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INFORMAÇÃO SOBRE A ARA E A ADESÃO 
1. O que é a ARA?  
Como parte da campanha de Adaptação e Resiliência (AeR) da Presidência 
do Reino Unido da COP26, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
Commonwealth e Desenvolvimento (FCDO) do Reino Unido está a trabalhar 
com parceiros no sentido de desenvolver conjuntamente uma Aliança 
Internacional de Investigação sobre Adaptação (ARA) para lançamento na 
COP26. A ARA é um esforço de colaboração global que visa fomentar o 
aumento do investimento e da capacidade de investigação orientada para a 
acção que apoie a adaptação eficaz às alterações climáticas. 

A investigação orientada para a acção incentivada pela ARA irá melhorar a 
base factual das soluções de adaptação, conduzindo a um maior acesso ao 
financiamento, desenvolver capacidade a longo prazo nos países em 
desenvolvimento com vista a mobilizar uma investigação que permita 
soluções locais de adaptação e resiliência, e responder às necessidades 
imediatas de conhecimento que orientem as acções de adaptação a todos os 
níveis. Processos consultivos alargados levaram a uma articulação clara da 
Teoria da Mudança da ARA e das funções, actividades e resultados essenciais, 
bem como a uma convergência quanto aos principais aspectos da estrutura 
de Governação da ARA. As consultas também conduziram à formulação de 
um conjunto de "Princípios" aplicáveis à investigação-acção sobre a 
adaptação às alterações climáticas. Consequentemente, a ARA inicia agora 
uma campanha para estabelecer contactos com organizações e entidades 
com o objectivo de se tornarem membros formais da Aliança, e para 
conseguir a aprovação dos Princípios por parte de tais organizações e 
entidades. Este documento tem como objectivo solicitar o envolvimento de 
instituições que desenvolvam iniciativas sobre a adaptação às alterações 
climáticas como membros da Aliança e obter a sua opinião sobre os 
Princípios da ARA.  

2. O que é que a ARA está a tentar alcançar?  
A ARA está a tentar alcançar uma mudança de paradigma na investigação-
acção sobre a adaptação às alterações climáticas. A investigação-acção 
padece de subinvestimento, de um desfasamento entre os investigadores e 
os mais vulneráveis, de incentivos desajustados, de fragmentação, de baixa 
capacidade nos países em desenvolvimento, e de ensinamentos limitados 
colhidos das experiências. A ARA procura corrigir esta situação e prevê um 
mundo até 2030 em que a comunidade científica seja um parceiro altamente 
valorizado pelos decisores políticos, profissionais e comunidades mais 
vulneráveis, e compromete-se efectivamente a apoiar a apresentação de 
soluções inovadoras e orientadas para o utilizador no que diz respeito à 
adaptação e resiliência, desde o nível global ao local. 

Para concretizar esta visão, a missão da ARA a curto prazo é acelerar e 
aumentar os investimentos na investigação orientada para a acção nos países 
em vias de desenvolvimento, que responda às necessidades prementes de 
conhecimento para a adaptação e resiliência dos mais vulneráveis, 
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desenvolva capacidades em todas as etapas, da investigação à acção, reforce 
as articulações investigação-implementação, e promova uma maior 
aprendizagem. A ARA alcançará estes resultados através de um robusto 
conjunto de actividades com base em três funções essenciais: defesa de 
causas, planeamento da investigação e cooperação e mobilização e afectação 
de recursos. Para informações mais detalhadas sobre a Teoria da Mudança da 
ARA e funções e actividades, consultar o Anexo 3 com o documento de 
reflexão da ARA. 

3. O que significa ser membro da ARA?  

Para aderir à ARA, as organizações e entidades são encorajadas a: 

1. Apoiar a Teoria da Mudança da ARA e comprometer-se a ajudar a 
produzir os respectivos resultados, nomeadamente contribuindo para 
o acompanhamento, partilha e aprendizagem do progresso no sentido 
de alcançar esses resultados. 

2. Subscrever os Princípios da ARA aplicáveis à Investigação-Acção sobre 
a Adaptação às Alterações Climáticas (actualmente em projecto quase 
final - a ser finalizado pela COP26) e partilhar experiências da sua 
aplicação prática. 

3. Comprometer-se a participar em pelo menos uma actividade ou eixo 
de trabalho anual da ARA, de forma que seja apropriada e viável para a 
organização/entidade.  

4. Oferecer-se para um grau razoável de participação na governação da 
ARA (incluindo reuniões anuais e processos decisórios periódicos), de 
acordo com as suas respectivas competências e capacidades.  
 

4. Quais são as vantagens da adesão?  

A adesão à ARA confere uma variedade de vantagens. Os membros da ARA 
beneficiam da conectividade e das redes globais que a ARA oferece. Mais 
especificamente, a ARA interliga investigadores e utilizadores finais a 
doadores que procuram novos e eficazes canais para a execução de 
programas. Através dos processos consultivos da ARA, os doadores adquirem 
um melhor conhecimento das lacunas e exigências que podem ajudar a 
preencher. A Aliança também reúne investigadores do Sul e do Norte para 
criar parcerias ágeis e interdisciplinares. As actividades de acompanhamento, 
partilha e aprendizagem da ARA irão acelerar a aprendizagem e permitir aos 
membros da ARA partilhar - e beneficiar - de novas práticas e abordagens de 
modo a apoiar e implementar a investigação orientada para a acção. A ARA 
irá promover activamente novas redes, colaborações e parcerias através de 
um espaço de co-criação.  

Além disso, os membros da ARA irão contribuir para diálogos cruciais sobre 
como tornar a investigação mais "amiga do utilizador" e implementável para 
os actores locais. Além disso, a ARA alarga a oportunidade de os membros 
defenderem em conjunto mudanças nas políticas, fluxos financeiros e 
melhores regras de acção e investigação com vista a permitir uma adaptação 
eficaz às alterações climáticas, em parte através da participação em diálogos 
direccionados para a defesa de políticas em momentos estratégicos. 
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Finalmente, os membros da ARA conseguem ampliar o seu impacto na 
política e prática de adaptação, através de oportunidades que surgem no 
âmbito da função de mobilização e disponibilização de recursos da Aliança, 
que procura promover e aumentar o investimento na investigação-acção em 
todo o mundo. Como tal, a ARA posiciona os seus membros de molde a 
proporcionar uma liderança pioneira em prol de uma acção de adaptação 
eficaz a nível mundial. 

5. Quais são os Princípios da ARA? 

A ARA prevê uma mudança transformadora para uma iniciativa de 
investigação que esteja orientada para a acção; e que ajude a oferecer 
vantagens reais e significativas às pessoas em risco devido às alterações 
climáticas. Com base na sua experiência e conhecimento de boas práticas de 
investigação orientada para a acção, um grupo global de 33+ organizações 
iniciaram um processo de consulta intensivo para identificar seis "Princípios" 
- características do tipo de actividade de investigação orientada para a acção 
que a ARA procura estimular. Estes Princípios servem tanto como ferramenta 
de sensibilização como também como abordagens que a ARA procura apoiar 
directamente. Os Princípios estão em projecto quase final, e encontram-se 
incluídos no Anexo 2, pelo que ficaríamos gratos se os pudesse analisar com 
vista a sugerir quaisquer alterações à medida que os finalizarmos antes de 
voltarmos a contactar os membros da ARA com um pedido de aprovação 
antes da COP26. 

ANEXO 1- FORMULÁRIO DE ADESÃO 

Nome da organização:  

Tipo de organização: 

● ONG ☐ 
● Instituto de investigação ou de ensino ☐ 
● Entidade do sector privado ☐ 
● Rede da sociedade civil ☐ 
● Instituição governamental ☐ 
● Campanha ☐ 
● Financiador bilateral ☐ 
● Financiador multilateral ☐ 
● Financiador filantrópico ☐ 
● Organização internacional ☐ 
● Outro:              

País onde a organização está localizada/sediada: 

(Deixar em branco se não for aplicável):  

Sectores de actividade: 

● Água ☐ 
● Agricultura ☐ 
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● Finanças ☐ 
● Gestão do risco de catástrofes ☐ 
● Protecção social ☐ 
● Educação/formação/desenvolvimento de capacidades ☐ 
● Infra-estruturas / ordenamento urbano ☐ 
● Serviços meteorológicos e climáticos ☐ 
● Saúde ☐ 
● Ambiente / Ecossistemas ☐ 
● Outro:     _ 

Nome do funcionário responsável pelos contactos com a ARA:        

Email do funcionário responsável:  

Número de telefone do funcionário responsável (inclui o código do país):      

Data do compromisso:        
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Adesão: 

● Gostaríamos de nos tornar membros da Aliança de Investigação sobre 
Adaptação: 

o Sim ☐ 
o Não ☐ 

Breve declaração de compromisso (em poucas frases, explique por que 
razão a sua organização/instituição deseja tornar-se membro da ARA e 
como pode estar em consonância com as expectativas de adesão 
mencionadas na secção 3 acima): 

Concorda que a sua adesão à ARA e a declaração de compromisso sejam 
tornadas públicas através dos meios de comunicação social, do website da 
ARA e de outras formas semelhantes de divulgação?  

○ Sim ☐ 
○ Não ☐ 

Autorização: 

Ao enviar este formulário, a minha organização concorda que o seu logótipo 
figure publicamente como membro da ARA. Certifico que estou autorizado a 
assumir este compromisso em nome da minha organização. 

Nome:                        

Assinatura (digite novamente o nome ou cole o sinal digital): 
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ANEXO 2- FOLHA DE COMENTÁRIOS ACERCA DOS PRINCÍPOS 
DA INVESTIGAÇÃO-ACÇÃO SOBRE A ADAPTAÇÃO ÀS 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  

A. Quais são estes Princípios? 

A ARA prevê uma mudança transformadora para uma iniciativa de 
investigação que esteja orientada para a acção, e que ajude a oferecer 
vantagens reais e significativas às pessoas em risco devido às alterações 
climáticas. Estes Princípios servem tanto como ferramenta de sensibilização 
como também como abordagens que a ARA procurará apoiar e promover 
directamente para dar vida a esta visão. A adopção generalizada dos 
Princípios deverá ajudar a fazer face a alguns dos principais entraves à 
investigação com o intuito de apoiar e informar eficazmente a acção.   

B. Como foram desenvolvidos estes Princípios? 
Um grupo central de trinta e três instituições reuniu-se para propor 6 
Princípios aplicáveis à Investigação-Acção sobre a Adaptação às Alterações 
Climáticas com vista a orientar as actividades da ARA e dos seus membros. 
Estes Princípios foram aperfeiçoados com base em amplas e profundas 
consultas a uma série de organizações ao longo de muitos meses.  

Embora estejam ainda em desenvolvimento e possam ser ajustados 
progressivamente com base em testes, bem como através de debates em 
curso com diversos actores e instituições de adaptação, esperamos ter uma 
versão final disponível para aprovação generalizada antes da COP26.   

C. Por que motivo foram desenvolvidos estes Princípios? 
Os Princípios foram concebidos pela ARA para melhor alinhar e interligar o 
conhecimento à acção, com o objectivo de maximizar os benefícios para as 
pessoas que estão em maior risco. Em particular, a adopção generalizada dos 
Princípios deverá ajudar a fazer face a alguns dos principais entraves à 
investigação com o intuito de apoiar e informar a acção: um desfasamento 
entre a investigação e as necessidades das pessoas mais vulneráveis; 
incentivos desajustados e barreiras institucionais; reduzida coerência e 
coordenação na investigação em matéria de adaptação; capacidade limitada 
nas comunidades e países em desenvolvimento; e aprendizagem limitada 
adquirida durante a execução.   

Espera-se que a aprovação e implementação destes Princípios instigue uma 
mudança sistémica na investigação - panorâmica de acção - que coloque as 
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necessidades das pessoas mais vulneráveis no centro das atenções e conduza 
a acções reforçadas e eficazes de adaptação e resiliência. 

 

D. Quem pode subscrever estes Princípios? 
Os Princípios podem ser subscritos por todos os tipos de instituições, 
organizações e redes cujas actividades, agenda e acções afectam a 
capacidade das comunidades e sistemas vulneráveis de se adaptarem a um 
clima em mudança. Tal descrição inclui "instituições públicas" a nível local, 
subnacional, nacional e internacional. Inclui também uma série de actores da 
sociedade civil abrangendo organizações não governamentais nacionais e 
internacionais, instituições de investigação e grupos de reflexão, redes de 
actores e outras organizações que trabalham no domínio do clima e do 
desenvolvimento. Finalmente, as organizações privadas abarcando 
instituições privadas de aprendizagem, empresas comerciais, empresas de 
consultoria e instituições de investigação são também encorajadas a 
subscrever estes Princípios.  

E. O que procuramos no que diz respeito aos Princípios?  
A ARA procura concretizar a aprovação dos Princípios, salientando a sua 
aplicação e pondo-os em prática. Neste processo, reconhecemos que 
diferentes organizações/entidades podem muito bem desempenhar 
diferentes funções - nalguns casos, as organizações podem ser capazes de 
reflectir directamente um ou mais Princípios nas suas próprias actividades; 
noutros casos, as organizações podem estar em posição de apoiar a aplicação 
de um ou mais Princípios. Consequentemente, cabe às 
organizações/entidades individuais determinar a adequação dos Princípios à 
aplicação ou apoio - e determinar as áreas de actividade da organização onde 
estes Princípios podem ser relevantes. De qualquer forma, esperamos que a 
aprovação inclua a aplicação / apoio aos Princípios e a partilha de experiências 
da sua aplicação prática com a ARA. Como é compreensível, a tradução no 
plano concreto destes Princípios será um processo contínuo e fica entendido 
que todos aqueles que os subscrevem estão a inscrever-se na uma "viagem 
de aprendizagem". 

A ARA irá disponibilizar uma plataforma voluntária de Acompanhamento, 
Partilha e Aprendizagem (TSL), que todas as organizações, 
independentemente de serem ou não membros da ARA, são encorajadas a 
utilizar com regularidade, para partilhar informações sobre a forma como 
estão a traduzir no plano concreto estes Princípios, incluindo os progressos 
alcançados, os desafios encontrados e as inovações pioneiras. Uma vantagem 
da participação na plataforma TSL é o facto de as organizações poderem 
estabelecer ligações em espaços de reflexão e aprendizagem partilhados 
com outras organizações que implementem acções e investigação. 
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F. As organizações podem subscrever os Princípios sem se 
tornarem membros da ARA? 

Claro que sim. Reconhecemos que poderá não ser possível que todas as 
organizações relevantes se comprometam a tornar-se membros da ARA. No 
entanto, convidamos e encorajamos a adesão a estes princípios como meio 
para fazer avançar uma agenda comum visando promover um maior 
investimento e capacidade de investigação orientada para a acção que apoie 
uma adaptação eficaz às alterações climáticas. 

G. Quais são as próximas etapas? 
Solicitamos a todas as organizações que analisem e sugiram alterações aos 
Princípios apenas se acharem que estes são inadequados ou incompletos 
na sua forma actual. O Secretariado da ARA coligirá todos os pedidos de 
ajustamentos e preparará um conjunto de princípios revisto e final e distribuí-
los-á a todos os membros da ARA para aprovação em Setembro de 2021, antes 
do lançamento da ARA na COP26. Por ora, seria muito útil para nós se 
pudesse dar uma vista de olhos aos Princípios que se seguem e informar-nos 
se tiver algum comentário. 

São apresentados aqui os Princípios da ARA aplicáveis à Investigação-Acção 
sobre a Adaptação às Alterações Climáticas para lhe dar a oportunidade, a si, 
de contribuir para lhes dar forma. O envio de comentários é facultativo e 
voluntário. 

H. Os Princípios 

1. A investigação é motivada pela procura e orientada para 
resultados e soluções e conduz a um impacto positivo na 
vida das pessoas em risco de alterações climáticas [Para 
quem ou para que serve a investigação?]   

A investigação-acção sobre a adaptação é impulsionada pelas necessidades 
dos utilizadores e procura encontrar soluções práticas e implementáveis para 
ter um impacto positivo na vida das pessoas vulneráveis aos riscos climáticos 
actuais ou futuros. A investigação-acção conduz ao conhecimento que é 
utilizado pelos actores (por exemplo, decisores políticos e comunidades) para 
melhorar de forma mensurável a resistência à variabilidade e aos choques 
climáticos, de uma forma que possa ser sustentada a longo prazo. A natureza 
das soluções e o tipo de conhecimento necessário devem ser co-definidos 
com as pessoas vulneráveis às alterações climáticas, para garantir que as 
soluções respondam às suas necessidades e sejam motivadas pela procura.  

● Não são necessárias alterações: ☐ 
● Alterações sugeridas:        



11 
 

2. A investigação é transdisciplinar e co-produzida 
mediante um esforço de colaboração com os utilizadores 
[Como deve ser levada a cabo a investigação?]  

A investigação é transdisciplinar, em colaboração (Sul-Sul e Norte-Sul) e co-
produzida desde o início com múltiplos intervenientes e utilizadores 
(parceiros locais e internacionais, organizações de base, decisores, e o sector 
privado, para além dos investigadores). A prática dominante da investigação 
tradicional exclui frequentemente os actores de base. Os processos de 
investigação que permitem a inclusão autêntica do conhecimento 
tradicional e indígena e uma multiplicidade de enquadramentos, narrativas, 
vozes e sectores têm demonstrado oferecer soluções acessíveis e accionáveis 
e satisfazer as necessidades das pessoas mais vulneráveis aos riscos 
climáticos.   

● Não são necessárias alterações:   ☐ 
● Alterações sugeridas:       

3. Será que a investigação realça o impacto na sociedade 
[Como é valorizada a investigação?]  

A investigação deve procurar alcançar não só uma elevada qualidade e rigor, 
mas também um impacto social, assegurando a assimilação de 
conhecimentos e soluções para melhorar a resiliência das pessoas 
vulneráveis aos impactos das alterações climáticas. Os resultados devem ser 
medidos e os indicadores/definições de impacto devem ser desenvolvidos 
conjuntamente com as pessoas em risco e os utilizadores finais para 
assegurar a adaptação à escala. A qualidade deve incluir processos e 
resultados de investigação que integrem múltiplas fontes e sistemas de 
conhecimento (por exemplo, ciência 'formal' e conhecimentos experenciais e 
tradicionais).  

● Não são necessárias alterações: ☐ 
● Alterações sugeridas:             

4. A aprendizagem com a prática assegura que as acções 
voltadas para a adaptação às alterações climáticas se 
baseiam em dados concretos [Como é que as ligações 
investigação - acção podem ser reforçadas?]  

Os processos de acompanhamento, partilha e aprendizagem robustos 
permitem uma integração mais forte da reflexão, investigação e dados 
concretos emergentes nos esforços de adaptação em curso de modo a 
melhorar a sua eficácia, ao mesmo tempo que ajudam a construir a própria 
base de dados concretos. As abordagens flexíveis de financiamento e gestão 
de programas, que integram ciclos de feedback contínuos, ajudam a ter em 
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conta os conhecimentos em evolução e permitem uma acção de antecipação 
eficaz em situações de grande incerteza.  

● Não são necessárias alterações: ☐ 
● Alterações sugeridas:         

5. A investigação cria capacidade e habilita os actores a 
longo prazo [O que pode a investigação permitir?]  

A investigação é transformadora, não só produzindo e mobilizando 
conhecimento, mas também melhorando a capacidade das instituições, 
organizações e investigadores locais para responderem aos riscos climáticos 
muito depois da data final do projecto de investigação. A Informação, 
ferramentas e produtos são amplamente acessíveis (por exemplo, em 
idiomas apropriados, não dependentes de acesso pago, e num formato 
apropriado) e estão integrados nas actividades de desenvolvimento de 
capacidades e participação com vista a transmitir aos actores os 
conhecimentos necessários e a capacidade para impulsionar a acção. A 
investigação deve também capacitar os actores envolvidos na adaptação a 
questionar as práticas e comportamentos normativos existentes para 
produzir vias alternativas, inovadoras e mais eficazes de adaptação.   

● Não são necessárias alterações: ☐ 
● Alterações sugeridas:           

6. Os processos de investigação abordam as desigualdades 
estruturais enfrentadas por mulheres, jovens, crianças, 
pessoas portadoras de deficiência e deslocados, povos 
indígenas e grupos étnicos marginalizados [Como pode a 
investigação abordar as causas profundas do risco?]  

A adopção de uma lente intersectorial para integrar as desigualdades 
baseadas no género, económicas e políticas que são as causas profundas da 
vulnerabilidade no centro da investigação-acção é essencial para uma acção 
transformadora em prol da adaptação climática. É também fundamental 
encorajar os indivíduos vulneráveis e marginalizados a participar de forma 
significativa e a efectuar as decisões de adaptação, assegurando que a 
investigação reconhece as relações de poder que existem entre os géneros e 
capacidades marginalizadas dos intervenientes no âmbito do processo de 
investigação-acção e permite que todas as vozes sejam ouvidas de forma 
equitativa. 

● Não são necessárias alterações: ☐ 
● Alterações sugeridas:           

Há alguns outros comentários ou sugestões sobre os Princípios? 

Pergunta:  
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● A nossa organização gostaria de analisar e depois considerar a 
aprovação do conjunto final de Princípios aplicáveis à Investigação-
Acção sobre a Adaptação às Alterações Climáticas da Aliança de 
Investigação sobre Adaptação. 

○ Sim ☐ 
○ Não ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 – DOCUMENTO DE REFLEXÃO DA ARA 
Como parte da campanha de Adaptação e Resiliência da 

Presidência do Reino Unido da COP26, o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, Commonwealth e Dewenvolvimento 
(FCDO) do Reino Unido está a trabalhar com parceiros no 
sentido de desenvolver conjuntamente uma Aliança 
internacional de Investigação sobre Adaptação para 
lançamento na COP26.  

Este esforço de colaboração global procurará fomentar um maior 
investimento e capacidade de investigação orientada para a acção que apoie 
a adaptação eficaz às alterações climáticas - principalmente nos países em 
desenvolvimento - à escala e urgência exigidas pela ciência. 

A Aliança de Investigação sobre Adaptação (ARA) é uma componente integral 
da campanha de Adaptação e Resiliência (AeR), uma das quatro áreas 
prioritárias de objectivos para a Presidência da COP26. A ARA tem por 
objectivo assegurar que uma maior ambição possa ser concretizada através 
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de uma acção baseada em dados concretos, apoiando o objectivo da 
campanha de aumentar a adaptação, e reconhecendo que são necessárias 
medidas práticas para minimizar e evitar perdas e danos. Precisamos de uma 
mudança radical a nível da adaptação, colaborando com governos, empresas 
e Organizações da Sociedade Civil (OSC) para preparar para os riscos 
climáticos, mobilizar novas acções, e aumentar o financiamento da 
adaptação. 

A campanha defende uma série de iniciativas para concretizar três áreas 
centrais com incidência internacional: 

Planear - Planear, antecipar e responder às alterações climáticas, 
reforçando a preparação para catástrofes e incorporando os riscos 
climáticos em todos os investimentos. 

Agir - Tomar medidas para reduzir a vulnerabilidade em sectores prioritários 
importantes, aumentar a capacidade de adaptação e reforçar a resiliência 
das pessoas, da natureza e da economia, trabalhando e aprendendo com os 
outros. 

Financiar - Aumentar de forma significativa a proporção total de 
financiamento e melhorar a qualidade e o acesso ao financiamento às 
instituições locais e às pessoas mais vulneráveis.  

A ARA é relevante em cada uma destas áreas, associando as agendas 
conhecimento-ciência-acção e salientando o papel crucial que a investigação 
tem de desempenhar no apoio a acções eficazes a nível local e nacional para 
reduzir os riscos das alterações climáticas.  

No centro da campanha de AeR, o Reino Unido lançou a Coligação de Acção 
para a Adaptação (AAC) ao lado dos co-presidentes Egipto, Bangladesh, 
Malawi, Santa Lúcia, Países Baixos e Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). A AAC tem agora mais de 30 países membros com 
a missão de incentivar a acção para a adaptação, com base nas melhores 
provas da ciência e da prática. Os países são convidados a apoiar a ARA e os 
seus princípios como parte do compromisso assumido para com a AAC, e 
serão convidados a indicar organizações/ministérios nacionais relevantes 
para se tornarem membros da ARA.   

A ARA tem uma excelente oportunidade para inspirar e apoiar acções de 
adaptação através de investigação pioneira e conhecimentos técnicos 
especializados. 

 

1. Antecedentes e Descrição de Problemas 

O cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) num 
clima em mudança exige uma adaptação transformacional que é orientada 
pelas necessidades locais. Isto deve ser possibilitado e apoiado por 
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conhecimentos accionáveis - tanto dos riscos das alterações climáticas, como 
de soluções concretas. 

Estes conhecimentos accionáveis exigem um processo de investigação 
orientado para a acção - um processo iterativo de conhecimento 
transdisciplinar e produzido conjuntamente que: é utilizável na prática, 
centrado nos resultados e orientado para a procura; cria parcerias equitativas 
entre partes interessadas e investigadores, conduz ao desenvolvimento de 
capacidades e aumenta a resiliência das pessoas mais vulneráveis aos riscos 
climáticos actuais e futuros. 

Contudo, o actual âmbito e escala da investigação orientada para a acção é 
insuficiente para abordar a magnitude e urgência das acções necessárias 
em todos os sectores. Seis défices fundamentais comprometem os nossos 
esforços: 

1. Existe um subinvestimento significativo na investigação orientada para a 
acção que melhora a compreensão dos riscos climáticos e conduz a 
soluções accionáveis, local e contextualmente relevantes que satisfazem 
as necessidades e exigências locais.  

2. As agendas de investigação estão frequentemente dissociadas das 
necessidades das pessoas mais vulneráveis e não são estabelecidas de 
forma centrada no utilizador e orientada para a acção. Há também um 
desfasamento entre os prazos dos investimentos na investigação (muitas 
vezes orientados para projectos de curto prazo) e a necessidade manifesta 
de investimento sustentado a longo prazo para alcançar resultados 
impactantes.  

3. Os incentivos desajustados e as barreiras institucionais impedem 
frequentemente a investigação multidisciplinar e transdisciplinar que é 
necessária para interligar eficazmente o conhecimento e a execução. 

4. Há falta de coerência nos investimentos ao longo da cadeia, desde a 
investigação até à aplicação útil, e falta de coordenação e colaboração 
para assegurar a utilização eficaz do escasso financiamento. 

5. Não se realça devidamente a criação de capacidades institucionais e de 
conhecimento duradouras nas comunidades, regiões e países que 
enfrentam os maiores desafios a nível de adaptação e resiliência às 
alterações climáticas. 

6. Os esforços de execução não prestam atenção suficiente à 
aprendizagem, levando à falta de conhecimento sobre os benefícios e a 
eficácia das intervenções de adaptação. Isto deve-se, em parte, à falta de 
indicadores para avaliar o progresso na adaptação e na resiliência. 

Em suma, há um insuficiente esforço concertado para realizar a investigação 
necessária para construir futuros resilientes às alterações climáticas. A 
Aliança de Investigação sobre Adaptação procura corrigir esta situação, 
aproveitando a oportunidade para reforçar a coordenação e aumentar os 
investimentos na investigação orientada para a acção, a fim de permitir a 
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realização dos nossos objectivos societais num clima em mudança, com 
particular incidência nos países em desenvolvimento. 

2. A Aliança de Investigação sobre Adaptação e a sua Teoria da 
Mudança  

A Aliança de Investigação sobre Adaptação (ARA) é uma coligação de 
instituições em comunidades científicas e de acção para a adaptação que 
reúne tanto os "financiadores de investigação" tradicionais, como os 
conselhos científicos, como os "financiadores de acção", tais como doadores 
de ajuda ao desenvolvimento, instituições financeiras multilaterais, 
organizações filantrópicas e o sector privado - motivados pelo objectivo 
comum de aumentar o investimento em investigação orientada para a acção 
e em soluções de adaptação eficazes. A Aliança proporciona um fórum que 
reúne estes financiadores de investigação e acção com intervenientes activos 
ao longo de toda a cadeia, desde a investigação até à acção, incluindo 
organizações de investigação, organizações intermediárias, profissionais, 
organizações da sociedade civil, redes académicas, redes de ciência-política-
prática, etc. Até 2030, a ARA prevê um mundo em que a comunidade de 
investigação seja um parceiro altamente valorizado pelos decisores políticos, 
profissionais e comunidades mais vulneráveis, e se empenhe eficazmente na 
apresentação de soluções inovadoras e orientadas para o utilizador para a 
adaptação e resiliência desde o nível global até ao local. 

A ARA contribuirá para a realização desta visão através da execução da sua 
Teoria da Mudança (Figura 1), que define a missão da ARA em resposta à 
descrição de problemas, e especifica as funções, resultados, impactos e 
valores que permitirão à ARA alcançar a sua missão. 

2.1 Missão da Aliança de Investigação sobre Adaptação 

A missão da Aliança de Investigação sobre Adaptação é acelerar e aumentar 
os investimentos na investigação orientada para a acção nos países em 
desenvolvimento, que aborda as necessidades prementes de conhecimento 
para a adaptação e resiliência das pessoas mais vulneráveis, desenvolve 
capacidade em todas as fases desde a investigação à acção, reforça as 
articulações investigação-implementação, e promove maior aprendizagem. 

2.2 Funções da ARA  

A ARA cumprirá a sua missão através da realização de actividades que 
abrangem três funções estratégicas: 

1. Promoção de políticas: A ARA defende em geral uma maior ênfase, 
investimento e ambiente favorável ao apoio e incentivação da investigação 
orientada para a acção e a sua adopção como base à adaptação e 
resiliência desde a escala local à global. A promoção de políticas da ARA 
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sublinha a adopção mais generalizada da investigação de modo a servir de 
base ao planeamento, à tomada de decisões e à implementação eficazes 
da adaptação a todos os níveis. Um elemento fundamental dos esforços de 
promoção de políticas da ARA é o desenvolvimento e adopção de um 
conjunto de Princípios aplicáveis à Investigação-Acção sobre a Adaptação 
às Alterações Climáticas para melhor implementar e interligar o 
conhecimento à acção, com o objectivo de maximizar os benefícios para as 
pessoas que estão mais em risco.  

 

 

BLANK THEORY OF CHANGE DOCUMENT TO BE INSERTED HERE  
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2. Planeamento e cooperação no domínio da investigação: A ARA 
oferecerá um fórum para um melhor planeamento e cooperação no 
domínio da investigação, actuando como elemento de ligação e 
potenciador da variedade de actores que procuram promover a 
investigação orientada para a acção, identificando novas prioridades 
impulsionadas pela procura, e permitindo aos parceiros um melhor 
planeamento e coordenação para alcançar uma maior eficácia e impacto 
dos seus esforços de investigação. 

3. Mobilização e disponibilização de recursos: A ARA 'passará das palavras 
aos actos' criando, operando e facilitando programas específicos e de 
longa duração que disponibilizem recursos para a investigação orientada 
para a acção nos países em desenvolvimento. Estes programas irão 
reforçar a capacidade ao longo de toda a cadeia, desde a investigação à 
acção à escala, reconhecendo as interligações de indivíduos a instituições, 
bem como a necessidade de desenvolver capacidades numa série de 
competências e funções, incluindo a colaboração transdisciplinar, 
aprendizagem recíproca, intermediação de conhecimentos, e acesso a - e 
utilização de - informação subjacente à acção. 

2.3 Resultados da ARA 

As actividades implementadas no âmbito das três funções conduzirão a seis 
resultados: 

1) Crescente relevância da investigação orientada para a acção no seio 
das comunidades de investigação e acção, com uma melhor 
compreensão da investigação orientada para a acção, impulsionada pela 
procura, centrada no utilizador, assim como do seu valor e das melhores 
práticas; 

2) Aumento do financiamento nos países em desenvolvimento destinado 
à investigação orientada para a acção sobre adaptação e resiliência por 
parte de um conjunto diversificado de financiadores - incluindo 
financiadores da investigação tradicional e financiadores da acção; 

3) Aumento do impacto dos investimentos na investigação, garantindo 
que haja uma melhor coordenação e uma melhor orientação para 
abordar as necessidades prioritárias de conhecimento subjacente às 
intervenções de apoio aos mais vulneráveis, e que haja uma maior 
aceitação da investigação para informar a tomada de decisões; 

4) Desenvolvimento de capacidades ao longo de toda a cadeia, desde a 
investigação à acção, a nível individual e institucional, expandindo os 
sistemas existentes e desenvolvendo uma abordagem mais integrada 
para estabelecer melhores ligações entre a ciência, a inovação e a 
aplicação; 
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5) Melhoria da aprendizagem através de uma melhor participação da 
comunidade de investigação em actividades de monitorização, avaliação 
e apreciação, melhor gestão do conhecimento e das redes peer-to-peer 
nas comunidades de investigação e acção; 

6) Reforço da colaboração entre nações (Sul-Sul, Sul-Norte), entre 
disciplinas e entre escalas, através de uma coligação global de múltiplas 
partes interessadas, desenvolvida em conjunto por partes interessadas do 
Sul e do Norte, para melhorar a compreensão dos riscos e promover o 
desenvolvimento de soluções localmente relevantes. 

2.4 Os Impactos da ARA 

No seu conjunto, os resultados da ARA conduzirão aos seguintes impactos 
pretendidos: 
● Permitir acções de adaptação e resiliência mais eficazes que reduzam os 

riscos climáticos de modo a alcançar os objectivos societais tanto nos 
países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, 
particularmente para as pessoas mais vulneráveis, incluindo mulheres e 
raparigas, povos indígenas, pessoas portadoras de deficiência, migrantes 
e refugiados, e outros grupos marginalizados; 

● Facilitar o acesso ao financiamento da adaptação contra as alterações 
climáticas através de uma base de dados concretos mais forte e mais 
personalizada, que também melhore a nossa compreensão do que 
funciona melhor; 

● Aumentar a capacidade dos países em desenvolvimento de fazer e 
utilizar a investigação para desenvolver soluções locais de adaptação e 
resiliência. 

2.5 Os Nossos Valores 

Ao exercer as suas actividades no âmbito de cada uma das funções 
estratégicas, a ARA respeitará quatro valores fundamentais: 

1. A ARA será uma coligação inclusiva, aberta e transparente de 
organizações interessadas. Esta aliança deverá apoiar-se - e reunir - nas 
redes e organizações existentes que trabalham neste domínio, ao longo 
de toda a cadeia, desde a investigação até à acção, incluindo financiadores 
de investigação, financiadores de adaptação, organizações de 
investigação, organizações intermediárias, profissionais, organizações da 
sociedade civil, redes académicas, redes de ciência-política-prática, etc. As 
prioridades, mecanismos e compromissos exactos devem ser co-
desenvolvidos. 
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2. A ARA promoverá a liderança do Sul através das suas actividades e 
assegurará que os seus programas e actividades capacitam os 
investigadores e instituições do Sul, desenvolvendo capacidades 
humanas e institucionais a longo prazo e ajudando a resolver os 
desequilíbrios existentes a nível informativo, estrutural e de poder. 

3. A ARA garantirá que as suas actividades sigam a fórmula sagrada "sonhar 
alto e pensar a longo prazo". A importância de se evitar abordagens 
parcelares e de curto prazo será, portanto, um factor importante que irá 
moldar a natureza das actividades da ARA.  

4. A ARA irá defender a promoção da igualdade de género e a inclusão 
social. A consideração dos direitos e oportunidades para mulheres e 
raparigas, pessoas portadoras de deficiência, povos indígenas, migrantes 
e refugiados, entre outros grupos marginalizados, será central na 
conceptualização e implementação de todas as actividades da ARA. Estas 
considerações serão moldadas pelos contextos locais ou regionais 
relevantes. 

3. Critérios de Adesão, Estrutura e Funcionamento da ARA 

A ARA é uma coligação de múltiplas partes interessadas nas comunidades 
de investigação e acção. A ARA procura encontrar organizações e entidades 
membros provenientes do vínculo investigação-acção para a adaptação às 
alterações climáticas.  

3.1 Critérios de Adesão  

Para aderir à ARA, as organizações e entidades serão encorajadas a: 

1. Apoiar a Teoria da Mudança da ARA e comprometer-se a ajudar a 
concretizar os seus objectivos, inclusive contribuindo para o 
acompanhamento, partilha e aprendizagem do progresso no sentido de 
alcançar esses resultados. 

2. Subscrever os Princípios da ARA aplicáveis à Investigação-Acção sobre a 
Adaptação Climática (actualmente em projecto quase final - a ser 
concluído com os membros pela COP26) e partilhar experiências da sua 
aplicação prática. 

3. Comprometer-se a participar em pelo menos uma actividade ou eixo de 
trabalho anual da ARA, de forma que seja apropriada e viável para a 
organização/entidade.  

4. Oferecer-se para um grau de participação razoável na governação da 
ARA (incluindo reuniões anuais e processos decisórios periódicos), de 
acordo com as suas respectivas competências e capacidades.  

3.2 Estrutura de Governação  
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A estrutura de governação da ARA - actualmente em co-desenvolvimento 
pelos parceiros da ARA - será ligeira. A estrutura central de governação 
incluirá: um Órgão Plenário como órgão de governação mais elevado e 
compreendendo todos os membros e observadores da ARA; um Comité 
Director como órgão de decisão operacional da ARA e compreendendo 10-
15 membros da ARA; e um Secretariado como órgão operacional. Além disso, 
serão criados grupos de trabalho e/ou comissões ad-hoc, conforme 
necessário, para levar a cabo as actividades da ARA. A estrutura de 
governação evoluirá com o tempo para responder às crescentes 
necessidades/novas exigências, conforme seja relevante. 

3.3 Recursos 

Os recursos da ARA enquadrar-se-ão em duas grandes categorias: 
essenciais e alavancados. 

Os recursos essenciais são recursos que serão mobilizados e entregues 
através do Secretariado da ARA. Estes recursos apoiarão o próprio 
Secretariado (aproximadamente 8-10 colaboradores profissionais 
internacionais a tempo inteiro), bem como a carteira de actividades da ARA 
implementadas centralmente através do Secretariado. A ARA procurará 
maximizar o fluxo de recursos para as actividades, tais como análises de 
dados concretos encomendadas, processos consultivos e promoção de 
causas e divulgação.  

Os fundos alavancados são fundos que não serão agrupados de forma 
centralizada, pelo menos inicialmente. Consistirão em fundos que os 
membros da ARA ou outros apoiantes podem querer despender para 
promover actividades ou eixos de trabalho específicos da ARA, mas que não 
precisam de ser encaminhados de forma centralizada através do 
Secretariado da ARA. Por exemplo, um programa de investigação-acção que 
seja co-financiado por vários doadores, sob a bandeira da ARA. No futuro, os 
fundos comuns podem ser considerados pelos membros da ARA. 

O modelo de financiamento a longo prazo da ARA encontra-se actualmente 
em fase de desenvolvimento, e será concebido para ser uma estrutura leve 
e flexível que permita o funcionamento normal e responsável da ARA 
através dos recursos essenciais e alavancados acima descritos. 

4. Actividades e Marcos Fundamentais da ARA 

A Aliança de Investigação sobre Adaptação tem como objectivo o seu 
lançamento formal na COP26. O lançamento discreto da ARA teve lugar na 
Conferência Global de Gobeshona sobre Adaptação Realizada Localmente, 
a 23 de Janeiro de 2021, quando 33 membros da ARA assinaram a Declaração 
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de Gobeshona da Aliança de Investigação sobre Adaptação, aprovando 
assim o conceito da ARA e comprometendo-se a desenvolver 
conjuntamente a Aliança. Está em desenvolvimento um conjunto robusto 
de actividades para alcançar os resultados pretendidos, conjunto esse que 
se encontra resumido na Figura 2. As actividades estão organizadas em seis 
grandes eixos de trabalho e são descritas abaixo. Estão em preparação 
descrições mais detalhadas e planos de implementação dos eixos de 
trabalho. 

4.1 Actuais Eixos de Trabalho da ARA 

Os eixos de trabalho da ARA variam em âmbito, tipo de actividade e prazos 
previstos, mas são todos fundamentais para alcançar os objectivos da ARA a 
curto e longo prazo. Alguns dos eixos de trabalho realizarão actividades 
piloto/validação de conceito no período que antecede a COP26. Cada eixo 
de trabalho é supervisionado por um Grupo de Trabalho composto por 
membros da ARA que ajuda a orientar o planeamento e execução de 
actividades relevantes. Uma equipa central lidera a apresentação das 
principais actividades no âmbito dos respectivos eixos de trabalho. Os 
membros da ARA podem participar nestes eixos de trabalho de várias 
maneiras - desde o respectivo planeamento e orientação através dos Grupos 
de Trabalho, até à sua implementação e realização, ou simplesmente 
participando em actividades específicas.  

1. Análises de dados concretos e apoio analítico 

A promoção da tomada de decisões baseada em dados concretos é um 
objectivo central da ARA. Inclui a tomada de decisões relativas a 
investimentos na investigação-acção, que necessita de dados concretos 
relativos aos benefícios da referida investigação; bem como as melhores 
novas práticas nessa investigação. Na fase inicial deste eixo de trabalho, as 
actividades centrar-se-ão no reforço desta base de dados concretos em 
relação à investigação-acção, incluindo benefícios, exemplos icónicos, 
melhores práticas e abordagens e modalidades de apoio à investigação-
acção. A longo prazo, o apoio à produção, síntese e utilização de dados 
concretos para acções de adaptação continuará a impulsionar este eixo de 
trabalho. O eixo de trabalho adoptará uma abordagem de colaboração 
conduzida pelo Sul, em conformidade com os valores da ARA, o que ajudará 
a reforçar a colaboração, a capacidade e as articulações entre os membros 
da ARA e outros actores. Isto deverá contribuir para uma maior relevância, 
aceitação e acção fundamentada em dados concretos. 

Os membros interessados em contribuir ou efectuar uma análise de dados 
concretos podem contactar o Secretariado ou, mais especificamente, 
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candidatar-se a um convite para realizar análises planeadas de dados 
concretos. 

2. Processos consultivos para a identificação de necessidades 
e oportunidades de investigação  

O primeiro princípio da ARA realça que a investigação-acção deve ser 
orientada para a procura e centrada no utilizador. Este eixo de trabalho 
procura pôr este princípio directamente em prática, identificando as 
necessidades de investigação e conhecimento de forma orientada para o 
utilizador; assegurando que os investimentos na investigação sejam 
efectivamente direccionados e aplicados de modo específico. Ao reunir 
produtores e utilizadores de investigação aplicada à adaptação, aumentará 
a legitimidade dos resultados da investigação, criando ao mesmo tempo um 
sentido de propriedade sobre os referidos resultados por parte de diversas 
partes interessadas. Por sua vez, estas partes interessadas poderão utilizar 
os resultados para os seus próprios fins (por exemplo, promoção de causas), 
reforçando assim a credibilidade da investigação no âmbito da agenda de 
Adaptação e Resiliência em evolução. Os processos consultivos não só 
ajudarão a identificar as necessidades e a procura de investigação-acção; 
mas também darão a conhecer aos actores e organizações os pontos fortes 
e as capacidades necessárias para satisfazer as necessidades de 
investigação. Desta forma, este eixo de trabalho estabelecerá a base para 
programas de investigação-acção mais eficazes.  

Os membros que estiverem interessados em apoiar este eixo de trabalho 
podem participar no Grupo de Trabalho do Eixo de Trabalho geral, ou em 
Grupos Directores Temáticos específicos, ou candidatar-se a assumir o papel 
de Responsáveis pela Execução, para levar a cabo o processo. No período 
que antecede a COP26, estão a ser realizados processos consultivos piloto 
em quatro Áreas Temáticas: Sistemas Alimentares, Saúde Global, Género e 
Inclusão Social, Avaliações dos Riscos Climáticos nos PMD (países menos 
desenvolvidos). 

3. Espaço de co-criação para formação de redes, 
estabelecimento de coligações e desenvolvimento de 
novos programas  

Uma investigação-acção eficaz exige redes transdisciplinares e de 
colaboração em todo o panorama da investigação-acção. As redes 
existentes tendem frequentemente a ser estreitas e limitadas a algumas 
instituições, especialmente no Sul Global. Torna-se necessário alargar e 
aprofundar o leque de instituições e organizações que podem empenhar-se 
eficazmente no financiamento, apoio e realização de investigação-acção. 
Este eixo de trabalho vai desenvolver espaços de co-criação que ajudem a 
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incubar novas actividades e programas de investigação-acção, através de 
modalidades que vão desde o diálogo entre as várias partes interessadas até 
à concessão de subsídios de arranque e à formação de coligações e redes. 
Estes espaços de co-criação podem contribuir para iniciativas e programas 
informados e com impacto social que aumentem a resiliência climática do 
Sul Global. 

Os membros podem contribuir para este eixo de trabalho participando no 
Grupo de Trabalho do Eixo de Trabalho, ou juntando-se a um Espaço de Co-
criação existente ou propondo novos focos temáticos ou actividades de co-
criação.  

 

BLANK DIAGRAM T O BE INSERTED HERE 
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4. Acompanhamento, partilha e aprendizagem (TSL) 

O Eixo de Trabalho de TSL é fundamental para o compromisso da ARA de 
"melhorar a aprendizagem através de um melhor envolvimento da 
comunidade de investigação em actividades de monitorização, avaliação e 
apreciação, melhor gestão do conhecimento e redes peer-to-peer em todas 
as comunidades de investigação e acção". O Eixo de Trabalho acompanhará 
colectivamente o progresso dos membros e parceiros no sentido de 
alcançar os resultados da ARA e oferecerá uma plataforma, com directrizes, 
para partilhar e aprender com experiências distintas (tanto positivas como 
negativas). O processo de co-desenvolvimento e a própria estrutura 
apoiarão a interacção activa dos membros entre si e fornecerão a base para 
a partilha e aprendizagem entre pares a longo prazo através de espaços em 
linha e fora de linha.  

Os membros que estiverem interessados podem manifestar o seu interesse 
em aderir ao Grupo de Trabalho do Eixo de Trabalho, bem como contribuir 
para a actual fase de desenvolvimento da estrutura de TSL, contribuindo 
para o co-desenvolvimento da estrutura através de consultas e entrevistas 
realizadas a informadores-chave, e/ou validação e revisão do projecto de 
estrutura. 

5. Princípios e campanhas de adesão  

Um quadro de membros robusto e diversificado englobando o conjunto de 
intervenientes na panorâmica da investigação-acção é essencial para um 
funcionamento eficaz - e o eventual sucesso da ARA. No período que 
antecede a COP26, este Eixo de Trabalho centrar-se-á numa campanha que 
visa promover a aprovação e a adesão à ARA. Dada a importância dos 
princípios da ARA aplicáveis à Investigação-Acção sobre a Adaptação às 
Alterações Climáticas como ferramenta de defesa - e para a adesão à própria 
ARA; a campanha de adesão incluirá uma campanha de reafirmação dos 
princípios da ARA como componente integral. O Eixo de Trabalho também 
incluirá esforços para a mobilização de recursos através de reuniões 
específicas com doadores e outros potenciais apoiantes da ARA.  

Os membros são convidados a contribuir para a campanha através da 
partilha de informação sobre a adesão à ARA com outras organizações com 
os mesmos interesses. Os membros podem também contribuir 
consolidando a lista de pedidos de doadores e apresentar contributos sobre 
a participação de potenciais doadores e mesas-redondas. Os membros 
podem contribuir para melhorar gradualmente os princípios, tornando-os 
tão amplamente acessíveis e aplicáveis quanto possível. 
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6. Articulações e parcerias estratégicas da CQNUAC 
(Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as 
Alterações Climáticas) 

A ARA popõe-se trabalhar com, e apoiar, as principais iniciativas de 
adaptação em curso nas áreas da ciência, política e prática. A interacção com 
os processos e órgãos da CQNUAC, incluindo a Conferência das Partes 
(COP), será uma actividade fundamental do Secretariado em nome dos 
membros da ARA. Além disso, a necessidade de mobilizar e aplicar acções 
de adaptação à escala requer o desenvolvimento contínuo de parcerias 
estratégicas no âmbito do "espaço de adaptação" e para além dele. Este Eixo 
de Trabalho, dirigido pelo Secretariado, é um processo emergente baseado 
na evolução constante. 

Os membros podem contribuir para este Eixo de Trabalho, identificando 
oportunidades e eventos que exigem participação, co-desenvolvendo 
mensagens essenciais para eventos, e facilitando diálogos e interacções a 
nível nacional e institucional com potenciais parceiros estratégicos. 

4.2 Desenvolvimento de Novos Programas  

O desenvolvimento de novos programas de investigação de longa duração, 
orientados para a acção, que desenvolvam soluções de adaptação centradas 
no utilizador e criem capacidades no Sul Global, é uma actividade central da 
Aliança de Investigação sobre Adaptação. Os membros são encorajados a 
juntarem-se para formar novas parcerias com o objectivo de financiar tais 
programas, que respondam às necessidades mais prementes dos 
utilizadores e às oportunidades de investigação, facilitadas pelos Eixos de 
Trabalho 2 e 3 acima. 

4.3 Como participar 

Todos os membros actuais e potenciais da ARA são convidados a manifestar 
o seu interesse e a participar num ou mais eixos de trabalho, ou a contribuir 
com recursos, contactando o Secretariado da ARA em 
ara@southsouthnorth.org. Para mais informações, solicitamos-lhe que 
entre em contacto connosco por correio electrónico ou que consulte os 
documentos sobre a Visão Geral dos Eixos de Trabalho no sítio electrónico 
da ARA:  

https://southsouthnorth.org/portfolio_page/adaptation-research-alliance/ 

 
 
 
Rosalind West, FCDO 
Anand Patwardhan, Universidade de Maryland 
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