 2 - 31/03/2022. Das 9h às 13h (com intervalo de 10 minutos). Ao 

vivo on-line (link será enviado mediante inscrição) 

Atenção: A conclusão deste módulo é obrigatória para aqueles que desejam participar dos módulos opci-

onais 

 

PARTE 1: Os desafios da Sustentabilidade e ODS nos Municípios 

●Contexto histórico do Desenvolvimento Sustentável 

●Agenda 2030 da ONU e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

●Mudança do clima: a necessidade de mitigar e adaptar  

●Limites planetários 

●Responsabilidade compartilhada e indicadores 

●Panorama regulatório e compromissos firmados 

●Panorama internacional: instituições, acordos e mecanismos IPBES, IPCC, COP, NDC 

●Do global ao local: a estratégia brasileira para a Agenda 2030 

●ODS na gestão territorial urbana municipal 

●Case de sucesso 

●Atividade prática  

 

PARTE 2: Financiamento Climático  

●Financiamento climático: uma oportunidade em foco 

●Panorama internacional e nacional 

●Fontes de financiamento para adaptação e mitigação 

●Diretrizes gerais para acesso a financiamento climático 

●Critérios de elegibilidade: como atender? 

●Artigo 6 do Acordo de Paris: mercado de carbono global (regulado e voluntário) 

●Oportunidades de financiamento climático para municípios 

●Case de sucesso 

●Atividade prática  

 

Fortalecendo 
Capacidades 
Municipais: 
Financiamento para 
Clima e ODS  



MÓDULOS OPCIONAIS 
 
 

Módulo 2: Estratégia Clima nos Municípios 

Carga horária: 4h/aula 

Realização: 05/04/2022 , das 9h às 13h (com intervalo de 10 minutos), ao vivo on-line (link será enviado 

mediante inscrição) 

Conteúdo Programático: 

● Contextualização: pegada de carbono; inventários de emissão de GEE; neutralidade de carbono; avali-

ação de riscos e ameaças; plano de ação climática  

● Panorama nacional: como o tema vem sendo abordado pelo setor público brasileiro?  

● Relação entre o tema e os ODS  

● Integração aos marcos legais e planos territoriais do município  

● Critérios para elegibilidade a fontes de financiamento  

● Case de sucesso  

● Atividade prática  

 

Módulo 3: Gestão de Resíduos e Economia Circular  

Carga horária: 4h/aula 

Realização: 12/04/2022 , das 9h às 13h (com intervalo de 10 minutos), ao vivo on-line (link será enviado 

mediante inscrição) 

Conteúdo Programático: 

● Contextualização: pegada ecológica; política dos 5R´s; compras sustentáveis; gestão de resíduos sóli-

dos urbanos; resíduos e geração de oportunidades socioeconômicas  

● Panorama nacional: como o tema vem sendo abordado pelo setor público brasileiro?  

● Relação entre o tema e os ODS  

● Integração aos marcos legais e planos territoriais do município  

● Critérios para elegibilidade a fontes de financiamento  

● Case de sucesso  

● Atividade prática 
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MÓDULOS OPCIONAIS 
 
 

Módulo 4: Gestão de Recursos Hídricos  

Carga horária: 4h/aula 

Realização: 19/04/2022 , das 9h às 13h (com intervalo de 10 minutos), ao vivo on-line (link será enviado 

mediante inscrição) 

Conteúdo Programático: 

● Contextualização: crise e segurança hídrica; gestão participativa; saneamento; pagamento por serviços 

ambientais  

● Panorama nacional: como o tema vem sendo abordado pelo setor público brasileiro?  

● Relação entre o tema e os ODS  

● Integração aos marcos legais e planos territoriais do município  

● Critérios para elegibilidade a fontes de financiamento  

● Case de sucesso  

● Atividade prática 

 

Módulo 5: Conservação da Biodiversidade  

Carga horária: 4h/aula 

Realização: 26/04/2022 , das 9h às 13h (com intervalo de 10 minutos), ao vivo on-line (link será enviado 

mediante inscrição) 

Conteúdo Programático: 

● Contextualização: biodiversidade e serviços ecossistêmicos no ambiente urbano; crise da biodiversida-

de; impactos da cadeia de valor; soluções baseadas na natureza; gestão de áreas protegidas locais  

● Panorama nacional: como o tema vem sendo abordado pelo setor público brasileiro?  

● Relação entre o tema e os ODS  

● Integração aos marcos legais e planos territoriais do município  

● Critérios para elegibilidade a fontes de financiamento  

● Case de sucesso  

● Atividade prática  
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MÓDULOS OPCIONAIS 
 
 

Módulo 6: Desafios da Transição Energética  

Carga horária: 4h/aula 

Realização: 03/05/2022 , das 9h às 13h (com intervalo de 10 minutos), ao vivo on-line (link será enviado 

mediante inscrição) 

Conteúdo Programático: 

● Contextualização: progresso econômico e consumo de energia; sociedade, eficiência energética e 

energias renováveis; inovação e sustentabilidade  

● Panorama nacional: como o tema vem sendo abordado pelo setor público brasileiro?  

● Relação entre o tema e os ODS  

● Integração aos marcos legais e planos territoriais do município  

● Critérios para elegibilidade a fontes de financiamento  

● Case de sucesso  

● Atividade prática  

  

Módulo 7: Mobilidade Urbana Sustentável  

Carga horária: 4h/aula 

Realização: 10/05/2022 , das 9h às 13h (com intervalo de 10 minutos), ao vivo on-line (link será enviado 

mediante inscrição) 

Conteúdo Programático: 

● Contextualização: planejamento e soluções ao transporte tradicional; infraestrutura cicloviária; acesso 

ao transporte público; transição para um sistema urbano de mobilidade eletrificado  

● Panorama nacional: como o tema vem sendo abordado pelo setor público brasileiro?  

● Relação entre o tema e os ODS  

● Integração aos marcos legais e planos territoriais do município  

● Critérios para elegibilidade a fontes de financiamento  

● Case de sucesso  

● Atividade prática 
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MÓDULOS OPCIONAIS 
 
 
Módulo 8: Planejamento Urbano, Resiliência e Justiça Social  

Carga horária: 4h/aula 

Realização: 17/05/2022 , das 9h às 13h (com intervalo de 10 minutos), ao vivo on-line (link será enviado 

mediante inscrição) 

Conteúdo Programático: 

● Contextualização: ruas completas; planejamento urbano e soluções integradas; infraestrutura verde; 

sistemas agroflorestais; medidas para promoção de resiliência urbana aos efeitos adversos da mudança 

do clima  

● Panorama nacional: como o tema vem sendo abordado pelo setor público brasileiro?  

● Relação entre o tema e os ODS  

● Integração aos marcos legais e planos territoriais do município  

● Critérios para elegibilidade a fontes de financiamento  

● Case de sucesso  

● Atividade prática  
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CRONOGRAMA CONSOLIDADO  
 

• MÓDULO 1 - PARTE 1: Os desafios da Sustentabilidade e ODS nos Municípios 

DATA: 29/03/2022, das 09 às 13h 

• MÓDULO 1 - PARTE 2: Financiamento Climático 

DATA: 31/03/2022, das 09 às 13h 

• MÓDULO 2: Estratégia Clima nos Municípios 

DATA: 05/04/2022, das 09 às 13h  

• MÓDULO 3: Gestão de Resíduos e Economia Circular 

DATA: 12/04/2022, das 09 às 13h  

• MÓDULO 4: Gestão de Recursos Hídricos 

DATA: 19/04/2022, Das 09 às 13h  

• MÓDULO 5: Conservação da Biodiversidade 

DATA: 26/04/2022, das 09 às 13h  

• MÓDULO 6: Desafios da Transição Energética 

DATA: 03/05/2022, das 09 às 13h  

• MÓDULO 7: Mobilidade Urbana Sustentável 

DATA: 10/05/2022, das 09 às 13h  

• MÓDULO 8: Planejamento Urbano, Resiliência e Justiça Social 

DATA: 17/05/2022, das 09 às 13h  
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INVESTIMENTO 
 

As inscrições podem ser feitas separadamente, contudo a participação no módulo 1 é obrigatória para a 

conclusão de todas as atividades. 

 

MÓDULO 1 
 
Valor de investimento para associados: R$ 640,00  
 
Valor de investimento para não associados: R$ 832,00 
 
 
 
MÓDULOS OPCIONAIS AVULSOS 
 
Valor de investimento para associados:  R$ 460,00 / cada módulo 
 
Valor de investimento para não associados: R$ 598,00 / cada módulo 
 
 
 
MÓDULO 1 OBRIGATÓRIO + 7 MÓDULOS OPCIONAIS 
 
Valor de investimento para associados:  R$ 3.281,00 (15% de desconto) 
 
Valor de investimento para não associados: R$ 4.265,30 (15% de desconto) 
 
 

 

* Valores com desconto para grupos. Entre em contato pelo e-mail gedes@abde.org.br 
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