
 
 

 

Emergência Climática, Oportunidade Urbana  

Como os governos nacionais podem garantir a prosperidade econômica e 

evitar a catástrofe climática, transformando cidades 

 

Um Chamado aos Governos Nacionais à Ação 

Através de um esforço de pesquisa de três anos, uma coalizão de 50 dos principais institutos de 
pesquisa do mundo, redes de governos nacionais e municipais, investidores, provedores de 
infraestrutura, empresas de consultoria estratégica, organizações não-governamentais e 
movimentos sociais emitiu um chamado à ação para os governos priorizarem cidades 
compactas, conectadas e limpas. 
 
Os próximos 15 meses são críticos ao combate a crise climática e para a criação de um planeta 
seguro e próspero para todos. A Cúpula de Ação Climática do Secretário-Geral da ONU será o 
momento em que os governos nacionais irão demonstrar liderança e aproveitarão as 
oportunidades urbanas. À medida em que os países aumentem seus NDCs antes da COP26, é 
vital que as cidades estejam no centro de suas prioridades econômicas e de desenvolvimento 
de baixo carbono. 
 
A busca de cidades resilientes e sem carbono, aumentará de maneira inclusiva simultaneamente 
o padrão de vida dos países, combatendo a desigualdade e a crise climática. Para os líderes 
nacionais, a criação dessas cidades renderia dividendos políticos a curto prazo e garantiria a 
prosperidade nacional a longo prazo. É uma oportunidade que não pode ser deixada de lado. 
Este relatório apresenta seis principais prioridades para as ações que os governos nacionais 
devem adotar para captarem as oportunidades urbanas: 
 
1.Desenvolver uma estratégia abrangente para proporcionar prosperidade compartilhada 
enquanto reduzem as emissões - colocando as cidades no centro de suas prioridades.   
 
 • Poucos governos nacionais contam com planos robustos para proporcionar o 
desenvolvimento econômico e social no contexto de uma emergência climática. Dada a 
crescente parcela de pessoas, atividades econômicas e emissões concentradas nas cidades, 
qualquer plano desse tipo precisa ter uma dimensão urbana significativa, reconhecendo as 
cidades como um sistema e aproveitando as oportunidades setoriais; 
 
• Uma estratégia nacional abrangente - focada em cidades compactas, conectadas e limpas - e 
sustentada por uma parceria genuína entre governos nacionais e locais, poderia erradicar a 
pobreza, reduzir a desigualdade e evitar a catástrofe climática; 
 
• Essa estratégia deve ser fundamentada em uma visão compartilhada para o futuro das cidades 
e seus vínculos com o desenvolvimento em todo o país. Além disso, pode inspirar todos os 
ministérios da mesma linha a abordarem o desenvolvimento urbano de maneira proposital, 
arriscando o investimento em baixo carbono, proporcionando sinais claros aos atores privados 
e capacitando os governos locais a irem mais longe e mais rápido no desenvolvimento de baixo 
carbono e resiliente ao clima. 
 



 
 

 
2. Alinhar as políticas nacionais com cidades limpas, conectadas e compactas. 
Isso deve incluir: 
 
• Remover as regulamentações de uso da terra e as de construções que limitam maior densidade 
habitável;  
 
• Reforma dos mercados energéticos para descarbonizar a rede elétrica em meados do século; 
 
• Introdução de códigos de construções de zero emissões em todos os edifícios, com uso mínimo 
de compensação até 2030; 
 
• Proibir a venda de veículos movidos a combustíveis fósseis a partir de 2030; 
 
• Adotar alternativas ecológicas para o aço e o cimento até 2030; e 
 
• Afastar-se de construção de moradias isoladas em cidades estabelecidas. 
 
•Exemplo: Os principais tomadores de decisão na Índia estão sugerindo que a venda de carros 
e veículos de duas rodas movidos a combustível fóssil sejam proibidos a partir de 2030. 
 
 
3. Custear e financiar a infraestrutura urbana sustentável. Isso deve incluir: 
 
•Eliminar os subsídios para os combustíveis fósseis até 2025 para o reinvestimento em uma 
economia inclusiva de baixo carbono; 
 
• Estabelecer um preço de carbono de US $ 50 a 100 por tonelada até 2030, o que deverá 
aumentar com o tempo; 
 
•Fortalecer a cobrança de impostos sobre terras e propriedades em pelo menos a 1% do PIB 
nacional ou do valor total da propriedade nacional; 
 
• Trabalhar com os governos locais para estabelecer um canal de projetos financiáveis e seguros 
ao clima, com o objetivo de consolidar o desenvolvimento urbano compacto, conectado e limpo; 
 
•Elevar os instrumentos baseados no uso da terra para financiar a infraestrutura urbana 
sustentável e limitar a expansão; e 
 
• Mudar os orçamentos nacionais de transporte da construção de estradas para o orçamento 
em transporte público e ativo. 
 
Exemplo: Desde 2018, 45 países estabeleceram um preço para o carbono, incluindo economias 
emergentes como o Chile, China, Colômbia, México e África do Sul. 
 
4. Coordenar e apoiar a ação climática local nas cidades. Isso deve incluir. Isso deve incluir: 
 
• Uma legislação explicando explicitamente os papeis e os poderes de diferentes níveis do 
governo, incluindo medidas para aprimorar as opções de rendimento de fontes próprias; 
 
• Gerar o uso integrado da terra e autoridades responsáveis pelo o transporte das cidades; 
 



 
 

 
•Fortalecer as capacidades dos profissionais de meio ambiente para busca do desenvolvimento 
de carbono zero e resiliente ao clima; 
 
•Autorizar os governos locais a introduzirem políticas e planos climáticos mais ambiciosos que 
as políticas nacionais;  
 
• Estabelecer “caixas de areia regulatórias” para inovações de baixo carbono nas cidades; e 
 
•Alocar pelo menos um terço dos orçamentos nacionais de P&D para apoiar as prioridades 
climáticas das cidades até 2030. 
 
•Exemplo: Entre 2000 e 2018, a Alemanha expandiu a participação de eletricidade renovável de 
6% para mais de 38%, em grande parte graças ao Ato de Fontes de Energia Renovável, que 
capacitou as autoridades municipais e cooperativas de cidadãos. 
 
5. Construir um sistema multilateral que promova cidades inclusivas e sem carbono. 
Isso deve incluir: 
•Colocar as cidades no centro da próxima rodada de Contribuições Nacionalmente 
Determinadas em 2020 e 2025, promulgando reformas nacionais para permitir uma ação 
aprimorada no nível local e aproveitando o maior potencial de mitigação da concentração de 
pessoas, infraestrutura e atividades econômicas nas cidades; 
 
• Solicitar que todas as instituições financeiras internacionais encerrem todo o financiamento 
de combustíveis fósseis até 2024; 
 
•Garantir que todo apoio internacional para o desenvolvimento esteja alinhado com as 
estratégias urbanas nacionais e sejam compatíveis com Acordo de Paris e a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável; 
 
•Estabelecer um preço médio internacional do carbono a partir de 2025; e 
•Ajudar os governos locais a acessarem o financiamento público internacional para o 
desenvolvimento de baixo carbono e resiliente ao clima (com a supervisão soberana adequada); 
 
•Aplicação das regras comerciais existentes sobre subsídios aos combustíveis fósseis, 
particularmente aqueles com impactos mais prejudiciais às cidades. 
 
•Exemplo: o México vem registrando sistematicamente políticas e projetos climáticos por 
estados e municípios e os utilizará para aumentar a ambição nacional na próxima rodada das 
negociações climáticas. 
 
6. Planejar proativamente uma transição urbana justa. Isso deve incluir: 
 
 •Reforçar a estabilidade da segurança aos mais pobres das áreas urbanas; 
 
• Melhorar a resiliência climática e a igualdade de gênero, educando a população mais jovem; 
 
• Utilizar as receitas dos impostos sobre o carbono ou da reforma dos subsídios aos combustíveis 
fósseis para compensar aqueles que lidam com os custos da ação climática; 
 
• Apoiar os governos locais a disponibilizarem terras bem localizadas e equipadas para o 
crescimento da população urbana; 



 
 

 
•Apoiar a melhoria de modernização comunitária de assentamentos informais; e 
 
•Antecipar, proteger e apoiar a força de trabalho do futuro, inclusive desenvolvendo planos de 
transição para trabalhadores de indústrias de combustíveis fósseis. 
 
•Exemplo: A Namíbia acomodou a maior parte do rápido aumento de sua população urbana, 
disponibilizando pequenos lotes de terra com serviços e preços competitivos nas cidades, 
reduzindo os grandes problemas da saúde e os econômicos, geralmente associados aos 
assentamentos informais. 
 
 


