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1. INTRODUÇÃO
A estrutura da cidade, sua expansão urbana, o avanço da economia e das relações sociais são resultados
inerentes ao seu desenvolvimento. Este processo está diretamente relacionado à emissão de Gases de Efeito
Estufa (GEE) nas cidades, consequência do desenvolvimento econômico, da escolha de fontes energéticas
utilizadas, da geração e do tratamento de resíduos, do uso dos recursos naturais, dos hábitos da população,
entre outros fatores. Estima-se que metade da população mundial vive nas cidades e que, até 2050, este valor
deve atingir 70%. Além disso, é nas cidades que cerca 80% da energia produzida no mundo é consumida,
resultando em uma proporção semelhante das emissões de GEE (WORLD BANK, 2010).
Sendo o local em que se concentram as atividades econômicas e a população, as cidades se constituem não
somente como grandes responsáveis pelas emissões de GEE, mas também como importantes vítimas das
consequências da mudança do clima. Neste sentido, é suficiente observar a ocorrência, cada vez mais frequente,
de eventos climáticos extremos, tais como chuvas intensas, ondas de calor, temperaturas extremas, secas
prologadas, dentre muitos outros, que provocam danos econômicos e à vida humana. Portanto, é fundamental
que o desenvolvimento de cidades seja orientado ao gerenciamento e redução de suas emissões, buscando aliar
o desenvolvimento econômico à criação de uma infraestrutura resiliente e capaz de garantir a qualidade de vida
de sua população.
Nos últimos anos, a cidade de Belo Horizonte vem se mostrando ciente quanto à sua responsabilidade neste
cenário de mudança climática e desenvolvimento sustentável, promovendo diversas iniciativas relacionadas à
ação climática. Podemos destacar a Lei nº 10.175, de 6 de maio de 2011, que instituiu a Política Municipal de
Mitigação dos Efeitos da Mudança Climática, que tem por objetivo:
“assegurar a contribuição do Município no cumprimento dos propósitos da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima de alcançar a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na
atmosfera (...)” (HORIZONTE, BELO, 2011, Art.4)
Para a consecução do objetivo desta Política, a Lei preconiza ser implementado um conjunto de diretrizes de
modo a propiciar um ambiente institucional colaborativo e voltado a promoção de estratégias de gestão que
incorporem a dimensão climática nos diferentes planos, programas e projetos públicos e privados no Município.
Podemos destacar a:
“I- formulação, adoção e implementação de planos, programas, políticas, metas e ações restritivas ou
incentivadoras, envolvendo os órgãos públicos, incluindo parcerias com a sociedade civil” e,
“II - promoção de cooperação com todas as esferas de governo, organizações multilaterais, organizações não
governamentais, empresas, institutos de pesquisa e demais atores relevantes para a implementação desta
Política” (HORIZONTE, BELO, 2011, Art.3)
O estímulo a construção participativa de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa, com vistas
ao desenvolvimento inclusivo e sustentável e a ampliação da qualidade de vida, está presente não somente nesta
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Lei (agora em processo de revisão) como também nos demais instrumentos que a sucederam, dentre eles o
Plano de Redução de Emissões dos Gases de Efeito Estufa (PREGEE).
A primeira versão do Plano foi realizada em 2013 e incorporava a atualização do inventário municipal de GEE de
2008 e um conjunto de medidas para a mitigação das emissões e para a adaptação da cidade ao cenário de
mudança do clima. O presente trabalho visa para além da atualização do inventário de emissões de GEE de Belo
Horizonte, à luz do desenvolvimento das medidas propostas no PREGEE 2013, propor medidas de mitigação com
foco na integração dos diferentes órgãos gestores de meio ambiente, planejamento, orçamento e gestão, política
urbana, da mobilidade urbana, limpeza urbana, saúde entre outros. Portanto, uma análise da estrutura
institucional vigente, dos atores e executores diretos da agenda de mudança do clima e da governança do Plano
se faz necessária tanto para a implementação futura das ações quanto para a transição da cidade em direção a
uma economia de baixo carbono.

2. MARCO REGULATÓRIO LOCAL
Um dos aspectos relevantes da Lei nº 10.175, que instituiu a Política Municipal de Mitigação dos Efeitos da
Mudança Climática, consistiu na proposição de uma meta de redução de 30% (trinta por cento) das emissões
antrópicas agregadas oriundas do Município, expressas em dióxido de carbono equivalente, dos gases de efeito
estufa. Instrumentos de Política subsequentes, tal como o Plano Estratégico BH 2030, também incorporou uma
meta de “reduzir em 20% as emissões de gases de efeito estufa em relação ao valor projetado para 2030,
resultando em um índice máximo de 1,97 toneladas de CO2 por habitante/ano”. Apesar de este plano já não se
encontrar mais em vigor, o Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei nº 11.181, de 8 de Agosto de 2019) reafirmou
esse compromisso da cidade para o setor de transportes.
Considerando a necessidade de implementação de um conjunto de medidas por parte dos diferentes atores para
o alcance da meta bem como para o monitoramento dos resultados, a Lei estabeleceu o Comitê Municipal de
Mudança Climática e Ecoeficiência (CMMCE), criado pelo Decreto nº 12.362, de 3 de maio de 2006, como órgão
responsável por apoiar a implementação da Política.
Segundo o Decreto nº 12.362, o CMMCE teria como papel principal promover e estimular ações que visem a
mitigação de gases de efeito estufa, tais como o uso de fontes renováveis de energia, aproveitamento de biogás
e ampliação e adequada manutenção das áreas verdes e arborização de vias públicas. Em se tratando da
Ecoeficiência, caberia ao Comitê realizar estudos para implantação de qualidade ambiental no Município e
estabelecer os objetivos e/ou procedimentos quanto ao tema a partir de debates, seminários e conferências.
Desta forma, embora caiba ao Comitê a promoção de uma gama ampla de ações, indo da ampliação de áreas
verdes ao aproveitamento energético de subprodutos do tratamento de resíduos, não ficam instituídas, seja por
meio do Decreto nº 12.362 ou da Lei nº 10.175, responsabilidades específicas do CMMCE com a implementação
de políticas relacionadas a mudança do clima, ou sua participação efetiva na elaboração e divulgação de planos
ou projetos visando a mitigação da emissão GEEs.
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Com a revisão prevista dessa lei, não somente a meta inicialmente proposta foi alterada como também as
competências e atribuições do Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e Ecoeficiência que será transformado
no ComClimAr - Comitê Municipal de Mudança Climática e Qualidade do Ar. O Novo Comitê será um fórum onde
os membros podem discutir, divulgar e compartilhar informações e conhecimentos para o esforço global de
combate às mudanças e emergências do clima. O objetivo central do novo comitê será, portanto, apoiar as ações
no território de Belo Horizonte relacionadas às emissões de gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos, bem
como por promover a qualidade do ar e resiliência. Em relação a esse último ponto, destaca-se o caráter inclusivo
deste novo instrumento que visa garantir a “participação efetiva da juventude, de pessoas negras, de mulheres
e de pessoas sob maior vulnerabilidade socioambiental, principalmente pessoas sob vulnerabilidade às mudanças
climáticas” (BELO HORIZONTE, 2011, Art.7, § 2º).
Nesse sentido, o ComClimAr se propõe a ser um órgão colegiado e consultivo, contando com a representação do
poder público municipal, do governo estadual, da sociedade civil, do setor empresarial e do acadêmico, sob a
chancela da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA). Entende-se que a composição do ComClimAr
contará com os membros do Comitê Municipal (CMMCE) atual, que irão assumir o papel de consultores e
promotores da política. Na imagem abaixo (Figura 1), estão os atores executores diretos da agenda da mudança
do clima, que inclui a SMMA e os membros do atual CMME.

Figura 1. Instituições executoras diretas da agenda relacionada à mudança do clima.
Fonte: Elaboração Própria.

Ao ComClimAr caberá realizar medidas importantes para a promoção da agenda de mudança do clima na cidade.
entre elas, destacamos: a revisão periódica de Planos de Adaptação às Mudanças Climáticas e de Resiliência
Urbana; a publicação de um estudo de emissões de poluentes atmosféricos locais; a elaboração Plano de
Promoção da Qualidade do Ar e Saúde Ambiental; a elaboração, revisão e publicação dos inventários de gases
de efeito estufa e a elaboração propriamente dita de revisões do Plano de Redução das Emissões de Gases do
Efeito Estufa (PREGEE). Nesse sentido, o ComClimAr será um dos principais fóruns para discussão não somente
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das atividades a serem realizadas no âmbito do PREGEE, mas principalmente, para engajar aos demais gestores
públicos municipais na agenda de mudança do clima.
Considerando que os integrantes do Comitê Municipal (CMMCE) atual possivelmente irão também compor o
ComClimAr faz-se relevante uma análise dos principais instrumentos e mecanismos de políticas daquelas
Secretarias que atuam diretamente nos Eixos de Mobilidade, Saneamento e Energia, pois entende-se que as
políticas públicas municipais relacionadas com sustentabilidade, mobilidade, planejamento urbano, meio
ambiente, bem-estar humano, dentre outras pertinentes à temática de mudanças climáticas são o quadro de
referência para o enfrentamento às mudanças climáticas. O aparato institucional vigente poderá, portanto, ser
utilizado tanto para a implementação das ações quanto para seu monitoramento e controle. Na seção a seguir,
apresenta-se um breve resumo dos instrumentos com interface com o PREGEE.

3. INSTRUMENTOS LOCAIS DE POLÍTICA PÚBLICA
1.1

ENERGIA

Em Belo Horizonte, as emissões do setor de energia estacionária correspondem à cerca de 16% do total e, são
influenciadas principalmente pelas emissões associadas ao consumo de eletricidade. Sendo assim, entende-se
que as ações de mitigação das emissões para este setor devem estimular, de forma direta ou indireta, a redução
do consumo de eletricidade e a promoção das fontes renováveis de energia.
Já existem na cidade iniciativas voltadas para a adoção de medidas de eficiência energética e o incentivo às fontes
mais renováveis de energia. O Decreto Municipal 17.135/2019, estabeleceu a Agenda 2030 dos ODS como
referência de planejamento. Especificamente em relação ao setor, um dos ODS da Agenda 2030 é o de "Energia
Limpa e Acessível", por meio do qual a cidade deve buscar a garantia de acesso à energia barata, confiável,
sustentável e renovável para todos, abordando em suas metas questões tais como o acesso universal à energia
a preços acessíveis, uso de energias renováveis e aumento da eficiência energética. Igualmente, o
desenvolvimento de Parceria Público-Privada de Iluminação Pública, cujo contrato prevê o desenvolvimento, a
modernização, a ampliação, a eficientização energética, a operação e a manutenção da Rede Municipal de
Iluminação Pública. (PBH ATIVOS, 2020). No caso da agenda 2030, fica a cargo da Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão a coordenação das ações e monitoramento dos indicadores do município
relacionados às metas estabelecidas na Agenda ODS.

2.2

SANEAMENTO

Os principais planos norteadores das ações para o Eixo de Saneamento na cidade são: o Plano Municipal de
Saneamento - PMS (PBH, 2016) e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Belo Horizonte
(PMGIRS-BH) (PBH; SLU, 2017). Com exceção do PMGIRS, que traz diversas análises sobre como o tratamento e
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a disposição de resíduos pode ser mais eficiente e emitir menos gases de efeito estufa, em geral, os planos não
trazem medidas voltadas especificamente para a redução de emissões de GEE. No entanto, apesar de não
objetivarem diretamente a redução de emissões de GEE, os planos contribuem por meio de suas atribuições
positivamente para este objetivo. É dizer, uma vez que promovam ações que visem principalmente, a redução
da geração de resíduos sólidos e orgânicos (por meio de iniciativas que promovam o consumo consciente, a
reciclagem, compostagem, entre outras), logística reversa e a utilização de formas de tratamento menos
emissoras, já apresentam uma interface direta com os objetivos propostos no Plano de Redução de Emissões de
GEE (PREGEE). No Município de Belo Horizonte, a SLU é a principal responsável pela atuação na área de gestão
e gerenciamento de resíduos sólidos, sendo apoiada pela SMSA, SMMA, entre outras. No tocante à
abastecimento de água e esgoto, a gestão é realizada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais
(COPASA). Em se tratando de drenagem urbana, atividades de gestão e planejamento ficam a cargo da
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP) e Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
(SMOBI). As ações preventivas em áreas de risco de inundações são desenvolvidas pela Companhia Urbanizadora
e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel).

3.3

TRANSPORTES

O Plano Diretor de Belo Horizonte (CMBH, 2019), Lei Municipal nº 11.181 de 8 de agosto de 2019, traz diversas
diretrizes e princípios que incentivam a implementação de estratégias eficientes para a mobilidade urbana e que
priorizem a sustentabilidade ambiental. Por exemplo, o art. 25 traz como princípio da Política Municipal de
Mobilidade Urbana (PMMU) a “sustentabilidade ambiental nos deslocamentos urbanos” (BELO HORIZONTE,
2019, Art.25, inciso IV)., o art. 297 traz como meta associada à mobilidade urbana a redução em 20% das
emissões de GEE per capita em relação à linha de tendência, e o art. 298 trata especificamente da redução do
impacto ambiental associado à mobilidade urbana, incluindo a adoção de um conjunto de ações que objetivem
reduzir os deslocamentos, estimular os modos de transporte coletivos e priorizar a utilização de fontes de energia
de menor impacto ambiental (CMBH, 2019).
Integrado ao Plano Diretor, o principal plano orientador das ações para o setor de transportes na cidade é o
Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (PlanMob-BH), cuja revisão, publicada em agosto de 2017
(PBH, 2017), traz uma análise da situação da mobilidade urbana na cidade e uma proposta de revisão das ações
da cidade para o horizonte de 2030. Dentre seus objetivos estratégicos, podemos destacar a promoção da
atratividade do transporte coletivo frente ao individual; promover a melhoria contínua dos serviços e
equipamentos de mobilidade, assegurando que estas contribuam para a melhoria da qualidade ambiental;
promover a segurança do trânsito; e tornar a mobilidade como um fator positivo para o ambiente de negócios
da cidade, bem como um fator de inclusão social (PBH, 2017, p. 6).
No que se refere a mobilidade, os Planos supracitados incorporam, portanto, metas, diretrizes, planos e ações
que orientam a redução de suas emissões de GEE. Para a implantação do PlanMob, a governança está organizada
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em três níveis de gestão: executivo, a cargo da BHTrans; político, a cargo de um Comitê presidido pela BHTrans,
com participação das secretarias municipais afins (Planejamento Urbano, SUDECAP, Meio Ambiente, Ação
Regional); e de controle social, a cargo da ObsMob-BH, COMURB e as CRTTs.
As políticas públicas municipais trazem no seu cerne princípios, diretrizes, metas e até mesmo instrumentos, que
contribuem para a política de redução de GEE da cidade. No entanto, ainda não está regulamentada a articulação
conjunta dos diversos órgãos gestores no combate às alterações climáticas. A atualização do Plano de Redução
das Emissões de Gases de Efeito Estufa de Belo Horizonte (PREGEE-BH) tem como objetivo justamente a
qualificação dos instrumentos de planejamento e acompanhamento da redução das emissões de GEE no
Município. É dizer, para além da definição das ações, contribuir na formalização de uma estrutura de gestão com
poder de governança, no âmbito da PBH, para viabilizar a adequada execução do Plano. Dessa forma, o ponto
de partida consistiu na análise dos diferentes instrumentos (PMS, PlanMob e PMGIRS) no intuito de identificar
aos atores principais envolvidos na elaboração e execução de cada um, e que possivelmente, serão os atoreschave necessários a implementação do PREGEE. A Figura 2, apresenta o resultado deste mapeamento.

Figura 2. Instituições executoras diretas da agenda relacionada à mudança do clima.
Fonte: Elaboração Própria.

4. ARRANJO INSTITUCIONAL PARA EXECUÇÃO DO PREGEE
A proposição de uma estrutura de gestão para o Plano, no âmbito da PBH, busca viabilizar a adequada execução
das ações e objetivos propostos de modo que produzam resultados mensuráveis, rastreáveis e transparentes.
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No intuito de identificar os arranjos institucionais necessários para a operacionalização das ações do PREGEE, é
dizer, que as ações planejadas sejam atribuídas para um (ou mais) ente(s) responsável(veis) por sua execução,
monitoramento e controle foi realizada a identificação e mapeamento dos atores-chave a partir de uma lista
previamente levantada pela equipe da consultoria e validada junto aos membros da Prefeitura, por meio de um
processo de consulta (via questionário) aos membros da Prefeitura e do Comitê.
A elaboração do Mapa de Atores seguiu o método denominado Capacity WORKS, proposto pela Agência de
Cooperação Alemã - GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), o qual propõe uma
estrutura de gestão pautada pela transparência e cooperação.1 Com enfoque na participação ativa dos atoreschave, públicos e privados, o método possibilita capturar todas as partes interessadas relevantes, mas também
as relações entre elas.
Por meio desta metodologia, os atores são classificados em chave, primário e secundários, conforme Figura 3
abaixo. Os atores chave são aqueles que possuem habilidades, conhecimentos ou posição de poder para
influenciar significativamente a ação proposta. São atores que geralmente estão envolvidos na tomada de
decisões dentro de um projeto e são fundamentais para que os resultados almejados sejam alcançados. Por sua
vez, os atores primários são os diretamente afetados pela ação, seja como beneficiários, ou porque podem
ganhar ou perder poder e privilégio como resultado daquela medida. Esta categoria inclui aqueles que são
afetados de forma positiva ou negativa pela questão sendo analisada. Por fim, os atores secundários são aqueles
cujo envolvimento no projeto é apenas indireto ou temporário, como é o caso, por exemplo, de prestadores de
serviços, ou aqueles apenas interessados em acompanhar o projeto.

Figura 3. Visualização do Mapa de Atores.
Fonte: Elaboração Própria a partir de GIZ (2015)

1

Para maiores informações, acesse: https://www.giz.de/expertise/html/60619.html.
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Cabe salientar que para a identificação do Mapa de Atores para o PREGEE foi realizada o levantamento e
cruzamento dos resultados da identificação dos atores para os eixos de Mobilidade, Energia e Saneamento. Aos
respondentes foi solicitado classificar aos atores a partir da revisão das possíveis ações de mitigação elencadas
por eixo. Os resultados foram compilados e analisados à luz de uma visão ampla dos instrumentos envolvidos na
agenda relacionada à mudança do clima. A classificação final foi determinada e apresentada no Mapa abaixo
(Figura 4):
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Figura 4. Mapa de Atores para o Plano de Redução de Emissões da Prefeitura de Belo Horizonte - PREGEE.
Fonte: Elaboração Própria a partir de GIZ (2015)
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É possível perceber que os atores chave para a execução do PREGEE se concentram no âmbito público. Além do
próprio CMMCE, estão presentes os órgãos executores, como as Prefeituras da RMBH; algumas secretarias do
Governo do Estado; concessionárias e prestadores de serviços, como a COPASA, CEMIG, URBEL e BHTrans;
instrumentos de política municipais, como a câmara municipal de Belo Horizonte, conselhos, coordenadorias,
secretarias, subsecretarias e superintendências; e instituições de ensino superior, que possuem habilidades e
conhecimentos capazes de influenciar na implementação do Plano. No Setor Privado, as federações estaduais de
indústrias (FIEMG) e transportes (FETRAM), a Setra-BH e instituições de ensino superior privadas, como a PUCMG e Newton Paiva, foram identificados como atores chave. Para a Sociedade Civil, foram identificadas algumas
ONGs com maior engajamento no Plano, como a NossaBH, Engajamundo, EcoAvis e RuaViva.
Já os atores diretamente afetados, mas que não fazem parte do processo decisório, se dividem de maneira
homogênea entre os três setores. Na Sociedade Civil, os atores primários estão representados pelas associações
de bairro, de catadores; pela Associação Civil Comunitária da Bacia da Pampulha; além dos sindicatos, pedestres
e ciclistas. Já no Setor Privado, os atores primários são empresas de transporte e de frete de cargas e instituições
que representam diferentes grupos empresariais, como os dirigentes lojistas (CDL), bares e restaurantes
(ABRASEL) e empresas de construção (SINDUSCON-MG). No Setor Público, têm-se os conselhos e associações
profissionais de biólogos (CRBIO-4), arquitetos (CAU/MG), engenheiros (CREA-MG) e geógrafos (Aprogeo), além
da Fundação João Pinheiro e Gasmig. De maneira geral, instituições ligadas a órgãos internacionais, como o
PNUD, ONU Habitat e WRI Brasil foram consideradas como atores secundários na execução do PREGEE.
É esperado que as instituições ligadas à prefeitura sejam percebidas como chave nas decisões que concernem o
plano, dadas as reponsabilidades do poder executivo municipal, sobretudo da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e do ComClimAr na execução das ações previstas na Política Municipal de Enfrentamento às Mudanças
Climáticas e de Melhoria da Qualidade do Ar. Isso se confirmou nas respostas dos questionários, onde os
Conselhos e Secretarias municipais foram classificados como chave, à exceção da Subsecretaria de Segurança
Alimentar e Nutricional (SUSAN) e da Secretaria Municipal da Saúde (SMSA), que foram classificadas como
secundárias. Devido ao envolvimento da SMSA nos planos municipais e saneamento e resíduos sólidos,
respectivamente PMS e PMGIRS, e também no CMMCE, entendemos que esta deveria ter papel chave no
processo do PREGEE.
Pode-se notar também que a grande maioria dos atores chave também estão incluídos em outros instrumentos
de política relacionados a mudança do clima, uma vez que todas as instituições com participação direta no PMS
e PMGIRS foram classificados como atores chave no mapa. As exceções estão sobretudo no âmbito do Plano
Municipal de Mobilidade, onde a ObsMob-BH e as CRTTs foram identificados como atores secundários. Como a
influência dessas duas instituições se restringem à esfera dos transportes, e muitas vezes com um papel
propositivo e de monitoramento, entende-se que estas possuem um papel de observadoras na instituição do
Programa.
De maneira geral, a maior parte das instituições membras do Comitê Municipal Sobre Mudanças do Clima e
Ecoeficiência (CMMCE), e portanto, executoras diretas da agenda relacionada à mudança do clima, foram
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classificadas como atores chave. As exceções foram as FIEMG, Sindicato da Indústria da Construção Civil no
Estado de Minas Gerais (SINDUSCON-MG) e o CREA-MG, que foram classificados como atores primários, e as
ONGs como secundárias, à exceção da NossaBH, Engajamundo, EcoAvis e RuaViva. As ONGs foram, no geral,
consideradas observadores, pois entendemos que estas não exercem influência de maneira tão significativa no
PREGEE, e tampouco são diretamente impactadas pelas ações contempladas no programa.
O mapa de atores nos possibilita identificar quais instituições possuem um papel chave na implementação Plano,
e quais são consideradas como atores primários e secundários. Entretanto, para a efetiva implementação do
PREGEE, para além do mapeamento dos atores é fundamental compreender a estrutura e mecanismos de
governança. Na seção a seguir, são apresentados os resultados da Oficina de Governança sobre o PREGEE.

5. ANÁLISE DE GOVERNANÇA PARA O PREGEE
Governos locais são fundamentais para implementação de políticas públicas relativas às mudanças climáticas,
sobretudo na execução de ações mitigação das fontes de emissão de GEE. Dentro da realidade da revisão do
Plano Municipal de Redução dos Gases do Efeito Estufa de Belo Horizonte (PREGEE), discutido ao longo deste
ano de 2020, as ações propostas possuem relação tanto com as políticas públicas, ora desenvolvidas no âmbito
da Prefeitura de Belo Horizonte, quanto com propostas que influenciaram o planejamento de médio e longo
prazo da atuação pública.
Marcos institucionais e estruturas de governança, como legislação, normas e mecanismos de participação que
possibilitam a implementação de políticas de mitigação, são elementos estratégicos que podem garantir o
sucesso na implementação das ações prevista no PREGEE nos setores de mobilidade, resíduos/saneamento e
energia.
Mesmo com envolvimento de pastas e órgãos da administração pública, outras condições podem beneficiar ou
limitar a capacidade da cidade de implementar ações de mitigação. Diante da realidade dos municípios,
poderemos destacar alguns elementos que podem afetar a efetividade das ações: (i) implementação
mecanismos de governança local participativa e democrática, (ii) a capacidade de diálogo e interação com
diferentes setores da sociedade, (iii) a existência de legislações, planos, que possibilitam a intervenção do
governo local no planejamento urbano, na mobilidade, na gestão de resíduos e na eficientização energética (iv)
a destinação de recursos e financiamento público de políticas a provisão de infraestrutura urbana e serviços
públicos.
Para discussão nesta oficina apresentamos uma proposta estrutura mínima de governança para implementação
do PREGEE, considerando a articulação de atores estratégicos e mecanismos de governança e articulação
institucional.
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5.1 ESTUTURA GOVERNANÇA
A governança para a execução do PREGEE tem dois eixos principais:
1) a articulação de atores estratégicos para a execução das ações, metas e prazos previsto no Plano
2) a criação de um sistema de monitoramento climático, que avaliará execução das ações, tendo o Comitê
Municipal de Mudanças Climáticas e Ecoeficiência como principal coordenador.
Para a criação desse processo de governança temos como modelo a minuta de revisão da Política Municipal de
Mudanças Climáticas, a qual vem sendo discutida nos últimos dois anos.
O Sistema de Monitoramento Climático do PREGEE terá como objetivo:
1) Registro e acompanhamento das políticas, programas, projetos e processos que contribuem direta ou
indiretamente para a mitigação das emissões de GEE e adaptação dos efeitos adversos da mudança
climática.
2) Promover a avaliação dos dados e desempenho dos programas, promovendo a adequação de cenários
futuros.
Principais ferramentas de execução do Sistema de Monitoramento Climático do PREGEE:
1) Atualização periódica e disposição pública de inventários de emissões antrópicas, discriminadas por
fontes, e das remoções por meio de sumidouros, dos gases de efeito estufa;
2) Criação de uma metodologia e prática de reporte de dados de ações realizadas por órgãos executores
de políticas públicas relacionados com os eixos de transporte, saneamento/resíduos e energia,
mantendo a monitoramento contínuo da execução do plano
3) Registro e acompanhamento das intervenções de mitigação, aplicando e indicadores para
monitoramento previstos no PREGEE;
4) Realização de parcerias com a academia, grupos de pesquisa, entidades da sociedade civil que atuem
em temas relacionados às mudanças climáticas
5) Sistematização e monitoramento das políticas, programas, projetos e processos implementados ou em
andamento em Belo Horizonte, que contribuem direta ou indiretamente para reduzir as emissões de
GEE;
6) Integração como outros sistemas de informação e monitoramento realizados no município, com
destaque para o acompanhamento realizado pelo Observatório do Milênio, o qual monitora as ações
ligadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
7) Realização de processo de avaliação sistemática em um período de 2 em 2 anos, verificando o
atendimento das metas previstas
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8) Reporte de dados e ações sobre mudança climática em plataformas públicas, em meio digital e com
amplo canal de comunicação com a sociedade civil. Os reportes devem conter estudo de emissões
antrópicas por fontes e de remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa em seu
território, bem como informações sobre as medidas executadas para mitigar e permitir adaptação à
mudança climática, utilizando metodologias internacionalmente aceitas.
9) Realização de revisão e atualização das metas de redução das emissões de GEE de 4 em 4 anos.
Além de pensarmos nas ferramentas básicas para um sistema de monitoramento, precisamos detalhar
mecanismos que ajudam no processo de governança e execução do PREGEE. Nesse sentido uma fonte de
inspiração e modelo para a gestão do plano de redução é a minuta do Projeto de Lei que revisa a política de
mudanças climáticas em Belo Horizonte. Atualmente, o município tem como marco legal, a Lei 10.175/11, que
institui a Política Municipal de Mitigação dos Efeitos da Mudança Climática. Embora, à época da aprovação, a
legislação tenha se tornado um marco para esse tipo de política, recentemente ocorreram avanços que precisam
ser contemplados, tais como a aprovação do Acordo de Paris e o compromisso das NDCs no Brasil.
A construção da nova lei do clima tem sido alvo de discussões nos últimos dois anos no Comitê Municipal de
Mudanças Climáticas e Ecoeficiência, desenvolvendo, em grupos de trabalho e plenárias, um processo
participativo de revisão de cada elemento da antiga normativa. Um destaque de avanço na proposição do projeto
de lei foi conexão da política climática com a política de melhoria da qualidade do ar e como citado acima, o
Comitê Municipal será transformado no ComClimAr - Comitê Municipal de Mudança Climática e Qualidade do
Ar. Por outro lado, a referência a tratados nacionais e internacionais, o aumento da participação popular, a
criação de categorias especiais de membros no comitê, a proposição de metas mais ousadas e a possibilidade
realização de Conferência Municipal de Meio Ambiente para discutir o enfrentamento as mudanças climáticas
em Belo Horizonte são os principais avanços que a minuta apresenta.
Ao fazermos a conexão com o PREGEE e seu eixo de governança, entende-se que proposição da nova lei do clima
possui diversos instrumentos que podem auxiliar no engajamento de atores e na execução de todas as metas
presentes no Plano. Nesse sentido, temos a condição de adaptar algumas diretrizes para se tornarem
mecanismos de governança para a execução do PREGEE:
1) Formulação, adoção e implementação de planos, programas, políticas e ações, envolvendo os órgãos
públicos, com incentivo a formação de parcerias com a sociedade civil;
2) A transparência, o monitoramento, e a avaliação periódica das políticas, planos, programas, ações e
compromissos relacionados com a mudança do clima e promoção da qualidade do ar e seus efeitos
adversos na esfera municipal;
3) Promoção de cooperação com todas as esferas de governo, organizações multilaterais, organizações
não governamentais, empresas, institutos de pesquisa, sociedade civil organizada e demais atores
relevantes para a implementação desta Política;
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4) Promoção da eficiência energética e ecoeficiência, com foco no uso de soluções energéticas mais
limpas, por meio de fontes renováveis, de forma a incentivar a economia de baixo carbono no município;
5) Promoção de tecnologias e políticas que permitam a transição energética gradual e contribuam para a
redução da emissão de poluentes locais e GEE no território do município;
6) Promoção de soluções baseadas na natureza e preservação da biodiversidade, para a preservação e
fomentação de serviços ecossistêmicos;
7) Integração com as políticas de planejamento e desenvolvimento urbano, social e ambiental;
8) Apoio à pesquisa, ao desenvolvimento, à divulgação e à promoção do uso de tecnologias de
enfrentamento à mudança climática e das medidas de adaptação e mitigação dos respectivos impactos;
9) Estímulo à participação pública e privada nas discussões nacionais e internacionais de relevância sobre
o tema das mudanças climáticas;
10) Estímulo à formação de parcerias público-privadas para o desenvolvimento de projetos de mitigação ou
adaptação à mudança climática;
11) Realização de Conferência Municipal de Meio Ambiente para a revisão de compromissos e engajamento
de atores envolvidos com a realização de metas de redução das emissões de gases de efeito estufa e
acompanhamento pela sociedade.
Por fim, também inspirado na proposição da nova Lei do Clima, temos, para a execução das principais ações e
apoio ao processo de governança no PREGEE, temos os seguintes elementos de financiamento:
1) Os mecanismos econômicos e financeiros referentes à mitigação e à adaptação no âmbito da Convenção
- Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do Acordo de Paris, especialmente o MDL,
Redd/Redd+, mercados de crédito de carbono;
2) O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima;
3) Os mecanismos preconizados pelo Mercado Brasileiro de Redução de Emissões;
4) As medidas fiscais, tributárias e creditícias, nos âmbitos nacional, estadual e municipal, tanto públicas
como privadas, destinadas a estimular a mitigação e a adaptação à mudança do clima;
5) As dotações orçamentárias especifícas para as ações relacionadas às mudanças climáticas;
6) As captações realizadas junto a outras fontes de recursos nacionais e internacionais.
7) Os recursos advindos de compensações ambientais, de acordo com deliberações normativas publicadas
pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente
Em resumo temos como proposta o seguinte arranjo institucional e estrutura de governança para o PREGEE:
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Figura 5: Arranjo institucional e Estrutura de Governança do PREGEE
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dada a importância das instituições municipais no enfrentamento a mudança do clima, arranjos institucionais
permitem a criação de espaços entre os principais atores para a capacitação, desenho e implementação das
políticas de mudanças climáticas e a inserção do tema em todos os níveis de decisão, bem como no nível
operacional. Em vista dos desafios do processo de implementação de políticas públicas, o número de fatores e
atores simultâneos cria um sistema complexo que parte da multidisciplinaridade e trabalho sinérgico entre as
instituições.
A estrutura de governança foi instituída com base na revisão da lei de Mudanças Climáticas. O principal executor
das medidas do PREGEE é o Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e Ecoeficiência, a ser transformado em
ComClimAr - Comitê Municipal de Mudança Climática e Qualidade do Ar com a revisão da lei. A governança para
a execução do PREGEE tem dois eixos principais: (i) a articulação de atores estratégicos para a execução das
ações, metas e prazos previsto no Plano; (ii) a criação de um sistema de monitoramento climático, que avaliará
execução das ações, cujo objetivo é o registro e acompanhamento das políticas, programas, projetos e processos
que contribuem direta ou indiretamente para a mitigação das emissões de GEE e adaptação dos efeitos adversos
da mudança climática, além de promover a avaliação dos dados e desempenho dos programas.
A da nova lei do clima também traz instrumentos que podem auxiliar no engajamento de atores e na execução
de todas as metas presentes no Plano, sendo possível adaptar algumas diretrizes para se tornarem mecanismos
de governança para a execução do PREGEE. Por fim, esta traz mecanismos de financiamento capazes de apoiar
a execução das principais ações e o processo de governança do Plano.
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