
 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATUAÇÃO MUNICIPAL NO COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

A EXPERIÊNCIA DE SALVADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JULIANA DE ARRUDA CAMARGO PAPINI  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATUAÇÃO MUNICIPAL NO COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

A EXPERIÊNCIA DE SALVADOR 

 

Trabalho individual apresentado a 
Escola de Administração de Empresas 
de São Paulo da Fundação Getulio 
Vargas, como requisito para a obtenção 
do título de Mestre em Gestão e 
Políticas Públicas. 
 
Linha de pesquisa: Estado, Governo e 
Políticas Públicas 
 
Orientador: Profa. Dra. Gabriela 
Spanghero Lotta  

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

JULIANA DE ARRUDA CAMARGO PAPINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATUAÇÃO MUNICIPAL NO COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

A EXPERIÊNCIA DE SALVADOR 

  

Trabalho individual apresentado a 
Escola de Administração de Empresas 
de São Paulo da Fundação Getulio 
Vargas, como requisito para a 
obtenção do título de Mestre em 
Gestão e Políticas Públicas 
Linha de pesquisa: Estado, Governo e 
Políticas Públicas 
 
 
Data da Aprovação 
____/____/_____ 
 

 
Orientadora: 
 
 
______________________________ 
Profa. Dra. Gabriela Spanghero Lotta  

 
 
Pareceristas: 
 
______________________________ 
Prof. Dr. Luiz Paulo Bresciani 
FGV - EAESP  
______________________________ 
Prof. Dra. Luciana Travassos  
UFABC 



 
 

Resumo 
 
Ao longo das últimas décadas, os países têm se preocupado em discutir e implementar 
uma agenda para alcançar e garantir maior desenvolvimento sustentável alinhado à 
preservação ambiental e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, através de 
acordos internacionais. Sob este aspecto, as cidades podem exercer um papel fundamental 
na formulação de políticas voltadas para estes objetivos, e cada vez mais, cresce a 
preocupação e engajamento dos governos locais em implementar práticas para avançar 
na agenda climática e atuar de forma mais sustentável. Para compreender a evolução das 
discussões, atual momento da agenda climática, objetivos perseguidos e 
responsabilidades adotada pelos governos nacionais, este trabalho faz um resgate 
histórico e contextualização das discussões em âmbito internacional. A experiência de 
Salvador na elaboração de um Plano de Ação Climática serviu como referencial para 
reforçar o papel das cidades e governos locais neste desafio e o caminho percorrido para 
viabilizá-lo. 
 
Palavras-chave: mudanças climáticas, gestão municipal, plano de ação climática 
  



 
 

 
Abstract 

 
Through different international agreements, the International Community has been 
increasingly concerned in the last decades with implementing an agenda for guaranteeing 
broader sustainable development aligned with environmental preservation and mitigation 
of climatic changes. Concern and engagement of local governments with the topic is 
increasingly higher and cities may exert an important role in formulating public policies 
devoted to sustainable development, advancing in the climate agenda, and acting in 
sustainable manner. To understand the Evolution of discussion around the matter, the 
current moment of the climate agenda, the goals and the responsibilities adopted by 
national governments, this article focuses on a historical contextualisation of international 
discussion on climate policies and sustainable development. It focuses on the experience 
of the city of Salvador in elaborating a Plan for Climate Action served as a reference for 
strengthening the role of cities and local governments in the challenges related to climate 
change, as well as the paths taken to make the plans viable.  
 
Keywords: climate changes, local government, climate action plan 
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Introdução 
 

A agenda ambiental tem ocupado local cada vez mais central de discussão na área da 

administração pública. O compromisso assumido por líderes globais na 21ª Conferência 

das Partes (COP21) da UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate 

Change) no enfrentamento da emergência climática, através do Acordo de Paris e do 

compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE), ditam a importância 

do debate ambiental para os governos. Um dos grandes desafios atuais é: como os 

governos locais podem contribuir e implementar uma agenda que esteja alinhada aos 

esforços de enfrentamento da emergência climática? 

A elaboração de planos e metas para alcançar o objetivo de reduzir emissões de gases 

de efeito estufa já é realidade para algumas capitais. No Brasil, Recife, Rio de Janeiro, 

São Paulo e Salvador são exemplos de cidades que vêm atuando com a sociedade civil, 

engajadas em promover reflexão e discussão sobre o tema, e sobretudo, em implementar 

ações relacionadas à mitigação climática. 

O objetivo deste trabalho é fornecer um panorama acerca da discussão ambiental e 

das formas pelas quais governos locais podem persistir em criar uma agenda ambiental, 

elaborar planos de ação para alcançar maior desenvolvimento sustentável e cumprir 

outras medidas que possam contribuir para o objetivo de reduzir a emissão de gases de 

efeito estufa e o impacto da emergência climática. O Plano de Mitigação e Adaptação às 

Mudanças do Clima (PMAMC) de Salvador, utilizado como referencial deste trabalho, 

aponta para a experiência da cidade na criação de uma agenda sustentável e busca de 

legado para o enfrentamento da emergência climática. 

O trabalho desenvolvido pela gestão municipal de Salvador, seu envolvimento neste 

tema, a possibilidade da participação de cidadãos e funcionários públicos no 

desenvolvimento do Plano, a interlocução com stakeholders da sociedade civil e de 

organizações internacionais, ilustra um caminho possível para que governo locais possam 

construir soluções e definir ações para colocar este compromisso em prática.  

Com o objetivo de contextualizar a importância da atuação a nível subnacional no 

enfrentamento das mudanças climáticas, bem como aquele referente à adoção de políticas 

públicas com essa finalidade, o trabalho se inicia com uma contextualização das 

discussões sobre o tema, os principais acordos internacionais e origem do objetivo 

conjunto dos países em reduzir as emissões GEE. Em seguida, apresenta-se um breve 

panorama de algumas organizações internacionais e do terceiro setor que têm atuado 
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apoiando governos locais a implementar projetos e maior aproximação com temas da 

agenda ambiental. Por fim, mais informações do compromisso de Salvador na 

implementação de iniciativas e políticas públicas ambientais e o caminho que levou a 

gestão na elaboração do PMAMC, discutindo a trajetória de seu desenvolvimento e sua 

estruturação. 

O trabalho se baseou principalmente no levantamento histórico de acordos 

internacionais e evolução da discussão de uma agenda ambiental até o Acordo de Paris, 

firmado em 2015 entre diferentes países. Para tanto, foram analisados documentos e 

acordos ambientais, firmados no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU). As 

informações sobre a atuação de Salvador na adoção de medidas para combater mudanças 

climáticas e maior compromisso com políticas públicas ambientais, assim como a 

estruturação, objetivos e metas do PMAMC, foram obtidos através de informações do 

próprio plano, enquanto as organizações internacionais e do terceiro setor, que atuam 

dando apoio aos governos locais, foram listadas e apresentadas após pesquisa sobre a 

experiência de Salvador e de outros municípios, que também desenvolveram Planos para 

combate das mudanças climáticas.   

 

Desenvolvimento Sustentável e acordos internacionais (ONU) 
 

A relação do homem com o meio ambiente sempre esteve em transformação e sempre 

esteve baseada de acordo com suas necessidades. Se a extração de recursos naturais para 

sobrevivência foi a principal finalidade, por um longo período essa relação esteve focada 

no desenvolvimento econômico. Essa percepção tem evoluído e atualmente há um 

entendimento de que os recursos naturais são finitos, e de que a humanidade é responsável 

pelas transformações climáticas. Apenas na década de 1970 que a agenda ambiental 

passou a fazer parte de uma discussão internacional que reconhece a responsabilidade das 

nações na preservação do meio ambiente através de um compromisso e estratégia para 

conservação dos recursos naturais. 

A primeira grande conferência na área de meio ambiente ocorreu em 1972 em 

Estocolmo: a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, convocada pela 

ONU. A Conferência de Estocolmo foi um marco por ter sido a primeira vez que a 

comunidade internacional se reunia para discutir o meio ambiente e propostas para o 

desenvolvimento sustentável. Um dos legados da Conferência de Estocolmo foi a 

Declaração de Estocolmo, em que foram definidos 26 princípios “para inspirar e guiar 
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pessoas do mundo na preservação e aprimoramento do ambiente humano”1 (ONU, 1973). 

Os princípios apontam para a necessidade de condições de vida adequada, a 

responsabilidade humana de proteger os ecossistemas naturais, o papel do Estado em 

garantir abordagem integrada que viabilize desenvolvimento e também proteja o meio 

ambiente. A partir de então, a discussão em torno da necessidade de repensar o futuro do 

meio ambiente e o desenvolvimento humano, passaram a ser assuntos da agenda pública 

e foco principal da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD), criada em 1983, pela Assembleia-Geral da ONU.  

Presidida pela então Primeira-Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtlan, a 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento publicou em 1987 o 

relatório Nosso Futuro Comum, que ficou conhecido como Relatório Brundtlan. O 

documento lançou novo olhar sobre a discussão e inovou ao utilizar o termo 

“desenvolvimento sustentável”. De acordo com o relatório este seria “aquele que atende 

as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem a suas próprias necessidades” e que “ao se definirem os objetivos do 

desenvolvimento econômico e social, é preciso levar em conta sua sustentabilidade em 

todos os países” (ONU, 1987). 

Em junho 1992, a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), no Rio de Janeiro, discutiu as 

recomendações feitas pela Comissão no Relatório. Realizada 20 anos após a Conferência 

de Estocolmo, ficou conhecida como Cúpula da Terra, Rio-92 ou ECO-92, e foi 

precursora ao selar acordos políticos entre os países e pautar as negociações sobre 

Desenvolvimento Sustentável e meio ambiente das décadas seguintes (GVces, 2011). Um 

dos resultados da Rio-92 foi a assinatura da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

a Mudança do Clima (ou United Nations Framework Convention on Climate Change - 

UNFCCC), que tem como objetivo estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa 

na atmosfera.  

Outro importante acordo firmado na Rio 92 foi a Agenda 21, que é um instrumento 

para guiar os Governos a concretizar as estratégias, os planos, as políticas que “reflete[m] 

um consenso mundial e um compromisso político no nível mais alto no que diz respeito 

a desenvolvimento e cooperação ambiental” (ONU, 1992a). Nesta perspectiva, discutiu-

 
1 “Having considered the need for a common outlook and for common principles to inspire and guide the 
peoples of the world in the preservation and enhancement of the human environment” (no original) 
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se extensamente a ideia de que a proteção ambiental e o desenvolvimento socioeconômico 

são fundamentais para o desenvolvimento sustentável. 

A Agenda 21 foi assinada por 179 países que se comprometeram a buscar 

“desenvolvimento e cooperação ambiental”, e o documento, composto por 40 capítulos 

ou “áreas bases”, que estabelecem objetivos, atividades e meios de implementação a 

serem observados e cumpridos pelos países signatários. Os temas abordados na Agenda 

21 foram amplos e abordaram combate à pobreza, promoção das condições da saúde 

humana, assentamentos humanos, ação mundial pela mulher para alcançar 

desenvolvimento sustentável equitativo, fortalecimento do papel dos trabalhadores 

combate ao desflorestamento, diversidade biológica, entre outros. Enfim, é importante 

ressaltar que a Agenda 21 Global serviu como base para a construção do planejamento 

estratégico de governos nacionais e locais. 

Em 1997, a Assembleia Geral da ONU realizou uma sessão para revisar e avaliar 

o cumprimento da Agenda 21, firmada na Rio 92, cinco anos antes. O documento final 

da reunião, que ficou conhecida como “Cúpula da Terra +5”, enfatizou preocupação em 

relação ao que consideraram uma piora nas tendências gerais firmadas com objetivo de 

se alcançar desenvolvimento sustentável.Com o objetivo de acompanhar o cumprimento 

da Agenda 21, foi criada a Comissão para o Desenvolvimento Sustentável (CDS), cuja 

“missão oficial é examinar pontos de sinergia entre diferentes organismos para 

implementar políticas de Desenvolvimento Sustentável que promovam diálogo entre as 

agendas ambiental, econômica, social e cultural” (GVces, 2011). 

Em 2002, realizou-se em Joanesburgo, África do Sul, a Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável, conhecida também como Rio+10 (ONU, 2002), cujo 

objetivo foi avaliar as conquistas desde a Rio 92 e identificar medidas e ações que 

pudessem ser tomadas. O principal resultado da Cúpula foi o Plano de Implementação da 

Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, que apontou ações e prioridades 

para o cumprimento dos compromissos assumidos na Rio 92. A Declaração de 

Joanesburgo se comprometeu a aperfeiçoar a governança para a efetiva implementação 

da Agenda 21 e alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. 

Vinte anos após a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio-92) realizou-se, na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio+20. A 

Resolução 64/236 (ONU, 2010) da Assembleia-Geral das Nações Unidas definiu que o 

objetivo da Conferência seria “assegurar um compromisso político renovado para o 
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desenvolvimento sustentável, avaliando o progresso até o momento e as lacunas restantes 

na implementação dos resultados das principais cúpulas sobre desenvolvimento 

sustentável, abordando desafios novos e emergentes” (idem, 2010) permanecendo o 

desenvolvimento sustentável como objetivo ainda a ser alcançado. 

O documento final da Conferência (ONU, 2012) ainda indicou que a erradicação 

da pobreza é um desafio indispensável para o desenvolvimento sustentável. O documento 

intitulado “O Futuro que Queremos” também reafirmou a necessidade de alcançar o 

desenvolvimento sustentável promovendo o crescimento econômico sustentável, 

inclusivo e equitativo, criando maiores oportunidades para todos, reduzindo as 

desigualdades, o que passa também pela gestão de recursos naturais, desenvolvimento 

social e humano. 

 

As Conferência das Partes (COPs) e os compromissos do Acordo de Paris 
 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) 

foi um tratado ambiental adotado durante a Rio-92 entre 179 países, que objetiva 

estabilizar a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, resultantes de ações humanas. 

Em vigor desde 1994, a Convenção definiu uma série de compromissos e obrigações para 

os países signatários - chamados Partes da Convenção – necessários para o combate à 

mudança climática. Atualmente, 197 Partes (196 países e uma organização econômica 

regional) são signatários. 

A Convenção definiu que as Partes devem atuar para “proteger o sistema climático 

para o benefício das gerações presentes e futuras da humanidade, com base na equidade 

e de acordo com suas responsabilidades comuns, mas diferenciadas e respectivas 

capacidades” (ONU, 1992b) Isso significa que foram definidas obrigações comuns entre 

as Partes, mas também consideradas diferentes circunstâncias de cada país para atuar 

contra os efeitos da mudança climática. Por fim, a Convenção definiu que os países 

desenvolvidos (denominados países do Anexo I no texto da Convenção) são fonte de 

maior parte das emissões de gases de efeito estufa, e portanto, devem observar outros 

compromissos para que possam fazer o máximo para reduzir as emissões.  

Entre as obrigações assumidas por todas as Partes, encontram-se a obrigação de 

elaborar inventários nacionais de emissões de gases de efeito estufa; implementar 

programas nacionais e/ou regionais com medidas para mitigar a mudança do clima; 

promover e cooperar em pesquisas científicas, tecnológicas, técnicas, socioeconômicas e 
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outras, em observações sistemáticas e no desenvolvimento de bancos de dados relativos 

ao sistema do clima e promover e cooperar na educação, treinamento e conscientização 

pública em relação à mudança do clima. 

Criando em 1988, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC 

- Intergovernmental Panel on Climate Change) é uma organização das Nações Unidas 

que atua com o objetivo de fornecer avaliações científicas sobre mudanças climáticas, 

através de estudos e relatórios de avaliação composto por cientistas e pesquisadores de 

todo o mundo. Desde o início dos anos 1990, o IPCC já vinha alertando sobre o 

aquecimento global e mudanças climáticas (OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2021) 

Desde que o acordo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas (UNFCCC) entrou em vigor, anualmente é realizada a Conferência das Partes 

(COP), em que os países se reúnem para realização de cúpulas globais. Nas Conferências 

são realizados acordos entre os governos para estabelecer limites legalmente vinculativos 

sobre as emissões de gases para cada país, bem como discutir os progressos e dificuldades 

para o cumprimento dos compromissos assumidos e avaliar seu cumprimento.  

A COP é atualmente o principal evento para discussão de temas ambientais e do 

combate à mudança climática. Durante o evento são realizadas sessões plenárias, em que 

podem participar apenas chefes de Estado e funcionários do governo credenciados, uma 

vez que envolvem a negociação internacional através de acordos. Apesar de haver 

restrição para participação das sessões plenárias para apenas membros do governo, existe 

outra zona para participação do público em geral, em que são organizados workshops, 

apresentações, performances e outras apresentações por organizações da sociedade civil 

e empresas cadastradas exporem sua atuação no combate à mudança climática. 

A COP 1 foi realizada em 1995, em Berlin, onde começou a ser elaborado o que 

seria posteriormente firmado na COP3: o Protocolo de Kyoto. Durante a COP 1 foi 

estabelecido o Mandato de Berlin, instrumento que apoiasse as Partes em alcançar e 

implementar os objetivos da Convenção. O Protocolo de Kyoto (ONU, 1997) foi o tratado 

firmado na COP 3, em 1997, em Kyoto, no Japão e que foi importante por definir o limite 

de emissões que os países desenvolvidos poderiam alcançar entre 2008 e 2012.  Ele foi 

ratificado apenas em 2004.  

Em 2015, foi adotado o Acordo de Paris (ONU, 2015), na COP 21, que reajusta e 

as obrigações dos países membros da UNFCCC. Diferentemente do Protocolo de Kyoto 

que previa diferentes responsabilidades nos níveis de emissão, o Acordo de Paris se foca 

nas “nationally determined contribution” ou “contribuição nacionalmente determinada”, 
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que origina a sigla NDC. As NDCs são planos de ação adotados pelas Partes com a 

definição das metas, planos de adaptação e redução de cada país para atingir os objetivos 

de longo prazo do Acordo de Paris. Os objetivos de longo prazo estabeleceram que: os 

países devem aumentar os esforços para reduzir as emissões e manter o aquecimento 

global bem abaixo de 2°C e limitar em até 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Dessa 

forma, cada país pôde apresentar estratégias de longo prazo para cumprir esse objetivo 

até 2050. 

 

Atuação da sociedade civil no apoio a governos locais na implementação de 
uma agenda ambiental  

 

O Brasil é signatário do Acordo de Paris e assumiu o compromisso de reduzir em 37% 

emissões de gases de efeito até 2025, e em 43% até 2030, em comparação com as 

emissões verificadas em 2005. Para que esse compromisso seja cumprido, é necessário 

um esforço concentrado de diferentes stakeholders, como sociedade civil e governos 

estaduais e locais, na elaboração e implementação de ações, planos e estudos que estejam 

alinhados com esses objetivos. 

 Atualmente há um engajamento da academia e da sociedade civil em buscar 

soluções e alternativas para a adoção de planos para o combate de mudanças climáticas 

por governos subnacionais. Organizações do terceiro setor vêm contribuindo em apoiar, 

orientar e capacitar governos na criação e implementação de iniciativas que tem como 

objetivo combater a ação climática.  

 Foi com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiências que se criou o 

Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia (Global Covenant of Mayors for Climate 

& Energy – GCoM) (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy) em 2017, a partir 

da união do antigo Pacto de Prefeitos e do Covenant of Mayors europeu - que conta 

também com o Pacto Global de Prefeitos pelos Clima e a Energia na América Latina e 

Caribe (GCoM-LAC). O Pacto reúne governos locais, regionais e nacionais, setor 

privado, academia e outras organizações e ao todo mais de 9.000 cidades sendo mais de 

100, brasileiras (ICLEI, 2021). 

 Os municípios signatários contam com apoio técnico e institucional do Pacto, para 

operacionalizar e elaborar quatro documentos para reporte e avaliação. São eles: 

Inventário Municipal de Gases de Efeito Estufa; Análise de Riscos e Vulnerabilidades 

Climáticas; Plano de Ação Climática, com medidas de mitigação e adaptação, e Plano de 
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Acesso à Energia. O Pacto é uma iniciativa bottom up e as experiências dos municípios 

participantes servem como referência para o grupo. A orientação do Pacto aos municípios 

é tornar público o compromisso assumido pela Prefeitura contra as mudanças climáticas 

e criar um Grupo de Trabalho multidisciplinar para planejar as ações, com funcionários 

de diferentes pastas, como Secretaria de Meio Ambiente, de Planejamento, de Urbanismo 

e Mobilidade, de Defesa Civil, de Desenvolvimento Econômico, de Obras e 

Infraestrutura, entre outras. 

 Entre os documentos exigidos pelos municípios que aderem ao Plano, destaque 

para a elaboração do Plano de Ação Climática, considerado documento chave para que o 

município tenha claro as metas de redução de emissões GEE. O Plano também define os 

objetivos do município para adaptação climática, as medidas previstas, responsabilidades 

atribuídas e impactos estimados, em conjunto com os prazos.  

 Cada país signatário, do Pacto possui uma estrutura para garantir apoio a seus 

municípios  a partir das Estruturas Nacionais do Pacto, compostas por: Comitês 

Consultivos Nacionais, organizados na forma de grupos de trabalho para definição de 

agenda para implementação do GCoM no país “com objetivo de unir esforços e iniciativas 

existentes a nível local, regional e nacional, alinhadas às NDC” (Global Covenant of 

Mayors for Climate & Energy); Coordenadores Nacionais, que são organizações 

geralmente de associação de municípios que coordenam as atividades do Pacto no país; e 

Facilitadores Nacionais, que atuam dando apoio aos técnicos dos municípios signatários.  

 Outra iniciativa que propõe a troca de experiências entre os municípios é o CB27 

(2021), que é o Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras. O grupo 

reúne os Secretários das pastas responsáveis pelo meio ambiente nas prefeituras das 26 

capitais brasileiras e no governo do Distrito Federal. O CB27 foi criado durante a Rio+20 

com a proposta de promover a articulação política entre as capitais através de encontros 

e criação de um espaço de trocas de experiências, cases e tratativas de soluções para os 

problemas comuns das cidades, com foco no tema do enfrentamento às mudanças 

climáticas. 

Atuam também com o objetivo de apoiar e incentivar as ações na agenda climática e 

principalmente na adoção de políticas públicas focadas na adaptação e redução de 

impactos das mudanças climáticas pelos municípios: a Associação Brasileira de 

Municípios (ABM), a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e a Confederação Nacional de 

Municípios (CNM). Não só, outras organizações do terceiro setor estão envolvidas tanto 

na governança do Pacto, do CB27, quanto de outras iniciativas que buscam capacitar 
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governos subnacionais a implementarem políticas locais que busquem oferecer maior 

qualidade de vida aos cidadãos diante das mudanças climáticas. Entre elas, o ICLEI - 

Governos Locais pela Sustentabilidade, uma rede global que atua com governos locais e 

regionais com foco no desenvolvimento urbano sustentável; o C40, rede de 40 cidades 

comprometidas em atuar no combate às mudanças climáticas; e o Observatório do Clima, 

uma coalizão de organizações da sociedade civil que discute e atua em temas relacionados 

a conservação ambiental e mudanças climáticas, entre outros. Na esfera governamental, 

o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC) atua como um organismo de 

assessoramento do governo federal e é composto por organizações da sociedade civil e 

do governo. Ele foi primeiramente criado em 2000 (BRASIL, 2000), com o objetivo de 

conscientizar a sociedade sobre os problemas decorrentes da mudança do clima por gases 

de efeito estufa.  

Neste ano de 2021, o Observatório do Clima lançou o SEEG Soluções (SEEG, 2021), 

que elenca soluções para mitigação de emissões de gases de efeito estufa ou para 

adaptação local aos efeitos da mudança do clima. A iniciativa foi construída a partir do 

diagnóstico das emissões dos 5.570 municípios do Brasil realizado neste ano pelo SEEG. 

O SEEG é o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que foi criado 

em 2012 para atender a uma determinação da PNMC (Política Nacional de Mudanças 

Climáticas). O SEEG Soluções mapeou as principais políticas públicas focadas em 

reduzir emissões nos principais setores responsáveis por emitir gases de efeito estufa na 

economia brasileira (transporte, energia elétrica, mudança de uso da terra, agropecuária e 

resíduos) e que podem seguir como um guia para governos locais. 

O grande desafio dos governos subnacionais é implementar políticas que estejam 

alinhadas à legislação nacional e que reforcem os compromissos nacionais. E é por esta 

razão que a troca de experiências entre os municípios é uma oportunidade para avançar 

nas ações locais. No Brasil, alguns municípios já elaboraram ou estão em fase de 

elaboração de Planos de Ação Climática, com destaque para as seguintes capitais: Rio de 

janeiro, que elaborou o Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa (RIO DE 

JANEIRO, 2010) e divulgou o Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática 

(PDS); São Paulo, que também elaborou o Inventário de GEE e o Plano de Ação 

Climática da cidade de São Paulo (PlanClima SP) (SÃO PAULO, 2021), que contém os 

esforços que deverão ser empreendidos para neutralizar as emissões de gases de efeito 

estufa até 2050; Recife, que elaborou o Plano Local de Ação Climática (PLAC), que 

definiu  metas e ações prioritárias para a redução de emissões de gases de efeito estufa; e 
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Salvador, que publicou, no início de 2021, o Plano de Mitigação e Adaptação às 

Mudanças do Clima (PMAMC) (SALVADOR, 2020a). 

 

A Prefeitura de Salvador e o PMAMC 
 

No início deste ano (2021), a Prefeitura de Salvador lançou o Plano de Mitigação e 

Adaptação às Mudanças do Clima (PMAMC). O Plano foi resultado de um trabalho 

desenvolvido com diferentes stakeholders: cidadãos, organizações do terceiro setor, 

equipe multidisciplinar da Prefeitura, entre outros. O PMAMC é consequência de um 

comprometimento iniciado há alguns anos pela cidade, que vem se engajando na agenda 

ambiental e trilhando um caminho que possibilitou a elaboração do Plano. 

 Primeiramente, cumpre lembrar que em 2012 a Prefeitura instituiu a Secretaria da 

Cidade Sustentável (SECIS), posteriormente denominada Secretaria Municipal de 

Sustentabilidade e Resiliência. A SECIS tem como objetivo “formular, planejar, 

coordenar, executar, acompanhar e avaliar a política municipal do desenvolvimento 

sustentável, promover a inovação da Cidade, executar estudos e planos para a promoção 

ambiental e preservação dos recursos naturais” (SALVADOR, 2018). A criação de uma 

pasta focada em iniciativas e ações que tenham objetivo de garantir maior 

desenvolvimento sustentável na cidade levou, adicionalmente, à formulação de 

importantes políticas públicas com esse enfoque. 

 No ano de 2015, Salvador instituiu a Política Municipal de Meio Ambiente (Lei 

nº 8915/15 (SALVADOR, 2015a), norma que visa orientar a gestão ambiental no 

município. No mesmo ano, elaborou o primeiro Inventário (SALVADOR, 2015c) para 

medir as emissões de gases causadores do efeito estufa e no último ano (2020) lançou o 

segundo Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa de Salvador (SALVADOR, 

2020b).  

 Para garantir uma atuação mais ativa e orientada, Salvador passou a integrar, ainda 

em 2015, o C40, grupo de grandes cidades que atuam contra as mudanças climáticas; em 

2016, passou a integrar a GCoM, rede de prefeitos comprometidos com a agenda 

climática e em 2019, se juntou à Rede 100 Cidades Resilientes, projeto criado pela 

Fundação Rockefeller com o objetivo de apoiar cidades no planejamento para alcançar 

resiliência e desenvolvimento sustentável. Neste mesmo ano, Salvador lançou a 

Estratégia de Resiliência (SALVADOR, 2015b), cujo objetivo é preparar a cidade para 
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torná-la cada vez mais pronta a responder aos novos desafios através de uma gestão 

contando com políticas ambientais, sociais e econômicas alinhadas. 

Em 2019 Salvador ainda sediou a Climate Week Latin America (Semana do Clima 

Latino-Americano), evento regional da Convenção do Clima da ONU (UNFCCC), com 

o objetivo de discutir a implementação do Acordo de Paris e medidas para redução da 

emissão de GEE. Durante o evento, foi anunciada a criação do Painel do Clima de 

Salvador (SALVADOR, 2019a), rede de conhecimento técnico e científico que atuará 

com dados sobre adaptação a mudanças climáticas, inspirado no IPCC. O Painel atuará 

através das seguintes atividades: câmaras temáticas, seminários bianuais, banco de 

trabalhos e financiamento de projetos. Já foram criadas dez câmaras temáticas: 

Mobilidade; Resíduos; Energias Renováveis e Eficiência Energética; Zona Costeira; 

Gestão da Água; Áreas verdes; Eventos climáticos extremos (seca, inundação e 

deslizamento); Saúde; Impacto Econômico e Inclusão Social; e Resiliência Urbana. Cada 

câmara temática ficará a cargo de uma instituição de ensino e terá um coordenador para 

a realização de estudos sobre o tema (SALVADOR, 2019b). 

Em 2017, Salvador aderiu, junto a outros três municípios (Curitiba, Rio de Janeiro 

e São Paulo) ao compromisso Deadline 2020 da C40 (2021), de adotar medidas com 

neutralizar a emissão de GEE no município até 2050, indicando medidas necessárias para 

fortalecer a resiliência, reduzir as vulnerabilidades sociais, econômicas e ambientais da 

população. O projeto engloba outras cidades no mundo todo e tem o mesmo objetivo: 

estar alinhado aos compromissos adotados pelo Acordo de Paris.  

Considerando o papel das cidades na neutralização da emissão de GEE, Salvador 

optou por desenvolver um Plano de Ação Climática com o objetivo de nortear as ações 

do município para alcançar este objetivo. O PMAMC foi lançado no início de 2021 e foi 

viabilizado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e apoio da 

C40 e GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Sociedade Alemã 

para a Cooperação Internacional), organização alemã que desenvolve projetos de 

cooperação que promovem o desenvolvimento econômico, social, ecológico e a 

sustentabilidade. Também apoiaram o desenvolvimento do PMAMC, o ICLEI e a Way 

Carbon, organização que atua no desenvolvimento de estratégias visando a ecoeficiência 

e a economia de baixo carbono. 

O PMAMC norteia as ações do município para que em 2049 a capital, que 

completará 500 anos, neutralize as emissões de GEE. Para isso, foram estabelecidas metas 
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a curto (2024), médio (2032) e longo prazo (2049). O Plano considera também a 

possibilidade de revisão das medidas, com o objetivo de se manter atual e dinâmico. 

A construção do PMAMC foi realizada em três etapas: 1|) a adoção do 

compromisso e alinhamento interno, 2) a elaboração de diagnóstico e engajamento; e 3) 

a criação da estratégia do plano e desenvolvimento. Na primeira etapa foi realizada uma 

avaliação estratégica com a finalidade de avaliar os desafios, compromissos, prazos e 

governança na Prefeitura. Construiu-se um Plano de Mobilização e Comunicação para 

definição da estratégia que seria adotada para engajamento da população durante a 

construção do PMAMC e a realização de workshops, oficinas, consultas públicas, dentre 

outras atividades julgadas necessárias. O alinhamento interno contou com um 

levantamento da Prefeitura das ações e iniciativas já existentes e dos projetos realizados 

pelos parceiros na elaboração do PMAMC: GIZ, C40, ICLEI, entre outros. 

A segunda etapa de engajamento foi desenvolvida em três frentes de trabalho que 

ocorreram de forma simultânea. São elas: diagnóstico local, que contou com o 

desenvolvimento de quatro produtos para auxiliar no PMAMC no que diz respeito ao 

levantamento, monitoramento e planejamento de emissão de GEE; análise de políticas e 

planos existentes, através do levantamento bibliográfico dos principais Planos Setoriais e 

Instrumentos Regulatórios da Prefeitura de Salvador, cuja finalidade foi verificar se as 

diretrizes e objetivos estavam de acordo com o PMAMC; e por fim, a frente de 

engajamento e participação, na qual foram desenvolvidas ações com o objetivo de coletar 

contribuições de diferentes stakeholders. A frente de engajamento visou a participação 

da população e a realização de diferentes formatos para coleta de consultas, contribuições 

e sugestões. Foram realizados eventos, sessões de escuta perante a sociedade civil 

organizada, entrevistas com líderes comunitários, reuniões com o setor privado, reuniões 

com órgãos da Prefeitura, consultas públicas online e envio de formulário online. 

A elaboração do Plano foi desenvolvida com a finalidade de apresentar à cidade 

de Salvador diretrizes e ações para promover a mitigação das emissões GEE e adaptação 

para os riscos climáticos, além de oferecer mais inclusão. Para isso, foram avaliadas 

iniciativas existentes e alinhamento com esses objetivos. Em seguida, as ações 

contempladas foram distribuídas em quatro eixos. O PMAMC descreve os critérios 

estabelecidos para a avaliação das ações e a metodologia adotada (uma ferramenta e de 

pesos definidos através da consulta pública). A análise considerou sobretudo afinidade 

com: o potencial de redução das emissões GEE, impactos gerados pela ação climática em 

outras áreas e viabilidade de execução da iniciativa. 
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A partir desse trabalho, o PMAMC definiu quatro eixos temáticos para orientar a 

construção e implementação das ações: Salvador Inclusiva, com o objetivo de reduzir 

riscos aos grupos mais vulneráveis; Salvador Verde-Azul, que tem como foco a adaptação 

climática; Salvador Resiliente, que deve focar em ações que visam a preservação 

ambiental e Salvador Baixo Carbono, que deve buscar inovação dos setores produtivos 

para reduzir e neutralizar as emissões. O trabalho também definiu metas de mitigação e 

adaptação climática e metas sociais, para que alcance a população mais vulnerável e 

garanta a inclusão de toda a população de Salvador.  

 Após a definição dos eixos, metas e marcos temporais, foram elaboradas diretrizes 

preliminares para orientar a agenda climática. As ações foram organizadas em fichas 

contendo diversas informações, como origem dos recursos, se foi resultado de parcerias 

e alinhamento com o eixo estratégico (Salvador Inclusiva, Salvador Verde-Azul, Salvador 

Resiliente ou Salvador Baixo Carbono), diretriz, prazo, status, tipo de ação (programa, 

projeto, ou ação de apoio), indicadores, entre outros. 

 Ao todo, foram listadas e preenchidas 57 ações no formato das fichas, com metas, 

prazos e informações. Essas ações são consideradas fundamentais para que até 2049 

Salvador se transforme em uma capital carbono neutra e resiliente. Para que esse objetivo 

seja alcançando o PMAMC também prevê o monitoramento do cumprimento das ações, 

que será feito por um comitê. Além disso, o PMAMC estabelece que as ações devem ser 

revistas a cada quatro anos, sendo que a primeira revisão em 2025. 
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Figura 1. Como ler as fichas das ações do PMAMC. Data de acesso: 25 de novembro de 2021. Fonte: 
PMAMC. Endereço eletrônico: http://sustentabilidade.salvador.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020-

/12/Salvador_Plano_de_Acao.pdf 
 

Desafios para implementação de uma agenda sustentável  
 

Os municípios e governos locais possuem papel fundamental no desenvolvimento 

sustentável e na contribuição para uma agenda ambiental, focada no combate das 

mudanças climáticas. Além disso, possuem grande potencial na implementação de 

políticas públicas que de fato estejam no dia a dia dos cidadãos, oferecendo mais inclusão 
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e resiliência. É um desafio e requer esforços assumir compromissos que olhem a gestão 

de forma transversal e que adotem novo formato de avaliar as ações do município. 

O reconhecimento da importância e necessidade de atuação no tema são 

imprescindíveis para que seja dado o primeiro passo. A experiência de Salvador aponta 

para algumas alternativas que podem viabilizar essa construção, o que se nota, por 

exemplo, na existência de diversas organizações internacionais e do terceiro setor que 

atuam nessa pauta como facilitadores para a gestão municipal adotar medidas e se 

familiarizar com a agenda climática e acordos internacionais. Outros organismos também 

atuam como financiadores de projetos específicos voltados para a gestão ambiental, como 

é o caso do Inventário de Emissão de GEE. Sob este aspecto, Salvador é o exemplo de 

um município que atua com diversas parcerias e apoio de diversas entidades. 

Além disso, o desenvolvimento de projetos específicos pode trazer muitos ganhos à 

gestão e à população. Nesse sentido, um primeiro projeto poderia analisar o contexto local 

e as especificidades, riscos, fortalezas e necessidades da cidade. Um diagnóstico das 

prioridades certamente pode trazer importantes discussões e ter continuidade com a 

elaboração de um Plano de Ação Climática.  

Como demonstra a experiência de Salvador, o Plano funciona como uma ferramenta 

da gestão pública: ele pode ser construído de forma participativa pela população, órgãos 

e diferentes secretarias, sociedade civil e pode ser utilizado como instrumento para o 

planejamento da cidade, considerando e desenvolvendo, sobretudo, uma estratégia para o 

desenvolvimento sustentável da cidade. 

 O objetivo do trabalho foi demonstrar, através da experiência de Salvador e da 

elaboração do PMAMC a importância da atuação dos governos locais na adoção de 

medidas ambientais. Mais do que isso, demonstrar que o compromisso da gestão no 

envolvimento de discussões, inclusive de forma participativa com população e gestão 

municipal, levou Salvador a implementar o PMAMC, que servirá como um importante 

instrumento para neutralização de GEE e de avanço na pauta ambiental. Sob este aspecto, 

o Plano foi analisado com a intenção de descrever como foi o processo de elaboração, 

quais foram os atores envolvidos e como o Plano está estruturado, isto é, descrever como 

foram definidas as iniciativas que servirão como metas, como foram definidos e 

elaborados os objetivos e diretrizes. Uma vez concluído o Plano, o desafio daqui pra 

frente será manter as revisões e avaliações previstas e colocar em prática as ações que 

estão previstas com o apoio da gestão municipal, de organismos internacionais e da 

população. 
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