Comunidade Internacional de Boas Práticas em
Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE)
Compartilhamento de conhecimento e aprendizado mútuo além
de projetos, instituições e limites regionais
Uma comunidade de praticantes, planejadores, think tanks e tomadores de decisão
em AbE
Objetivo

Topicos abordados

A Comunidade Internacional de Boas Práticas em AbE
visa
o
compartilhamento
de
conhecimentos,
experiências e aprendizagem para além de projetos,
instituições e limites regionais em Adaptação baseada
em Ecossistemas (AbE). O objetivo é desenvolver, em
conjunto, abordagens, lições aprendidas baseadas em
evidências e melhores práticas para planejar e
implementar medidas efetivas de AbE, para ajudar as
pessoas a se adaptarem aos efeitos adversos da
mudança do clima por meio de um processo
colaborativo de aprendizado.

Desde sua fundação, em 2015, a rede tem focado nos
seguintes tópicos:
 Ferramentas e métodos para integração da AbE,
 Pontos de entrada para a integração da AbE no
planejamento e nos processos de tomada de
decisão,
 Vulnerabilidade e avaliações de risco climático,
 Evidências sobre a eficácia das medidas AbE,
 Comunicação estratégica dos benefícios da AbE,
 Opções e instrumentos de financiamento para
formulação, implementação e sustentabilidade de
medidas AbE,
 Monitoramento e avaliação para AbE.

Membros dessa rede de intercâmbio e de
conhecimento são, principalmente, governos nacionais,
organizações internacionais, sociedade civil e
instituições de pesquisa com interesse em fortalecer
Adaptação baseada em Ecossistemas no planejamento
e na tomada de decisão.

Os resultados deste trabalho conjunto foram
documentados e publicados em Learning Briefs,
relatórios de workshop, curtas-metragens, seminários
online e documentos.

Impressões dos workshops, treinamentos e visitas de campo da Comunidade Internacional de
Boas Práticas em AbE.

©GIZ/Mainstreaming EbA

Ferramentas e formatos para troca de conhecimento e promoção de boas práticas.




PANORAMA - Soluções para um planeta 
saudável (panorama.solutions/en): aprendendo

Portal AbE sob a Comunidade de Adaptação
(adaptationcommunity.net):
A
plataforma

com o sucesso do outro – esse é o conceito da
plataforma PANORAMA. A iniciativa de parceria
permite aprendizado e inspiração intersetorial,
documentando e promovendo exemplos de
soluções replicáveis em uma variedade de tópicos
de conservação e desenvolvimento, possibilitando
uma inspiração intersetorial. A plataforma permite
que os profissionais compartilhem suas histórias,
sejam reconhecidos pelos trabalhos bem-sucedidos
e aprendam como os outros lidam com problemas
em todo o mundo. O tema Soluções AbE promove o
compartilhamento de conhecimento e experiência
comprovados em campo sobre adaptação baseada
em ecossistemas em diferentes regiões e
ecossistemas, e mostra que soluções inspiradoras
podem ser encontradas em qualquer lugar do
planeta.

temática da GIZ sobre adaptação à mudança do
clima fornece informações sobre abordagens,
métodos e ferramentas que facilitam o planejamento
e a implementação de ações de adaptação. Baseiase na ideia de que aprimorar o conhecimento e
compartilhar experiências é a chave para estratégias
de adaptação bem-sucedidas. A plataforma abrange
uma variedade de tópicos relacionados à adaptação,
como a adaptação baseada em ecossistemas, o
processo dos Planos Nacionais de Adaptação (PNA),
gerenciamento de riscos climáticos, monitoramento e
avaliação, e adaptação do setor privado. Oferece
diversas publicações, como guias, factsheets,
resumos
das
políticas,
informações
sobre
treinamentos e gravações de webinars.



Série



Curta metragem sobre AbE: Uma imagem vale

Workshops
anuais
da
Comunidade
Internacional de Boas Práticas em AbE:
oferecem oportunidades para os membros trocarem
conhecimento em diálogos presenciais. Abrangem
uma combinação de discussões com moderação
sobre questões emergentes de interesse comum,
assim como experiências práticas em abordagens
AbE já implementadas, método e ferramentas e/ou
o próprio funcionamento da comunidade. Os
workshops geralmente incluem visitas de campo
para mostrar aos participantes os desafios e
sucessos na implementação do projeto AbE.
Workshops já foram organizados em Berlim,
Bangkok e Cidade do Cabo.

de discussão virtual e webinars:
documentados no canal do YouTube criado em 2016,
esses formatos fornecem informações regulares de
profissionais,
especialistas,
planejadores
e
tomadores de decisão sobre assuntos relacionados a
AbE. Os seminários transmitidos online são
anunciados na seção "NEWS".

mais que mil palavras. Quando se trata da
disseminação de informações complexas, imagens
em movimento vêm à tona. A curta-metragem sobre
AbE fornece uma introdução ilustrativa ao conceito de
AbE, exemplos práticos de países e o papel da
Comunidade Internacional de Boas Práticas.

A comunidade internacional de boas práticas em AbE é facilitada pelo Projeto Global 'Mainstreaming EbA', financiado
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