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Em 2021, ainda sob o efeito da pandemia da COVID-19, o mundo acompanhou catástrofes ambientais que fizeram vítimas em diferentes regiões, ao passo que recebeu
um alerta do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas: é provável que
a temperatura do planeta atinja ou exceda 1,5 °C de aquecimento nas próximas décadas. No contexto nacional, é impossível não ver ao menos uma notícia diária que
demonstre os efeitos das mudanças climáticas. Um consenso tem sido a tônica frente
a esses eventos: é preciso agir agora.
Implementar compromissos para combater as causas e consequências do aumento
da temperatura compreende vontade política, investimento, inclusão, trabalho
em rede e governança multinível. No caso brasileiro, na ausência de um posicionamento ambicioso do governo federal, a atuação dos governos subnacionais na agenda climática ganha ainda mais importância. No cenário pós-COVID, unir recuperação
econômica à resiliência ambiental e justiça social deverá ser o destaque nos planos
governamentais de cidades e estados.
A plataforma subnacional para o CLIMA, procurando se posicionar como espaço de
diálogo e conexão entre redes, busca contribuir para o fortalecimento do ecossistema
de atores que trabalham pela agenda de clima no nível local, enxergando o intercâmbio de conhecimento como uma das formas de alavancar soluções para o enfrentamento da emergência climática.
Nesse sentido, buscando disponibilizar mais um instrumento para destacar soluções
que apoiam ações locais, que se apresenta a Revista da plataforma subnacional para o
CLIMA com o objetivo de amplificar diálogos plurais, reunindo análises e perspectivas
daqueles que atuam para criar soluções que possam responder às causas da mudança do clima e suas consequências.
Nesta primeira edição, a Revista traz destaques sobre a COP 26; uma entrevista sobre
financiamento; indicação de conteúdos estratégicos; além de recordar as contribuições
do primeiro ciclo de encontros técnicos sobre responsabilidades e possibilidades para
atores subnacionais governamentais nos temas de competências, financiamento e NDC.
Esperamos que nesta e nas próximas edições, o conhecimento reunido possa contribuir e inspirar para a ação. Compartilhe essa Revista entre sua rede - e fora dela
também. O tempo é agora!
Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Para falar com a plataforma subnacional
para o CLIMA, clique aqui.
Boa leitura!

Déborah Cardoso,
Consultora de Comunicação em Política Climática
Marina Marçal,
Coordenadora do Portfólio de Política Climática no Instituto Clima e Sociedade
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Agricultura de Baixo Carbono

Acordo de Paris
Acordo internacional sobre
mudanças climáticas, no âmbito

APP

Tecnologias de conservação
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da UNFCCC, adorado na COP21
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em Paris, em 2015. Entrou em
vigor em 4 de novembro de 2016
e busca frear o aquecimento
global em 2ºC, com esforços
para não ultrapassar 1,4ºC.

Código Florestal
Lei que institui as regras
gerais sobre em quais
locais e de que forma

breve
glossário

a vegetação nativa do
território nacional pode
ser explorada.

Conferência das Nações
Unidas sobre as Mudanças
Climáticas (COP)
Reunião anual das 197 Partes
que aderiram à ConvençãoQuadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima
(UNFCCC, na sigla em inglês).
Contribuição Nacional Determinada
(NDC, na sigla em inglês)
Carta de compromissos das Partes
que assinaram e ratificaram o Acordo
de Paris, com suas propostas de
mitigação e adaptação.

UNFCCC
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Tratado ambiental
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internacional, como por
exemplo o Acordo de Paris.

que abordem os desafios da sociedade de
forma eficaz e adaptativa, proporcionando
simultaneamente benefícios para o bem-estar
humano e a biodiversidade”, Agricultura de
Baixo Carbono.
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Introdução

COP 26
Confira destaques sobre a 26ª Conferência das
Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas e
a participação dos governos subnacionais.
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Após o adiamento em 2020 em função da pandemia da COVID-19, Glasgow, na Escócia, foi anfitriã da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas - a COP 26. Realizada entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro de 2021, a
COP26 trazia como temas prioritários: mercado de carbono; financiamento climático; matriz energética; fim do desmatamento e redução das emissões de metano.
Embora a delegação oficial do Brasil tenha reunido quase 500 membros, a representatividade da sociedade civil ocorreu em um espaço coordenado pelo Instituto Clima
e Sociedade, ClimaInfo e Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o Brazil
Climate Action Hub. O pavilhão deu voz à pluralidade de atores que compõem a sociedade brasileira como indígenas, quilombolas, juventudes, movimentos negros, organizações não-governamentais, academia, setor privado e setor público - representado
por secretários, parlamentares, governadores e prefeitos.
Em cerca de 40 horas de eventos, o Brazil Climate Action Hub viabilizou diálogos,
filmes, exposições e lançamentos de documentos importantes para apoiar a implementação de compromissos climáticos em nossas cidades e estados, com inclusão
e justiça social. Nomes como Sebastião Salgado, Txai Suruí, Eduardo Leite, Fabiano
Contarato e Izabela Teixeira prestigiaram o local. Os eventos, transmitidos on-line e
com tradução simultânea, estão disponíveis em www.brazilclimatehub.org/.
Apesar das restrições sanitárias, milhares de pessoas estiveram presentes na Conferência que foi marcada pela participação de populações tradicionais e de jovens que
ocuparam as ruas de Glasgow protestando por ações mais ambiciosas pelo clima
- com a participação de organizações brasileiras como a CONAQ e a Coalizão Negra
por Direitos.
A COP 26 entregou um documento oficial, aprovado por mais de 200 países que,
entre outros pontos,
regulamentou o Artigo 6 do
Acordo de Paris (que aborda o
uso de instrumentos de mercado para facilitar ações de mitigação pelos países);

sinalizou a posição
dos países pela redução de subsídios
aos combustíveis
fósseis e o carvão;

e adiou para 2025 o cumprimento da meta de financiamento dos
países ricos em US $100 bilhões
por ano - anteriormente prometida para 2020.

Especialistas repercutiram que embora o documento oficial tenha apresentado avanços, deixou a desejar em relação a compromissos climáticos que limitem o aquecimento máximo em 1,5ºC. Os países em desenvolvimento, por sua vez, queriam um
plano claro para um mecanismo de financiamento de perdas e danos - visto que estes
já estão sofrendo com as consequências da mudança da temperatura. No entanto,
esse ponto ficará para a 27ª Conferência, prevista para o Egito em 2022.

plataforma
subnacional
para o CLIMA

7

Confira alguns anúncios e lançamentos da 26ª Conferência das Nações Unidas
sobre as Mudanças Climáticas:
Mais de

100

PAÍSES
entre eles o Brasil, se comprometeram a acabar

com o desmatamento até 2030. Para tanto, o
Brasil prometeu zerar o desmatamento ilegal

Além do compromisso pelo desmatamento,
mais duas declarações foram firmadas em
Glasgow: redução das emissões de metano
e apoio à meta de 1,5ºC de aquecimento
máximo. O Brasil sinalizou apoio em ambas.

até 2028 - dois anos antes da previsão anterior.
Cerca de

10
China e Estados Unidos lançaram um plano em
conjunto - e em cooperação com outras partes para cortar emissões e cumprir o Acordo
de Paris encorajando a descarbonização,
eletrificação e o uso de recursos renováveis;

40

PAÍSES

BILHÕES
de reais serão destinados pelo Reino Unido,
Noruega, Alemanha, EUA, Países Baixos e
17 doadores privados para financiamento para
povos nativos e comunidades locais, em prol da
preservação das florestas entre 2021 e 2025;
Foi apresentada a Declaração de Glasgow –
Alimentação e Clima: um compromisso dos
governos locais para enfrentarem a emergência

anunciaram o fim da queima de carvão para

climática através de políticas alimentares inte-

gerar energia. China, Índia, Estados Unidos e

gradas A declaração é assinada por 4 cidades

Brasil ficaram de fora do compromisso;

brasileiras: Anchieta, Guarulhos, São Paulo e
Teresina.

Coalizões, sociedade civil e governos subnacionais também levaram anúncios
importantes para a COP 26. Confira alguns deles:
•

Foi realizado o pré-lançamento do Manifesto Jovens Vozes da Amazônia para o
Planeta com o propósito de defender e cobrar a dignidade e a autonomia dos povos da Amazônia”;

•

A iniciativa Clima e Desenvolvimento: visões para o Brasil 2030 fez o lançamento
de um documento com cenários e visões de futuro para um Brasil de baixo carbono;

•

A Concertação pela Amazônia lançou o documento Uma agenda pelo desenvolvimento da Amazônia com propostas para o desenvolvimento sustentável da região, contemplando a diversidade e a complexidade das paisagens e territórios;

•

A Coalizão Negra Por Direitos lançou a carta manifesto Para controle do aquecimento do planeta desmatamento zero: Titular as terras quilombolas é desmatamento zero, em defesa da titulação das terras e dos territórios quilombolas como
estratégias pelo desmatamento zero;
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•

A iniciativa Governadores pelo Clima, coordenada pelo Centro Brasil no Clima,
apresentou o Consórcio Brasil Verde para viabilizar a captação de recursos no exterior junto a governos e empresas, sem depender necessariamente do envolvimento da União;

•

Foi apresentado o plano Green New Deal Brasil, com 30 ações até 2030 para um
desenvolvimento justo e sustentável. Liderado pelo deputado Alessandro Molon
(PSB-RJ) e elaborado por economistas da UFRJ, o plano propõe gerar empregos e
renda por meio de investimento em setores e atividades de baixo carbono;

•

O Consórcio da Amazônia Legal assinou um Memorando de Entendimento (MoU)
junto à Emergente e à Coalizão LEAF para atrair recursos a partir da redução do
desmatamento na Amazônia.

Finalizada a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, é necessário transformar os compromissos em ação. Este processo requer planejamento,
processos com prazos e responsabilidades definidos e governança multinível. Na
perspectiva de cidades e estados, a interação nas três esferas de poder para apoiar
esse processo é fundamental.
Apesar do avanço nas negociações, o resultado da COP26 demonstra que o caminho
para frear o aquecimento do planeta ainda é árduo. O tema da justiça climática e justiça racial estiveram muito presentes nessa COP. São necessários avanços significativos em relação à garantia dos direitos básicos para a construção de uma sociedade resiliente, sustentável e justa. Ainda que árduo, as ações devem ser urgentes
e é no nível local que elas acontecem.

Nas seções a seguir, a Revista da plataforma subnacional para o CLIMA resgata os
principais destaques do ciclo de conversas com especialistas e representantes do poder público, para levantar possibilidades e responsabilidades de cidades e estados na
ação pelo clima.
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Parte 1

Competências
municipais e
estaduais na
agenda de clima
A atuação dos governos subnacionais é fundamental para
atingir as metas estabelecidas pelo Brasil no Acordo de
Paris. Nesta seção, especialistas e gestores governamentais
compartilham suas experiências e perspectivas sobre
competências de cidades e estados na agenda de clima,
frente aos desafios para atingir a integridade ambiental.
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Durante a COP 26, o Brasil prometeu reduzir em 50% suas emissões de carbono até 2030, atualizando a meta anterior
de 43%. Na direção deste compromisso,
a atuação dos entes subnacionais será
fundamental para o sucesso das metas.
Mas, afinal, quais são as possibilidades de atuação? Quais são as responsabilidades desses atores no cumprimento de política de clima?

Essas perguntas nortearam os diálogos do
Encontro #1 do ciclo de encontros técnicos, promovido pela Aliança pela Ação Climática (ACA Brasil) e com apoio da plataforma subnacional para o CLIMA, em que
especialistas e representantes governamentais compartilharam suas experiências de atuação relacionadas às competências subnacionais na agenda de clima.
Confira os destaques a seguir.

Diversas instituições têm se articulado para o avanço dos acordos climáticos. Do ponto de
vista estadual, a Carta dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente pelo Clima - A Carta
da Abema (Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente), ilustra um
exemplo de articulação subnacional para responder aos desafios da agenda de clima.
Criada em novembro de 2019 e assinada por 48 órgãos representados por Secretarias
de Estado, a carta enumera 17 ações a serem implementadas. Entre elas, se destacam:

Empreender ações
conjuntas para enfrentar a mudança global
do clima, incentivando
o intercâmbio de informação, conhecimentos para a inovação e
boas práticas;

Criar, implementar, monitorar e relatar medidas de
enfrentamento à mudança
climática, por meio de arcabouço normativo, fóruns,
inventário de gases de efeito
estufa (GEE), planos de adaptação aos efeitos adversos e
mitigação de emissões;

Apoiar a elaboração do Plano
Estadual de Agricultura de
Baixa Emissão de Carbono
(Plano ABC), apoiar a implantação dos sistemas de manejo
sustentável de florestas nativas e promover a implantação
de sistemas de integração
lavoura-pecuária-florestas.

Apesar de não existir o caráter vinculante, os estados, por meio da Carta
da Abema, reconheceram a necessidade de estabelecerem metas estaduais de mitigação. Inamara Mélo, Secretária Executiva da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco e coordenadora da Câmara Técnica do Clima da Abema, explica que a carta
se tornou um marco para o trabalho dos estados na agenda climática.
‘’[A carta] reconhece a urgência de nós percorremos esse caminho da
diminuição dos gases do efeito estufa e também de atuar acerca da
adaptação da mudança do clima’’.
Segundo Mélo, o Acordo de Paris, como tratado internacional aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro, ingressa
no sistema jurídico nacional como Lei Federal, portanto é
uma responsabilidade que deve ser compartilhada nos
três níveis da federação.
Em relação às cidades, é preciso compreender o papel de
um ator tão local para o atingimento de metas globais, principalmente a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris, de
limitar o aquecimento médio da temperatura a 1,5ºC.
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Ilan Cuperstein, Vice-diretor regional para a América Latina do C40, rede de megacidades mundiais comprometida com a mudança climática, conta que 60% das 97 cidades
que a organização acompanha não possuem um ente claro de governança para implementação de um plano climático.
‘’O primeiro desafio segue sendo a governança. Isso ainda é um esforço que
deve ser tomado para o sucesso das próximas décadas, mas já pensando no
curto prazo, é necessário fortalecer e preparar as cidades para governança
da implementação, que é complexa’’.
O C40 é um exemplo de organização que trabalha diretamente para
apoiar os municípios a colaborar com eficácia, compartilhar conhecimento e promover ações significativas, mensuráveis e sustentáveis sobre o tema de clima. Um dos esforços que já trouxeram resultados práticos foi a assinatura, de todos os prefeitos de cidades da América Latina
que fazem parte do C40, de um compromisso com três pontos-chave:

Criar um plano para emissões intermediárias em 2030, reduzindo pela metade
as emissões do ano-base e chegando à
neutralidade de emissões em 2050;

Plano de adaptação para cidades com base nas previsões
de riscos climáticos em dois
cenários do IPCC;

Inclusão do tema de
equidade e inclusão
social, ou seja, quem
será impactado
pelas ações e como
elas podem participar da elaboração
dos planos.

Para isso, Cuperstein explica que o C40 colabora com a construção de planos de ação
climática nas cidades compatíveis com as metas mais ambiciosas do Acordo de Paris.
Além de apoio técnico, a rede realiza um levantamento das políticas e programas climáticos já em implementação nas cidades e apresenta três cenários futuros possíveis:
‘’um cenário caso nada seja feito, um segundo com a implementação de tudo que já
estava comprometido e o terceiro que seria o que falta, que seria o cenário do plano
de ação climática, esse espaço entre o que já está comprometido e o que faltaria para
chegar à neutralidade de emissões.’’
Com base nas previsões e nas estimativas dos riscos climáticos, a organização também
produz um plano de adaptação. Cuperstein informa que três impactos das mudanças climáticas já são percebidos nas cidades brasileiras integrantes da rede (Curitiba,

das cidades que
a organização
acompanha não
possuem um
ente claro de
governança para
implementação
de um plano
climático.
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Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo): regime irregular de chuvas, aumento do nível
do mar e ilhas de calor.
‘’Ilhas de calor também são potencializadas pelo microclima de alguns bairros não arborizados que nós temos, sobretudo, na periferia dos grandes centros’’.

regime irregular
de chuvas

Ilan reforça a importância da equidade e da inclusão social na construção dos planos
climáticos.
‘’Assim que nós vemos a inclusão no processo: priorizar a participação dos grupos mais

aumento do
nível do mar

vulneráveis aos impactos climáticos na preparação e elaboração dos planos’’.
Ele explica também que, no planejamento, é necessário mensurar o impacto positivo
da mitigação e adaptação às mudanças climáticas, sobretudo, para os grupos mais
impactados.
‘’Como podemos fazer com que os benefícios não sejam somente para quem talvez tenha mais renda e possa investir numa placa solar, que é o que acontece em
alguns países?’’.

ilhas de calor
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O desafio na prática:
o código florestal brasileiro
Dentre as diversas metas assumidas pelo Brasil no Acordo de Paris, fortalecer o cumprimento do Código Florestal é um dos principais meios legais para a redução dos
gases de efeito estufa no país. A Lei orienta o uso da terra, estabelecendo as regras de
proteção da vegetação.
Segundo Cristina Leme, pesquisadora do Climate Policy Initiative,
“o código florestal é a política pública principal tanto do ponto de vista da
conservação, quanto do ponto de vista do combate ao desmatamento e da
recuperação da vegetação nativa. São, justamente, as alterações do uso do
solo as maiores emissoras [de gases do efeito estufa] em termos nacionais’’.
Leme tem uma longa experiência no monitoramento da política pública
no nível subnacional. Ela diz que, na prática, a aplicação do código se dá
no estado.
‘’É o estado que vai fazer a fiscalização, ver se as áreas de APP e Reserva Legal estão conservadas; que vai conceder uma autorização de suspensão de
vegetação. É ele que vai verificar como está sendo feita a reposição florestal.
Então a aplicação do código depende demais da atuação do estado’’.
A regulamentação do Código Federal em âmbito estadual apresenta diversos desafios. Cristina Leme mostra que quase todos os estados brasileiros regulamentaram a
inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o primeiro passo para obtenção da regularidade ambiental de um imóvel. Contudo, grande parte dos estados não conseguiu
regulamentar o Programa de Regularização Ambiental (PRA), que compreende o
conjunto de ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e posseiros
rurais, com o objetivo de adequar e promover a regularização ambiental.
‘’Nesse primeiro grande monitoramento, a gente
identificou dificuldade na regulamentação do
código do estado, dificuldade no recursos técnicos, financeiros e humanos. As secretarias
estaduais e municipais de meio ambiente
estão sempre com recursos humanos
escassos, o desafio é muito grande’’,
lamenta a pesquisadora.
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O caso de Recife
O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) diagnosticou Recife
- PE (PE) como uma das cidades mais vulneráveis à mudança do clima no mundo,
ocupando a 16ª posição.
‘’Recife tem condição média de temperatura alta, baixa altitude, muitos rios, é situada junto ao litoral e é muito povoado
para uma área pequena’’, contextualiza
Marcos Araújo, gerente de geoprocessamento e mudança de clima da
Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife.
Com objetivo de mitigar os impactos ambientais na cidade, em 2014, foi sancionada a Política de Sustentabilidade e
de Enfrentamento das Mudanças Climáticas do Recife, dispondo sobre princípios, diretrizes, objetivos e instrumentos para o seu efetivo desenvolvimento.
O gerente de geoprocessamento e mudança de clima Marcos
Araújo conta explica que, para
tornar esta política real, o município desenvolveu em 2020 o
Plano Local de Ação Climática,
criou o Comitê de Sustentabilidade e Mudança Climática e o
Grupo Executivo de Sustentabilidade e Mudança Climática.

‘’É um plano mais técnico e ao mesmo
tempo é um plano, né? Como se torna
real? Só com pessoas participando. Então, uma das principais estratégias que
a gente tomou nesse plano local foi a
criação desses dois comitês’’.
Segundo Araújo, um dos principais direcionamentos do Recife neste momento
é pensar em Soluções Baseadas na Natureza - um conceito guarda-chuva que
reúne planejamento e soluções que têm
como objetivo a restauração e conservação de ecossistemas, serviços de adaptação climática, gerenciamento de recursos
naturais e outros.
‘’Soluções Baseadas na Natureza
é mais que um projeto, é um novo
conceito de cidade, onde as pessoas
olham para o rio como se fossem janelas. As pessoas estão de costas para
o rio, então essa é uma oportunidade
de a gente trazer as pessoas de volta
para o rio, olhar esse ambiente que é
tão natural de Recife’’.
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Indicamos a leitura!

Boas Práticas
Estaduais pelos
Compromissos
Climáticos

Políticas Públicas
sobre Mudanças do
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de Janeiro
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C40 –
Curitiba

C40 –
São Paulo

ASSISTA A DISCUSSÃO NA INTEGRA
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Parte 2

Financiamento
para a agenda
de clima no
nível local
O acesso a financiamentos para a execução de projetos climáticos
requer capacidade técnica e conhecimento dos procedimentos para
obter os recursos disponíveis. Nesta seção, conheça a perspectiva
de especialistas e a experiência de governos subnacionais em casos
práticos sobre financiamento no nível local.
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As cidades e estados,
como atores importantes no cumprimento da NDC, precisam
de estratégias de financiamento para o
enfrentamento à crise climática. Em um
contexto de crise orçamentária, a carência
de recursos para implementar uma transformação ambiental necessária é um
desafio para o Brasil. Nesta conjuntura, mecanismos de financiamento
climáticos nacionais e internacionais
são fundamentais para que os entes
subnacionais colaborem com as metas brasileiras do Acordo de Paris.
Guilherme Lima, do Centro Brasil
no Clima, explica que
‘’a crescente compreensão sobre a
urgência de combate às mudanças
climáticas tem gerado uma tendência de destinação cada vez maior
de recursos para as ações climáticas em todo o mundo. Contudo,
existem barreiras que dificultam a
efetiva aplicação desses recursos.’’
Para ilustrar a complexidade do processo de financiamento, trazendo casos práticos de execução, o Encontro
#2 do ciclo de encontros técnicos,
reuniu especialistas e representantes de cidades e estados para apontar caminhos para o tema de financiamento no nível subnacional.
Confira os destaques a seguir.
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Financiamento de ações
climáticas no nível local
Para Nabil Kadri, Chefe do Departamento de Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), os
governos nacionais e subnacionais precisam formular
uma estratégia bem definida e transparente em relação
à agenda de redução de emissões e à transição para
uma economia de baixo carbono. Segundo ele, é importante que o plano de trabalho venha atrelado a um engajamento do executivo e das lideranças institucionais
do estado e do município.
‘’Quais são os principais
resultados que o município ou estado espera
alcançar nesse processo
de transição para uma
economia verde? Quais
são os meios que vão ser
utilizados?”, indaga.
Kadri explica que uma das formas de um governo mostrar
a atuação é usar os próprios instrumentos de financiamento e as instituições de fomento regionais em prol
da agenda climática.
Uma vez que os municípios e os Estado fazem esse trabalho, buscar fontes de financiamento para projetos
sustentáveis se torna mais simples.
‘’Então, entram os instrumentos nacionais e internacionais como o BNDES, o Banco do Brasil, Caixa e organismos internacionais. No caso em específico do BNDES, a
gente até tem uma página no site, o BNDES Municípios,
um segmento específico para o financiamento de clima
na agenda municipal.’’
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O FINANCIAMENTO ALÉM DAS ENTIDADES PÚBLICAS

Gustavo Ribeiro, Diretor de projetos no Brasil da FeliCITY (Financing Energy for Low-Carbon Investment – Cities Advisory Facility), conta que, além de apoiar o município na
preparação de projetos de política energética, a organização também colabora com
bancos regionais que operam com recursos internacionais.
‘’[Bancos regionais que] têm lacunas como avaliação, que também estão se
desenvolvendo na parte de avaliação de requisitos, atendimento de normas
internacionais em conformidade com as próprias normas dos bancos e regulação brasileira’’.
Ribeiro contou que as dificuldades das cidades de acessarem recursos
são inúmeras, vai da falta de uma estrutura de governança até o risco cambial, presentes em operações de crédito internacional.
‘’Os servidores públicos, muitas vezes, não têm uma unidade de gestão do projeto que
possa apoiar todo um grande esforço de preparação de projetos. Há uma certa falta de
padronização de diferentes atores envolvidos na preparação do projeto, o que dificulta
e acaba aumentando o custo de transação’’, diz
Na área de desenho de projeto, Ribeiro explica que é comum a falta de recursos já na
fase de preparação.
‘’É muito diferente de implementar um projeto em que você já tem provisionados recursos para contratar consultoria, para preparar o projeto. O planejamento é muito mais
simples quando há um recurso provisionado.’’

Políticas públicas e
financiamento climático
no Brasil
‘’Diferentes estudos estimaram
o quanto seria necessário para
o alcance das metas da NDC
brasileira, que abrange compromissos criados pelos países
signatários do Acordo de Paris, de R$160 a R$470 bilhões
de investimento’’, explica Guilherme Lima.
O estudo “Políticas públicas
e financiamento climático no
Brasil”, do Centro Brasil no Clima, uma radiografia das fontes de financiamento para iniciativas em prol da agenda climática no Brasil em 2021,
analisou onze mecanismos de financiamento ambiental e climático e
dois mecanismos de agências multilaterais.

Segundo o documento, há uma busca
pela transformação dos modelos de negócios, mas para isso,
‘’a base de transformação educacional e
fomento de pesquisas se torna fundamental para a concretização da transição, que
não será atingida sem o conhecimento e as
ferramentas necessárias, sejam elas financeiras, tecnológicas e o capital humano’’.
A pesquisa conclui que o aumento de
recursos trará impactos positivos para o
Brasil, e que o conhecimento compartilhado de diferentes áreas fará a diferença para estabelecer as ações efetivas.
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As estratégias dos
governos subnacionais
brasileiros
Os projetos climáticos recentes de Curitiba merecem destaque.
Ana Cristina Jayme, Assessora de Investimentos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), explica que, de
2019 para 2021, o município conseguiu fechar um portfólio de 277
milhões de dólares para três grandes projetos de aderência total
com a agenda climática, dois na área de mobilidade e um de gestão
de risco climático.
“Lógico que esse sucesso não é algo gratuito, mas ele veio porque, de
certa forma, a gente foi atendendo a todos os requisitos”.
Ana Cristina cita questões que precisam estar bem alinhadas para o
sucesso na captação de recursos. Uma delas chama a atenção.
‘’A primeira questão é das agendas e dos compromissos globais. Ou seja,
os projetos apresentados têm que fazer essa convergência com esses
compromissos, demonstrar que eles têm capacidade de promover impacto e gerar resultado para o alcance dessas metas [globais]. Isso é
fundamental’’.
Ela também afirma que Curitiba precisou fazer um trabalho duro de
reorganização da questão financeira do município. Por isso, a importância da gestão financeira para conseguir captar e atrair o setor
privado para investir na cidade.
‘’É um pouco de lição de casa. A gente está falando em querer atrair recursos, mas não adianta se a gente estiver com a Prefeitura quebrada,
ninguém vai querer fazer projetos’’.
Para atrair a atenção de investidores, ela reforça a necessidade de
apresentar dados e evidências que exemplificam a relevância do
projeto. Além disso, é fundamental a capacidade de estruturação.
‘’Curitiba vem trabalhando desde os anos 80 e 90 com financiamentos
internacionais, a gente foi construindo essa competência. Então, saber
estruturar o projeto e fazê-lo se alinhar com essas agendas e compromissos globais e introduzi-lo no portfólio estratégico do município é importante’’.
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Fundo Amazônia Oriental (FAO)
Reconhecida por decreto do Governo do

mento. Ou seja, o estado define a sua estra-

Pará, a estratégia de financiamento am-

tégia, constrói um plano de ação e a partir

biental funciona como um instrumento

disso procura recursos para financiar essas

de colaboração privada ao alcance das

ações. Então, é uma interlocução entre o

metas de políticas públicas de meio am-

que é a necessidade que o estado tem e a

biente e desenvolvimento no estado.

busca de recursos’’, explicou.

‘’Pará é um estado que tem o

Segundo Bemerguy, o FAO montou uma

24º IDH, entre os vinte e sete

estrutura de governança para garantir

estados do Brasil, e também

independência e transparência.

é o 24º em termos de índice
de competitividade. Isso sem
falar nas taxas de desmatamento do país. Então, é uma
equação que não é fácil de lidar, mas que traz no seu bojo
uma necessidade imediata’’,
explica Camille Bemerguy,
Diretora de mudanças climáticas ambientais e bioeconomia da Secretaria
de Meio Ambiente e Sustentabilidade
do Pará.

‘’[O FAO] faz uso de parte da governança que existe no plano Amazônia Agora
e constrói também um comitê gestor
que vai receber as diretrizes a partir do
plano, determinar normas. A entidade
gestora vai fazer a administração, a
arquitetura toda financeira e fazer as
avaliações. Vai ter um núcleo de avaliação também para parte de projetos
e isso vai garantir com que o FAO esteja
alinhado com as diretrizes identificadas
pelo governo no sentido da sua constru-

O Fundo da Amazônia Oriental (FAO),

ção operacional e alcance da macroes-

reconhecido por decreto do Governo

tratégia do estado maior que é o Plano

do Pará, “é um mecanismo financeiro que

Amazônia Agora’’.

busca ampliar essa capacidade de investi-
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Com a palavra

Nesta seção, a Revista da plataforma subnacional para o CLIMA convida
aqueles que estão atuando nas cidades e estados, para compartilhar reflexões,
perspectivas e aprofundar discussões sobre temas da agenda de clima.
O convidado da primeira edição é Rodrigo Corradi, Secretário Executivo
Adjunto do ICLEI na América do Sul. Entrevistado pela Revista da plataforma
subnacional para o CLIMA, ele falou sobre o processo e os desafios do
financiamento no Brasil, além de compartilhar casos de sucesso na captação de
recursos para projetos apoiados pelo ICLEI.

Rodrigo Corradi
Os desafios dos municípios brasileiros na agenda climática
são complexos. Eles começam na dependência financeira
federal, passam pela dívida pública brasileira que reduz a
capacidade de financiamento do exterior e chegam na falta
de estrutura e quadro técnico para realizar projetos climáticos. Mas o secretário executivo adjunto do ICLEI na América
do Sul, Rodrigo Corradi, garante que já foi pior.

‘’A situação é muito melhor hoje do que

que, parece, fica sempre no ar: existe

era há cinco anos. Se for pensar antes da

uma promessa de um fundo de US

virada do Acorde Paris e agora, isso mu-

$100 bilhões anuais, mas ainda não

dou brutalmente’’, explica.

se criou a forma para efetivá-lo. Como

O ICLEI é uma rede global que conecta
mais de 1.750 governos locais e regionais
comprometidos com o desenvolvimento
urbano sustentável. Ativo em mais 69 municípios brasileiros, a organização influencia políticas de sustentabilidade e impulsiona a ação local para o desenvolvimento
de baixo carbono, baseado na natureza,
equitativo, resiliente e circular. ‘’Existem
cidades grandes que já chegaram dizendo o seguinte: ‘o que eu tenho que pagar
para que o ICLEI possa entrar dentro da
minha secretaria de planejamento e ficar
com uma equipe de planejamento para
projetos climáticos? Eu não tenho como

você enxerga este tema considerando
os desafios dos governos subnacionais
para estabelecer ações concretas de
redução de emissões de GEE?
Na questão de estrutura de financiamento,
a gente acaba vendo que, felizmente, mesmo não estabelecendo um fundo global,
uma sequência de países do mundo desenvolvido utiliza parte da sua estrutura de
cooperação internacional focado no tema
da agenda climática. Aqui no Brasil, muitas
cidades hoje já tem uma volumetria de análise que lhes permite utilizar seus próprios
orçamentos, isso é um ponto importantíssimo. Autonomia do investimento é não de-

contratar essas pessoas aqui dentro’’’.

pender somente da lógica da transferência

1

çamento público seja entendido como um

Nas negociações climáticas, principalmente nas COPs, existe sempre um
cabo de guerra de intenções, sejam
elas políticas, econômicas ou desenvolvimentistas. O financiamento de
países ricos para adaptação e mitigação de países pobres é um dos temas

internacional. Tem que fazer com que o ororçamento que tem que trabalhar sobre a
questão climática, isso é um caminho que
já se avançou muito nos últimos anos.
As cidades, muitas vezes, já têm noção
do que elas precisam melhorar. Só que
investimentos em infraestrutura são pro-
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blemáticos de qualquer maneira, porque

temas de mitigação e adaptação de ma-

os recursos dos municípios focados para

neira muito complexa. Mas esses bancos

infraestrutura são muito dependentes de

estão tendo problemas para poder chegar

repasses federais. As estruturas municipais

nos municípios pequenos que ainda não

têm muito baixa capacidade, pela realidade

entendem isso. Há necessidade de pensar

do nosso pacto federativo, pela constituição

o Brasil com diferentes escalas. Nós temos

de como você faz os repasses federais com

a maior parte da população em municípios

elemento muito forte para custeio e peque-

grandes, só que a maior parte das estru-

no para investimento. Com isso, você acaba

turas municipais têm uma realidade de

sendo muito dependente dos investimen-

gestão muito diferente desses municípios

tos serem realizados na estrutura federal,

grandes. Então, entendo que existem dois

então acaba-se tendo pouca autonomia

caminhos de financiamento, caminhos que

para chegar e dizer: ‘não, a minha obra de

são naturalmente conectados com esses

infraestrutura, a maneira de fazer essa obra

municípios maiores e caminhos natural-

de infraestrutura tem que pensar e ser mais

mente colocados para municípios menores

consciente sobre sua característica tanto de

e médios. Para os municípios grandes, nós

mitigação, quanto na lógica de adaptação’.

temos dificuldades de acesso a financia-

Já conseguimos evoluir bastante na condição de fazer com que o investimento que
vem do exterior nos ajude a criar uma
consciência e capacidade de gestão, principalmente nas grandes cidades e espaços
metropolitanos. Infelizmente, essa também
é uma realidade muito gritante da lógica
municipal brasileira, esses investimentos,
essa lógica de cooperação é claramente conectada a 30 ou 50 cidades no Brasil, dos
5.570 municípios brasileiros.

2

Como você avalia as opções existentes
no Brasil para financiamento da agenda climática, principalmente em relação a instituições de fomento regionais
e instrumentos nacionais e internacionais, como o BNDES Municípios?

O grande financiador da estrutura brasileira de infraestrutura é o BNDES, há quarenta anos, cinquenta anos. Os bancos regionais de desenvolvimento, junto com a Caixa
Econômica Federal, o Banco do Brasil e o
BNDES, funcionam como caminhos de chegada à infraestrutura municipal. Existem
dois que são os grandes e direcionam o caminho, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e o Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).
Eles estão há 150 anos-luz dos outros no
sentido de que já trabalham com financiamento do governo alemão, do governo
francês, do Banco Mundial dedicados para

mento, apesar da capacidade com grandes
limitações sempre, para poder qualificar
esses projetos de infraestrutura dentro de
um contexto climático. Para os municípios
pequenos e médios, não temos tanta dificuldade de financiamento, existem recursos, só que ter projetos que sejam responsivos à pauta climática é muito difícil.

3

As cidades têm hoje estrutura e quadro técnico para elaborar projetos
ambiciosos de redução das emissões
de gases de efeito estufa, com metas
claras e acompanhamento minucioso?

O ciclo de financiamento é um ciclo muito
longo, é um ciclo de dezoito meses e é muito desleal com o nosso com ciclo político.
Quando você recebe o recurso já está na
hora de passar o bastão para o próximo
prefeito, próximo governador. Então, há
um desincentivo a projetos de grande volume. Municípios pequenos têm uma total
incapacidade, há municípios de 200 mil
habitantes que não têm capacidade para
rodar um projeto com essa lógica, porque
eles têm uma equipe muito enxuta. E existem municípios que, apesar de ter uma
complexidade, têm pouca capacidade de
poder alocar essas equipes para serem específicas para a questão climática. Existem
alguns que já avançaram, que possuem
quadros técnicos que poderiam estar em
qualquer estrutura de Banco Mundial ou
BID para montar projetos.
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O ICLEI tem uma forte atuação de par-

que consome é energia fotovoltaica. Esse é

ceria com cidades espalhadas pelo

o tipo de ação completa que a gente tem

Brasil, em projetos de criação de in-

engajamento da cidade, você consegue

ventários de emissões, conservação e

apresentar isso para parceiros e tem enga-

preservação da biodiversidade nos mu-

jamento político para que isso aconteça.

nicípios, desenvolvimento circular, baixo carbono, entre tantos outros. Você
pode contar um pouco sobre alguns
cases de sucesso que podem servir de

Outro exemplo que chama atenção é uma
cidade que não é capital, que é Londrina.
Londrina tem uma das uma das legislações

exemplo e inspirar outras cidades?

que há mais tempo protege os fundos de

Eu vou citar alguns exemplos. Primeiro,

feita para impedir que o avanço imobiliário

Recife, que é um dos 25 exemplos globais
do ICLEI. Recife é uma cidade que tem uma
sensibilidade climática pesada, é a décima
sexta cidade com mais de 100 mil habitantes mais vulnerável para mudança climática
no mundo. Temos um projeto piloto para

vale no Brasil. É uma legislação de 72 anos
ataque os fundos de vale da cidade. Essa é
uma cidade que não estava no nosso radar
há uns três anos, e teve um projeto muito
interessante do governo alemão para trabalhar soluções baseadas na natureza.

o Hospital da Mulher de Recife, hospital de

Um último exemplo é a sementinha de coo-

referência em toda região metropolitana

peração que você vai vendo os caminhos e

para atendimento obstétrico e para toda

você vai juntando diferentes processos de

saúde da mulher no estado de Pernambu-

cooperação, em Porto Alegre. Há 6 anos, o

co. A gente fez um trabalho de eficiência

ICLEI implementou na cidade um projeto

energética e de produção de energia. Tí-

piloto de estrutura fotovoltaica numa esco-

nhamos um investimento muito pequeno

la municipal. Ao fim do caso, o que aconte-

para fazer um ‘projeto semente’ e conse-

ceu? A Prefeitura agora acabou de assinar

guimos vender esse projeto para a conces-

uma compra enorme para ser a primeira a

sionária de energia elétrica - eles pagaram

cidade, capital, com mais de um milhão de

investimento direto sem nenhuma contra-

habitantes, que vai ter todas as suas esco-

partida. O município tem hoje um hospital

las movidas por energia fotovoltaica e com

com eficiência de 70% e 70% da energia

biodigestores.
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(conteúdo em inglês)
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Políticas públicas e
financiamento climático
no Brasil
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Parte 3

Papel das
cidades e
estados na
NDC brasileira
Nesta seção, representantes de estados e municípios
abordam experiências para responder a NDC brasileira.
Apesar da importância da atuação a nível local, enfatizam a
necessidade de uma melhor articulação do governo federal.
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O cumprimento das metas de redução de
emissões de carbono depende de uma
maior coordenação entre as três esferas do poder público. Embora o Acordo
de Paris preveja uma revisão dos compromissos a cada cinco anos, sempre com
aumento das ambições de redução, em
2020 o Brasil não apresentou metas mais
ambiciosas - ainda que, durante a COP 26,
o governo tenha anunciado aumentado a meta de redução de emissões de
43% para 50% até 2030.
Para Marina Caetano, do Instituto Tanaloa, “mesmo que a gente não tenha o
comprometimento do governo nacional

com as metas, vários outros atores podem fazer a sua parte. Se por muito tempo as negociações climáticas envolviam
somente os governos nacionais, nos últimos anos, o entendimento das Nações
Unidas é de que as cidades e estados
devem atuar de forma integrada e complementar ao que os governos nacionais
estão fazendo.”
Confira, a seguir, destaques do Encontro #3, do ciclo de encontros técnicos,
promovido pela ACA Brasil com apoio da
plataforma subnacional para o CLIMA,
que reuniu aprendizados sobre o papel
das cidades e estados na NDC brasileira.

Na Agenda Climática,
a responsabilidade é de todos
A falta de coordenação do governo federal sobre a atuação dos estados nas políticas da
NDC é o que impede maior objetividade na implementação das políticas climáticas. Essa
é a avaliação do Secretário de Meio Ambiente do Estado do Pará, José Mauro. Apesar
disso, diversos governos estaduais têm se esforçado para adotar ações climáticas
e metas de redução de emissões, de acordo com suas atribuições e especificidades.
No caso do Pará, destaca-se o Plano Estadual Amazônia Agora, que estipula uma Contribuição Determinada a nível Estadual. O projeto almeja reduzir as emissões de carbono
em 86% até 2033, através de um plano de desenvolvimento capaz de colocar a mudança climática dentro da perspectiva do desenvolvimento sustentável.

Plano Amazônia
Agora - o caso
do estado
do Pará

O Plano Amazônia Agora apresenta quatro pilares: a Força Estadual de Combate
ao Desmatamento; o Programa Territórios Sustentáveis, que pretende mudar
a chave econômica das atividades que
desmatam, através da assistência técnica
rural e da abertura de créditos para estimular a regularização ambiental; o Fundo
Amazônia Oriental; e o Programa Regulariza Pará. Os recursos para o financiamento do plano virão do Fundo Amazônia
Oriental, fundo de gestão público-privada
que, segundo o Secretário, tem previsão
para começar a captação de recursos já
no final de outubro.

José Mauro explica que “o Plano
Amazônia Agora
tem como foco
reduzir as emissões de GEEs através de ações de manejo da terra. Além disso, nosso objetivo é aumentar a capacidade institucional
dos municípios para enfrentamento da
mudança climática, focar na restauração
florestal e no incremento das áreas verdes das cidades e melhorar políticas de
saneamento.”
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A resposta de
Serra Talhada,
no sertão de
Pernambuco
Serra Talhada conta com uma Agenda Ambiental da Administração Pública, comissão multissetorial incumbida
de avaliar como a máquina pública pode funcionar de
forma mais eficiente e sustentável. Recentemente, a cidade criou a Comissão Municipal pela Ação Climática
para debater de modo transversal as prioridades e diretrizes da política do clima no município.
Sandino Lamarca, Diretor de Projetos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Serra Talhada - PE, argumenta que a falta de uma atuação consistente do governo federal em relação à NDC pode não apenas atrapalhar
o cumprimento das metas estipuladas, mas dar brechas
para o aumento das emissões de carbono.
“Quando a gente fala do papel dos municípios e dos estados frente à NDC e observamos como o governo federal tem agido nesses dois últimos anos diante desse
problema, a gente conclui que a responsabilidade está
caindo nas costas dos estados e municípios. (...) Sem as
três esferas de governo funcionando em cooperação,
vai ser muito difícil que consigamos atingir a neutralidade do carbono.”
O Diretor enfatiza os diversos pactos entre entes subnacionais em prol da agenda climática, a exemplo do Pacto
de Prefeitos, e reafirma a relevância do compromisso
climático em meio à crise sanitária.
“Com a pandemia do coronavírus, muita
gente fala de voltar à normalidade. Mas
essa normalidade é a economia baseada
no consumo de carbono, na mineração
ilegal e no desmatamento. Se a ONU afirma que essa década será a década da regeneração dos ecossistemas, que esse seja
então o novo normal.”
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A trajetória de
Belo Horizonte - MG
Sônia Knauer, coordenadora do Comitê
de Mudanças Climáticas e Políticas Climáticas de Belo Horizonte, conta que,
desde 2006, a cidade possui um Comitê
Municipal de Mudanças Climáticas, composto por diferentes órgãos da administração municipal e setores da sociedade civil.
Em 2013, o município elaborou seu primeiro plano
de redução de emissões,
atualizado em 2020. Atualmente, tramita na Câmara
Municipal uma nova proposta de lei de enfrentamento às mudanças climáticas. Para Sônia Knauer, o
principal gargalo das emissões de carbono da cidade
diz respeito aos transportes, que representaram
mais da metade (53%) das emissões no
ano de 2020.
Nesse sentido, BH estabeleceu como
meta reduzir em 30% suas emissões de
carbono até o ano de 2030, com foco nos
setores de transporte e energia. Apesar
de Belo Horizonte ter registrado, nos últimos anos, valores de emissão inclusive
inferiores às metas estipuladas, Knauer
destaca que essa redução se deve menos às ações implementadas do que ao
contexto de crise econômica e pobreza
endêmica do país.
A cidade aderiu à campanha global Race
to Zero (Corrida para o Zero), pretendendo reduzir suas emissões líquidas de
carbono a zero até 2050. Para dar conta
desse projeto, Belo Horizonte estabeleceu uma agenda com sete objetivos
transversais para a mitigação de suas
emissões, com destaque para a atualização do Plano Diretor, com a previsão de
criação de dois bairros sustentáveis.

transportes
representaram
mais da metade
das emissões no
ano de 2020

53%

Race To Zero é uma campanha
global da UNFCCC para buscar a
liderança e o apoio de negócios,
empresas, cidades, regiões e investidores para uma recuperação
saudável, resiliente e carbono zero,
com o objetivo de preservar acordos futuros, a criação de oportunidades de trabalho decentes e destravar o crescimento sustentável.
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CDP LATIN AMERICA: UMA PLATAFORMA DE DADOS
SOBRE A AGENDA CLIMÁTICA DOS ENTES SUBNACIONAIS

O CDP é uma organização internacional que tem como objetivo monitorar as ações
dos governos subnacionais para a agenda climática, servindo como uma plataforma de registro e coleta de dados sobre as políticas implementadas. Gerente
do CDP para a América Latina, Andreia Banhe trouxe para o Encontro #3 dados sobre a atuação dos entes subnacionais brasileiros no enfrentamento das mudanças
climáticas e destacou o crescente interesse deles em participar da plataforma.
Reportados de forma voluntária, os dados serviram ao mapeamento
dos diferentes instrumentos de gestão climática utilizados pela administração pública. Nesse contexto, destacam-se as atuações de estados como Acre, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco
e Goiás. Segundo Banhe, do total de estados da federação, “quatorze
apresentaram inventários de emissões de escala regional; cinco
contavam com metas de redução; e dez apresentaram planos de
mitigação de emissões de carbono.”

Panorama dos
instrumentos de
gestão e ação climática
reportados

Inventários
Possui um invetário de emissões de
escala regional para apresentar?
Plano de ação
Possui um plano de ação às mudanças
climáticas para reduzir as emissões de
GEE na escala regional?
Metas de redução
Tem uma meta de redução de
emissões de GEE em vigor para a
escala regional?
Estudo de vulnerabilidade
Existe uma análise de riscos ou de
vulnerabilidade à mudança climática
para o estado?
Planos de adaptação
Possui um plano de adaptação
às mudanças climáticas?
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A parceria entre o CDP América Latina e a Abema permitiu que 26 estados utilizassem
a plataforma do CDP para divulgar suas ações climáticas em 2020. Veja os principais
resultados:

18

ESTADOS BRASILEIROS

já adotaram Políticas Estaduais
com foco no clima e

19

ESTADOS
possuem Fórum ou Comitê para tratar
o tema de forma estruturada com
representantes da sociedade civil.

14

ESTADOS
responderam positivamente à pergunta
sobre possuir inventário de emissões
de gases de efeito estufa regional e

13

7

ESTADOS
afirmam ter uma análise de risco ou de
vulnerabilidade. Quinze dizem estar em
processo de adoção ou com intenção de
adotar nos próximos 2 anos. Sete
responderam possuir um plano de adaptação.

20

ESTADOS
trabalham em colaboração com governos
subnacionais, 19 estados com o governo
federal e 21 estados com o setor privado em
prol da ação climática. A principal área de cooperação entre os estados e esses atores é a
redução de emissões de gases de efeito estufa.

forneceram detalhes sobre seus inventários.

OPORTUNIDADE
de ação climática mais citada:
Somente

5

ESTADOS
reportaram metas de redução de

desenvolvimento de mercado de carbono,
seguida do desenvolvimento da gestão
sustentável da água e do desenvolvimento de
projetos de resiliência à mudança climática.

emissões de gases de efeito estufa.
Um deles não deu detalhes.

Leia o relatório completo aqui.

Banhe enfatizou a importância de comprometimento
dos estados e municípios com a campanha race to zero.
“Temos algumas cidades e estados que já aderiram à
campanha, como Minas Gerais, Belo Horizonte, Recife,
Fortaleza, e esperamos que mais entes se engajem no
compromisso até a data da COP”, afirma.

A Campanha Race to Resilience visa catalisar um
passo à frente na ambição global pela resiliência cli-

Além da campanha de redução de emissões, acaba de

mática, colocando as pessoas e a natureza na lide-

ser lançada a campanha Race to Resilience, que objeti-

rança na busca por um planeta resiliente, onde não

va estimular ações de resiliência nos territórios.

tenhamos apenas que sobreviver a choques e estresses climáticos.
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Plataforma indica

Você conhece o SEEG Soluções?
Durante esta revista, você leu sobre a importância dos municípios no enfrentamento
às mudanças climáticas. Mas, na prática, o que eles podem fazer? Que exemplos
que considerem as atividades econômicas e as características do município
podem ser reproduzidos? Para responder essas perguntas, o SEEG Soluções produziu
um catálogo de ações práticas que podem ser adotadas por prefeituras e sociedade
em todo o país.
De maneira didática, o catálogo reúne 87 soluções para mitigação de emissões de
gases de efeito estufa ou para adaptação local aos efeitos da mudança do clima,
considerando diferentes atividades econômicas nos municípios. O SEEG soluções,
iniciativa do Observatório do Clima, recomenda, ainda, que a implementação dessas
soluções seja feita de maneira participativa, considerando questões de gênero, raça e
classe, além das particularidades locais.

5570

Construção baseada no
diagnóstico das emissões
de todos os municípios brasileiros realizado pelo SEEG

5 regiões

As propostas de políticas
públicas foram mapeadas
em série de oficinas nas
cinco regiões do Brasil

COMO ELE FOI
CONSTRUÍDO:

Quem participou

Gestores municipais, pesquisadores, representantes do setor
privado e na sociedade civil

CLIQUE AQUI PARA CONHECER TODAS AS SOLUÇÕES

Energia Elétrica

Transportes

Agropecuária

Resíduos

MUT

19 SOLUÇÕES

22 SOLUÇÕES

16 SOLUÇÕES

20 SOLUÇÕES

Mudança de Uso
da Terra e Floresta
10 SOLUÇÕES
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Indicamos a leitura!

Pacto de Prefeitos

Plano Amazônia Agora

Como os governos
brasileiros enfrentam
a mudança do clima?
ASSISTA A DISCUSSÃO NA INTEGRA
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