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A dois meses das eleições municipais de 2020, as cidades enfrentam um
cenário desaﬁador, que soma diferentes crises: sanitária, social e econômica,
agravadas pela pandemia da Covid-19, em meio à emergência climática,
reﬂetidas no desemprego, na grave situação ﬁscal e no aumento da
desigualdade. O contexto amplia a responsabilidade para que as políticas de
desenvolvimento urbano promovam justiça social e ambiental. Candidatos e
candidatas a cargos de prefeitos e vereadores que disputam as eleições
precisam, mais do que nunca, construir agendas de recuperação econômica e
social que busquem o equilíbrio ambiental e considerem os impactos das
mudanças do clima. Preservar e investir no meio ambiente gera oportunidades,
aumenta a competitividade econômica e promove a inclusão social no
ambiente urbano.
A agenda urbana sustentável está no centro dos desaﬁos de desenvolvimento
e é preciso ter foco em ações que considerem as realidades locais, construídas
a partir dos territórios, e que tenham como objetivo principal a melhoria da
qualidade de vida da população, com combate às desigualdades e ao racismo
ambiental. Os eventos recentes demonstram que esse é o único caminho.
As cidades, os estados e demais atores subnacionais têm papel central nos
compromissos climáticos do País e devem ampliar suas ambições. É
imperativo fortalecer a resiliência e adaptar as cidades brasileiras às mudanças
do clima, promovendo um desenvolvimento urbano de baixo carbono com
justiça social. A tarefa de autoridades e gestores públicos deve ser
compartilhada com a sociedade civil, a academia, o setor privado e todos os
segmentos sociais. Precisamos de todos os setores unidos para enfrentar os
maiores problemas do país.
A dicotomia entre a agenda de desenvolvimento e a agenda ambiental está
equivocada e ultrapassada. Empresas e organizações do setor privado
fortalecem e ampliam suas ambições climáticas. A transição para uma
economia mais limpa e de baixo carbono é mais eﬁciente e se torna um
diferencial competitivo. Estudo liderado pelo WRI Brasil indica que a economia
verde pode promover um aumento adicional do PIB de R$ 2,8 trilhões nos
próximos dez anos, equivalente a 40 vezes o orçamento da cidade de São
Paulo, e criar 2 milhões de empregos até 2030 beneﬁciando milhões de
famílias. Não podemos desperdiçar essa chance.
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As organizações da sociedade civil e outras instituições signatárias deste
documento trabalharam coletivamente na elaboração de uma proposta de
agenda mínima para o clima a ser apresentada aos candidatos nas eleições
municipais de 2020, compreendendo a heterogeneidade das localidades e
das comunidades brasileiras. Sem ser exaustivo e com caráter suprapartidário,
sem vinculação a candidaturas especíﬁcas, este documento reúne diretrizes
para a formulação de políticas públicas de desenvolvimento urbano que
devem orientar toda a sociedade. A proposta levou em consideração a
prioridade e a urgência dos desaﬁos, e a percepção de que os temas de saúde,
emprego e mobilidade estão entre os assuntos que mais preocupam a
população.
Desta forma, foram identiﬁcadas 10 ações prioritárias para uma agenda urbana
mínima do clima a serem consideradas pelas plataformas dos candidatos e
das candidatas a prefeito(a) e a vereador(a), e nas políticas públicas de
desenvolvimento urbano:

Ação 01: Planejamento e Governança Metropolitana - criar planos de ação
climática municipais com planejamento e gestão multissetoriais, incorporando
a governança regional e metropolitana, integrada e participativa, e com
objetivo de mitigar as emissões de gases do efeito estufa e aumentar a
resiliência das cidades;
Ação 02: Saneamento e Gestão Sustentável da Água - acelerar a expansão do
saneamento básico, a partir de modelos de gestão inovadores, que ampliem o
acesso à água potável e ao tratamento de esgoto, reforcem os sistemas de
drenagem que captam e reutilizam a água de chuva, com grandes reﬂexos no
bem-estar e na saúde da população e gerando empregos no setor da
construção civil;
Ação 03: Saúde e redução da poluição - reduzir a poluição local e emissões
que impactam a qualidade do ar, mitigando a mudança climática e com foco no
bem-estar e na saúde da população, por meio da redução de fontes de
emissão como queimadas, queima de combustíveis fósseis no transporte de
carga e passageiros, entre outros, melhorando a qualidade de vida da
população e reduzindo os custos para a saúde pública;
Ação 04: Segurança alimentar e nutricional - implementar políticas públicas
e parcerias de estímulo à produção local, acessível, sustentável e circular de
alimentos saudáveis e de redução do desperdício, garantindo o acesso de
todos os segmentos da população à alimentação regular saudável,
beneﬁciando a saúde e qualidade de vida de todos;
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Ação 05: Resíduos Sólidos - eliminar os lixões e adoção de políticas públicas
de fomento à redução da geração de resíduos, reciclagem e tratamento
sustentável de resíduos orgânicos e toda a cadeia produtiva associada para
geração de empregos e redução da poluição de rios, baías e mananciais;
Ação 06: Economia local e solidária com geração de empregos sustentáveis
- fomentar a geração de empregos verdes e a inovação em tecnologias
sustentáveis, considerando as necessidades das áreas periféricas e dos
territórios, com adoção de critérios sustentáveis nos processos de compras e
contratações municipais, e gerar renda nas localidades;
Ação 07: Reação a desastres e Resiliência - aprimorar a capacidade de
resposta a eventos extremos e a situações de crises, a partir de uma gestão de
riscos territoriais e de um plano municipal de adaptação às mudanças do clima
com um conjunto de medidas prioritárias de resiliência, de amparo social, e de
resposta a desastres como deslizamentos, inundações, secas, ilhas de calor,
elevação do nível do mar e outras questões;
Ação 08: Transporte Público e Mobilidade - promover o uso de transporte
público de massa acessível, com foco na integração dos diferentes modais e
estímulo a alternativas sustentáveis de mobilidade (desestímulo ao uso de
transporte individual motorizado e estímulo à mobilidade ativa com criação de
ciclovias, zonas de pedestres), adoção do bilhete único, redução dos tempos
de deslocamento, integração das diferentes regiões da cidade e redução das
emissões veiculares através do uso de tecnologias de zero emissão;
Ação 09: Áreas verdes - aumentar a oferta de áreas verdes nas cidades para
cidadãos e cidadãs em todas as regiões, incluindo criação de parques,
arborização de vias, tetos e paredes verdes, proteção de unidades de
conservação e ações de reﬂorestamento, visando aumentar a captura de
carbono, reduzir ilhas de calor e mitigar a desigualdade ambiental.
Ação 10: Energia renovável e eﬁciência energética - adotar medidas de
fomento à geração distribuída de energia renovável, como solar e eólica, e de
ações de aumento de eﬁciência energética em edifícios existentes e novas
construções. Energia representa o segundo setor mais relevante nas emissões
de gases do efeito estufa nas cidades brasileiras e tem grande potencial de
geração de empregos.
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As organizações da sociedade civil e outras instituições signatárias
manifestam seu comprometimento em trabalhar pela melhoria da qualidade
de vida das pessoas que vivem nas cidades brasileiras. Para isso, se propõem a
monitorar coletivamente a implementação desta agenda e os compromissos
assumidos pelos candidatos e pelas candidatas durante a campanha eleitoral,
assim como sua disposição de dialogar, auxiliar e colaborar com candidatos,
candidatas e as administrações municipais no desenvolvimento e na
implementação de soluções sustentáveis para um futuro mais justo, inclusivo
e igualitário para a população brasileira.
A agenda proposta foi construída numa articulação inovadora no cenário
nacional, dando início a um processo inclusivo e permanente de engajamento
e de cooperação entre atores subnacionais. Convidamos outras organizações
e atores subnacionais a aderirem, apoiarem e divulgarem esse conjunto de
ações.

A Agenda Urbana do Clima é fruto de um trabalho colaborativo, coletivo,
suprapartidário e não é vinculada a candidaturas especíﬁcas. Este conteúdo
destina-se a apoiar gestões municipais. Sua reprodução é livre para ﬁns não
comerciais, desde que citada a fonte.
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