
Reunião de Coordenadores do 

FBMC 

Data: 20 de dezembro de 2017 

Local: Palácio do Planalto 

 

Agenda 
 

09h30: Boas vindas e introdução - Alfredo Sirkis (FBMC)  

09h45-10h00: Apresentar o balanço das atividades do ano - Alfredo Sirkis 

(FBMC) 

10h00-10h15: Apresentar a segunda rodada de recomendações para a 

NDC brasileira – Sabrina Leme (FBMC) e Olivia Ainbinder (FBMC) 

10h15-10h30: Alinhamento do trabalho das CTs setoriais com a CT 8 

Visão de Longo Prazo – Cassia Moraes (FBMC)  

10h30-11h45: Discussão em grupo e programação das CTs para 2018  

11h45-12h00: Encerramento e próximos passos  

 

Resumo das Apresentações 

 

● Link: Apresentação: Balanço 2017 e próximos passos 

 

o Balanço do ano:  

› 9 CTs em funcionamento 

› 358 participantes 

› Processo de discussão sobre a implementação da NDC: 

- Apresentação dos estudos-referência “Opções de 

Mitigação” (MCTIC-COPPE), IES Brasil (FBMC-COPPE), 

Brasil 2040 (SAE) e dos estudos do BID; 

- Discussão para a identificação e seleção de 

ações/medidas em reuniões e teleconferências; 

- Listagem das medidas atinentes à NDC e ações de 

curto prazo; 

- Workshops para priorização de ações/medidas para a 

NDC utilizando o método Macbeth; 

› Resultado final: “Proposta Preliminar de Implementação 

da Contribuição Nacionalmente Determinada do Brasil 

https://drive.google.com/file/d/1caSbZG9KT3Bxxx3Ay7Xq2N2yYt6dOdJ3/view


(NDC)” contendo 41 ações priorizadas para NDC e 59 

ações de curto prazo 

› Apresentação em diversos eventos na COP 

o Workshops Economy-Wide:  

› Taxa de carbono; 

› Desenvolvimento de Mercados; 

› Subsídios; 

› Precificação positiva. 

o GTs transversais às CTs setoriais/transversais - ex: GT de 

biocombustíveis com membros das CTs 1 (Florestas), 

2 (Energia), 3 (Transportes), 4 (Indústrias) 

o Rodada II NDC  

› Curto prazo: implementação imediata até 2020 

› Estratégia NDC: até 2030 

› Avaliação das contribuições da Consulta Pública 

› Mapeamento das fontes de financiamento (NDC) 

› Qualificar as medidas 

- Potencial de mitigação (IES Brasil | SEEG | Opções de 

Mitigação/MCTI) 

- Financiamento/custos das medidas 

- Transformar as medidas em políticas completas 

o Participação do Sirkis no “One Planet Summit”, organizado 

pelo Macron esse mês (dezembro): 

1. Foco nos mecanismos financeiros, como taxação do 

carbono 

2. Criação do Grupo “Artigo 108” de precificação positiva 

 

Resumo dos Comentários 
 

 Retorno da Casa Civil sobre o pacote de ações de curto prazo e 

recomendações para a NDC:  

◦ Material subsidiou e legitimou o que vem sendo discutido na 

Casa Civil (ex: aprovação da Portaria do Planaveg) 

◦ Incluir na pauta do governo 

› Resíduo florestal para sistemas isolados 

› Pagamento de serviços ambientais: já há 4 ou 5 PLs 

tramitando na Câmara e Senado 

◦ PL 9163/2017: Princípios de Governança Pública  

› Planejamento estratégico de Longo Prazo 

› Linkar a NDC aos instrumentos de planejamento interno 

do país 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2163153


› Objetivo: ir além de cumprir a meta da NDC, para 

viabilizar a transição para uma economia de baixo 

carbono 

◦ FBMC participar ativamente do ciclo de discussões do 

Plano Plurianual (PPA - 2019) 

◦ Entender a NDC no contexto de reestruturação da gestão 

pública: 

 Decreto 9191/2017: Alterou a forma como é feita a 

tramitação de atos normativos no poder executivo 

federal: necessário avaliar o impacto orçamentário no 

ano de exercício e nos dois anos subsequentes 

 FBMC estimar impacto orçamentário das medidas que 

deverão ser transformadas em Lei ou Decreto – 

economiza tempo e agiliza a tramitação. 

 

• Comentários dos membros: 

o Na qualificação das medidas  considerar compatibilidade 

com adaptação e longo prazo 

o Considerar o estudo multidisciplinar “Cenários Futuros”, que 

está sendo realizado pela COPPE 

o É importante balancear as medidas que vieram das CTs, 

inclusive estabelecendo critérios mínimos para uma medida 

ser considerada pelo FBMC (custo efetividade e impacto 

social, por exemplo) 

o Considerar no critério custo efetividade o custo da não 

implementação das medidas de infraestrutura 

o Seria bom mapear os recursos e fundos disponíveis (ex: 

Fundo Verde do Clima) e como participar 

o Incorporar medidas em estrutura de Estado 

o Trabalhar de forma mais intensa a análise de metadados 

o Melhorar a comunicação e engajamento da sociedade 

civil. Fundamental também para influenciar o processo 

eleitoral 

o Governança colaborativa e transparente: reforçar a 

participação da sociedade como um todo no processo de 

implementação da NDC 

o O FBMC deve divulgar com antecedência uma agenda 

com datas definidas para entregas e eventos e os GTs 

devem ter escopo de atuação determinado 

o É importante levar as propostas também para os líderes do 

setor privado 

o Envolver a iniciativa de “Laboratório de Inovação 

Financeira" (CVM e BID) e levantamentos da FEBRABAN  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2017/decreto-9191-1-novembro-2017-785689-publicacaooriginal-154137-pe.html


Deliberações e Encaminhamentos 
 

 Janeiro 2018: Reunião para divulgar e aprovar a agenda do FBMC 

para 2018 

 Janeiro-Abril 2018: 2a rodada de avaliação da proposta para a NDC 

Brasileira 

 Janeiro-Abril 2018: Elaboração do Plano de Trabalho da CTLP (Visão 

de Longo Prazo) 

 Janeiro-Abril 2018: Workshops sobre mecanismos financeiros 

(economy-wide) 
 

Lista de Presença 

 

 

 

 

Instituição Nome 
FBMC Alfredo Sirkis 

FBMC Cassia Moraes 

FBMC Olivia Ainbinder 

FBMC Sabrina Leme 

Casa Civil André Luis Campos de Andrade 

FEBRABAN Mário Sérgio Vasconcelos 

IIS Sérgio Margulis 

CNT Erica Marcos 

CNT Patricia Boson 

EPE Luis Fernando Priolli 

EMBRAPA Gustavo Mozzer 

WWF Renata Camargo 

MDIC Gustavo Fontenele 


