Boletim nº 01 – março/2018
Este boletim informativo apresenta um resumo dos principais conteúdos adicionados ao EducaClima após o
lançamento do portal, em 16/03/2018. Agradecemos o interesse!
Observação: Esta newsletter será enviada mensalmente apenas para os usuários cadastrados. Caso deseje continuar
recebendo, cadastre-se no campo de Newsletter, ao fim da página inicial do EducaClima.

Oportunidades

Inscrições abertas para cursos online e gratuitos do MMA – até 11/04/2018

Bolsas de Estudos para Pós-Graduação em Malta – inscrições até 25/05/2018

O que é mudança do clima
- Inclusão do vídeo "Adaptação à mudança do clima: é hora de decidir", do ci-grasp e GIZ.
- Incluídos dois gráficos sobre as emissões globais de gases de efeito estufa,
comparativos entre o setor de florestas e outros setores, em "Perguntas e
Respostas", "Qual a relação entre o desmatamento de florestas e a mudança do
clima?"

O que você pode fazer
- Inclusão do vídeo "O futuro que queremos", da Rede Clima.

Apps
- inclusão de 2 aplicativos para celular e tablet: "Alerta Clima Indígena" e "Programa Água
Doce".

Publicações / Publicações Governamentais
- Inclusão de 18 publicações do "Projeto Opções de Mitigação de
Emissões de Gases de Efeito Estufa em Setores-Chave do Brasil", do

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), 2017.
- Inclusão de 11 relatórios da publicação "Análise de Custo-benefício (ACB) de Medidas de Adaptação às Mudanças
do Clima no Semiárido Brasileiro", da Agência Nacional de Águas (ANA) e Fundação Getulio Vargas (FGV Projetos),
2017 / 2016.

Legislação / Federal
- Inclusão de 12 leis, decretos e portarias, dentre as quais:
Portaria Ministério do Meio Ambiente (MMA) nº 75, 26 de março de 2018, dispõe sobre a instituição do Programa
Nacional de Conectividade de Paisagens (CONECTA), no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, e cria o seu
respectivo Comitê.
Decreto nº 9.308, 15 de março de 2018, dispõe sobre a definição das metas compulsórias anuais de redução de
emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis de que trata a Lei nº 13.576,
de 26 de dezembro de 2017 (RenovaBio).

Negociação Internacional / Submissões brasileiras à UNFCCC
- Inclusão de 1 nova submissão à UNFCCC, do dia 02 de fevereiro de 2018:
Submissions and Statements at SBSTA 48 - Decision 9/CP.11, Decision 16/CP.17, FCCC/SBSTA/2017/4, para. 49 - Views
on possible topics and considerations for the tenth meeting of the research dialogue (Research and Systematic
Observation).

Filmes e Vídeos
- Imagem de destaque para a seção de vídeos da Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais
(Rede Clima).

Cursos e Eventos
- Imagem de destaque para o Veduca, plataforma de cursos online gratuitos e certificados.

•

Você pode conferir a lista completa em nossa página de Novidades e Atualizações.

•

Ajude a divulgar o EducaClima! Comente com seus amigos e familiares, compartilhe em suas redes sociais!
Na página Divulgue-nos você encontra imagens preparadas especialmente para isso!

•

Sempre que tiver sugestão de conteúdo, caso encontre erros em nosso portal, ou simplesmente queira nos
enviar um comentário, escreva-nos pelo e-mail educaclima@mma.gov.br .

•

Saudações, e até a próxima!

- Se não deseja receber a Newsletter EducaClima, responda este e-mail com a palavra SAIR.

Esta newsletter será enviada mensalmente apenas para os usuários cadastrados. Caso deseje continuar recebendo, cadastre-se
no campo de Newsletter, ao fim da página inicial do EducaClima.

