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Sustentabilidade na Política é viável!

Visões do século XX (a serem aperfeiçoadas):

Capitalismo: o crescimento econômico é ilimitado, e trará 

bem estar a todos que tem mérito, através de 

mecanismos de mercado;

Socialismo: o crescimento econômico é ilimitado, e trará 

bem estar a todos uma vez que o Estado garantirá a 

distribuição equitativa dos recursos.



Sustentabilidade na Política é viável!

Visão de vanguarda do século XXI:

SUSTENTABILIDADE: 

a economia é regulada pelos limites dos sistemas 
naturais, que, uma vez respeitados, garantem bem estar 
a todos, pois satisfazem as necessidades básicas do ser 
humano em igualdade de condições.

Desenvolvimento é “re-conceituado” para algo além de 
significar apenas crescimento econômico.



OBJETIVOS

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-
social com a proteção do sistema climático; 

II - à redução das emissões antrópicas de gases de 
efeito estufa em relação às suas diferentes fontes.



.• O Brasil formalizou o compromisso voluntário junto à 

UNFCC de reduzir suas emissões de GEE entre 36-39% 

das emissões projetadas em 2020

• Criou o Comitê interministerial, liderado pela Casa 

Civil para gerenciar e gerido por comitê do MMA

• Instrumentos de implementação incluem Plano 

Nacional de MC e o Fundo Nacional de MC







Tem por finalidade financiar projetos, estudos e 

empreendimentos que visem à mitigação da mudança do 

clima e à adaptação a seus efeitos.

O Fundo Clima é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) e disponibiliza recursos em duas modalidades:

• reembolsável (administrados pelo BNDES);

• não-reembolsável (operados pelo MMA).





Conduzirá diálogos estruturados com os setores relevantes para apoiar a estratégia nacional 

de implementação da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla em 

inglês) brasileira ao Acordo de Paris, ao longo de 2017 e 2018, por meio de Câmaras 
Temáticas (CTs).

As CTs são:

1. Florestas, Biodiversidade, Agricultura e Pecuária
2. Energia

3. Mobilidade e Transportes

4. Indústria

5. Cidades e Resíduos

6. Financiamento

7. Defesa e Segurança

8. Visão de longo prazo

9. Ciência, Tecnologia e Inovação



O que você tem a ver com isso?

 Políticas Públicas são elaboradas para atender 

apenas aos interesses de quem “investe” na 

candidatura de políticos profissionais;

A sociedade civil tem pouco poder de influência;

O segmento é acadêmico tem participação 

praticamente nula na elaboração de políticas 

públicas, por pura negligência. 






