
2ª Reunião da Câmara Temática 
Cidades e Resíduos
Brasília, 17 de Maio de 2017

XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios



Agenda do Dia

14:00 – 14:30 – Boas Vindas, Apresentação dos Participantes e Agenda do Dia

14:30 – 15:30 - Emissões e Impactos das Mudanças Climáticas nos Municípios 
Brasileiros - apresentação de cenários 
• Estudo Brasil 2040: Cenários e Alternativas de Adaptação à Mudança do Clima 

(15 min)
• IES Brasil: Implicações Econômicas e Sociais: Cenários de Mitigação 

(COPPE/UFRJ) (15 min)
• Opções de Mitigação (15 min)
• Perguntas e respostas

15:30 – 16:20 - Objetivos e atividades da Câmara Temática 
• Apresentação de proposta de objetivos e cronograma
• Debate e alinhamento

16:20 – 17:00 – Estrutura, setores prioritários e eixos para documentos a serem 
produzidos

17:00 – 18:00 – Composição da CT e Próximos Passos



Câmara Temática 5 - Cidades e Resíduos

Objetivo Geral das CTs do FBMC:
Contribuir para a definição de prioridades, níveis de
ambição e sequenciamento de ações relevantes de
curtíssimo prazo, para cumprimento da NDC brasileira e de
longo prazo, considerando tanto critérios de custo-
benefício, desenvolvimento tecnológico e impactos
climáticos projetados para o Brasil.

Produto Final:
Documento de proposta de estratégia para implementação
da NDC nas cidades a ser entregue ao Presidente da
República pelo FBMC em novembro de 2017, e proposta de
revisão da NDC



Câmara Temática 5 - Cidades e Resíduos

Proposta de objetivo 2017 (no contexto da atual NDC):
Abordagem pragmática: explorar cerca de 4 opções de
ações prioritárias para implementação em escala nos
municípios e construir guias para implementação de
soluções, incluindo por ex. estudos de custo-benefício,
estudos de caso de municípios que adotaram medida,
modelos de financiamento, análise regulatória.

Construção de ambição de longo prazo para cidades:
Até 2018, considerando maior ambição: visão integrada no
território para desenvolvimento resiliente e de baixo
carbono.



Proposta de Cronograma de Reuniões

2 - 17/Maio, Brasília (XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios,
organizada pela CNM)
Pauta: Apresentação e debate sobre cenários, apresentação e debate sobre
proposta de objetivos e atividades da CT em 2017; debate e definição de
setores prioritários e eixos dos documentos a serem produzidos, debate sobre
composição da CT

• Consulta Online: Levantamento de Iniciativas e Estudos disponiveis;
Consulta sobre medidas a serem trabalhadas

3 - 23/Junho, São Paulo (Após Congresso Conected Smart Cities)
Pauta: Construção de visão compartilhada de longo prazo, validação de
medidas a serem abordadas, definição de GTs para trabalhar medidas

4 - 12/Julho, Campinas (Fórum Brasil de Gestão Ambiental, organizado pela
ANAMMA)
Pauta: Apresentação de notas conceituais sobre medidas selecionadas para
debate e validação; adição de atores aos GTs



Proposta de Cronograma de Reuniões

5 - 22/Setembro, Local a definir (Sorocaba manifestou interesse em sediar a
reunião)
Pauta: Apresentação dos documentos preliminares, colheita de comentários

6 – a definir/Outubro, Recife (XII Reunião Nacional do Fórum CB27)
Pauta: Validação do documento final



Proposta de Estrutura do Documento Final

Introdução

1. Estado da Arte (estudos e dados disponíveis, iniciativas
identificadas)

2. Ambição de Longo Prazo (Visão e apontamento de lacunas)

3. Opções de medidas estruturantes de mitigação e adaptação nas
cidades e por setor;

4. Guias para implementação de soluções selecionadas



Guias de Implementação de Medidas: Setores

Setores Prioritários propostos (para seleção de uma medida por
setor a ser desenvolvida):

1. Transporte e Mobilidade

2. Gestão de Resíduos Sólidos

3. Energia

4. Adaptação Baseada em Ecossistemas



Guias de Implementação de Medidas: Eixos

Eixos propostos, a serem explorados nos Guias:

• Estudos de custo-benefício

– Custo x potencial de redução de emissões

– Eficiência do uso do recurso público - custo de não fazer

– Benefícios para adaptação

– Outros co-benefícios

• Estudos de caso de municípios que adotaram medida;

• Modelos de financiamento;

• Análise regulatória (eventuais necessidades de alteração).



Próximos passos

• Composição da CT:

- Confirmar representações das Instituições

- Apontar instituições adicionais a serem convidadas (setoriais)

• Consultas Online:
- Levantamento de iniciativas e estudos disponiveis;

- Consulta sobre ações setoriais a serem trabalhadas

• Próxima Reunião

23/Junho, São Paulo (Após Congresso Conected Smart Cities)

Pauta: Construção de visão compartilhada de longo prazo,
validação de medidas a serem abordadas, definição de GTs para
trabalhar medidas

- Alguma das instituições pode oferecer um facilitador?


