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Setor Título (máx. 120 caracteres) Breve descrição (máx. 300 caracteres)
Órgão/departamento

responsável
Política

Saúde
Proteger as pessoas dos efeitos do

calor extremo usando árvores

Plante árvores em toda a cidade para resfriar 

o calor extremo da cidade usando árvores  

baixa, principalmente durante períodos de 

ondas de calor

Departamento de Saúde

*Esverdear a cidade por 

lei

*Ato de Saúde

Saúde

Proteger as pessoas dos efeitos do

calor extremo usando telhados 

verdes

Promover programas de telhados verdes para 

resfriar os edifícios

Departamento de 

Engenharia
*Edifício Verde Por Lei

Origem da 

ação

Prazo de implementação
Status de 

implementação
Início Fim

Nacional 2020 2035 Em andamento

Governo local 2020 2040 Não foi iniciado

Ação que 

também afeta a 

mitigação

Ação que afeta 

também o acesso à 

energia

Partes

interessadas

envolvidas *

Vulnerabilidade

abordada*

Indicador

relacionado

usado

Resultado(s) 

alcançado(s) 

(min. 1)

x [Por favor selecione]
Governo nacional 

e/ou agência(s)
Calor extremo RV_A6

300 árvores 

plantadas até 

hoje

x [Por favor selecione]

Governo(s) e/ou 

agência(s) 

subnacionais

Custos

Ação chave

Investimento
Custos 

evitados
Moeda

100 000.00 150 000.00 USD ☼

120 000.00 1000.00 USD

[Por favor

selecione]



Setor Título (máx. 120 caracteres) Breve descrição (máx. 300 caracteres)
Órgão/departamento

responsável
Política

Saúde
Proteger as pessoas dos efeitos do

calor extremo usando árvores

Plante árvores em toda a cidade para resfriar 

o calor extremo da cidade usando árvores  

baixa, principalmente durante períodos de 

ondas de calor

Departamento de Saúde

*Esverdear a cidade por 

lei

*Ato de Saúde

Saúde

Proteger as pessoas dos efeitos do

calor extremo usando telhados 

verdes

Promover programas de telhados verdes para 

resfriar os edifícios

Departamento de 

Engenharia
*Edifício Verde Por Lei

Origem da 

ação

Prazo de implementação
Status de 

implementação
Início Fim

Nacional 2020 2035 Em andamento

Governo local 2020 2040 Não foi iniciado

Ação que 

também afeta a 

mitigação

Ação que afeta 

também o acesso à 

energia

Partes

interessadas

envolvidas *

Vulnerabilidade

abordada

Indicador

relacionado

usado

Resultado(s) 

alcançado(s) 

(min. 1)

x [Por favor selecione]
Governo nacional 

e/ou agência(s)
Calor extremo RV_A6

300 árvores 

plantadas até 

hoje

x [Por favor selecione]

Governo(s) e/ou 

agência(s) 

subnacionais

Custos

Ação chave

Investimento
Custos 

evitados
Moeda

100 000.00 150 000.00 USD ☼

120 000.00 1000.00 USD
[Por favor

selecione]



Setor Título (máx. 120 caracteres) Breve descrição (máx. 300 caracteres)
Órgão/departamento

responsável
Política

Saúde
Protegendo as pessoas dos efeitos 

do calor extremo usando árvores

Plante árvores em toda a cidade para resfriar 

o calor extremo da cidade usando árvores  

baixa, principalmente durante períodos de 

ondas de calor

Departamento de Saúde

*Esverdear a cidade por 

lei

*Ato de Saúde

Saúde

Proteger as pessoas dos efeitos do

calor extremo usando telhados 

verdes

Promover programas de telhados verdes para 

resfriar os edifícios

Departamento de 

Engenharia
*Edifício Verde Por Lei

Origem

da ação

Prazo de implementação Status de 

implementaçã

oInício Fim

Nacional 2020 2035 Em andamento

Governo local 2020 2040 Não foi iniciado

Ação que 

também afeta a 

mitigação

Ação que afeta 

também o acesso à 

energia

Partes

interessadas

envolvidas *

Vulnerabilidade

abordada *

Indicador

relacionado

usado

Resultado(s) 

alcançado(s) 

(min. 1)

x [Por favor selecione]
Governo nacional 

e/ou agência(s)
Calor extremo RV_A6

300 árvores 

plantadas até 

hoje

x [Por favor selecione]

Governo(s) e/ou 

agência(s) 

subnacionais

Custos

Ação chave

Investimento Custo evitados Moeda

100 000.00 150 000.00 USD ☼

120 000.00 1000.00 USD
[Por favor

selecione]
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Em nossa ação de exemplo, estimamos que 
custaria cerca de US$ 1 milhão para plantar 

1.000 ha de árvores
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Órgão/departamento

responsável

Departamento de Saúde

Departamento de 

Engenharia

Partes

interessadas

envolvidas *

Governo nacional 

e/ou agência(s)

Governo(s) e/ou 

agência(s) 

subnacionais
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