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“WE ARE THE FIRST GENERATION TO FEEL THE 

EFFECTS OF CLIMATE CHANGE AND THE LAST 

GENERATION WHO CAN DO SOMETHING ABOUT IT.” 

[BARACK OBAMA]



• Processo intenso de desenvolvimento técnico
• Respaldo para o planejamento de longo-prazo

• Pode ser simplificado com bom entendimento do perfil de emissões – recente!

• Requer efetiva articulação interinstitucional
• Principalmente em jurisdições com perfil socioeconômico diversificado

• Depende do engajamento com atores locais chave
• Politico 

• Privado/setor produtivo

• Sociedade civil

“The secret of change is to focus all our energy not on fighting the old, but on building the new.” 
[Sócrates]

SOBRE A TRAJETÓRIA DE DESCARBONIZAÇÃO?



• Sustentar e/ou acelerar crescimento socioeconômico transformando praticas 
convencionais

Descarbonizar visando acelerar desenvolvimento socioeconômico
• Requer fomento/investimento em novas tecnologias e práticas de manejo

• Identificar setores aptos a contribuir mais
• Claro entendimento de mandatos jurisdicionais
• Arranjos políticos intra- e inter-jurisdicionais
• Definir políticas públicas locais de:

• Fomento e incentivos
• Comando e controle

• Engajar atores em processo participativo para garantir apoio ao planejamento de 
longo prazo
• Otimizar investimento do orçamento publico
• Encorajar investimento privado
• Captar recursos externos – nacionais e internacionais

OBJETIVOS GERAIS



✔ Ter um bom entendimento de planos futuros para o desenvolvimento 
socioeconômico e ambiental local

Identificar informações e dados que permitam caracterizar o cenário tendencial 
socioeconômico – BAU

✔ Assegurar recursos humanos e financeiros para uma equipe responsável por 
liderar o desenvolvimento da Trajetória

Comprometer funcionários e recursos adequado para o processo de desenvolvimento, 
implementação e monitoramento da Trajetória

Construir capacidades locais é crucial para a sustentabilidade de processos de planejamento 
de longo-prazo

RECOMENDAÇÕES 



✔ Articular diálogo construtivo com atores e instituições de diferentes setores 
fundamentais para socio-economia local

Público e privado

Principalmente setores com maior impacto nas emissões 

✔ Praticar gestão adaptativa
Estar atento e flexível para ajustar a Trajetória regularmente

“Action is the antidote to despair” 

[Edward Abbey]

RECOMENDAÇÕES (CONTINUAÇÃO)



OBRIGADO!

GRACIAS!

THANK YOU!
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