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RESUMO 

FONTENELLE-WEBER, A. Transnational Arrangements and Municipal Participation in 

Climate Change Governance. 2021. 382 p. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

A presente dissertação possui como objetivos situar a participação de governos municipais na 

governança global do clima e descrever de que forma o fenômeno da inserção supranacional de 

cidades pode direcionar o desenvolvimento de políticas climáticas a nível local, a partir de 

estudos de casos desenvolvidos em São Paulo e Rio de Janeiro. Para isto, parte-se de uma 

caracterização da governança global do clima como sendo composta por dois tipos distintos de 

arranjos: (i) regimes instituídos por Estados nacionais; e (ii) ajustes transnacionais, liderados 

por atores não-tradicionais. Esta perspectiva ampla revela que atores não-tradicionais, sejam 

eles privados ou públicos, atuam de forma autoritativa e podem exercer uma influência 

normativa, no desenvolvimento de arranjos transnacionais e na realização de esforços 

complementares à esfera interestatal. Neste quadro, os governos municipais figuram como tipo 

específico de ator transnacional, com características próprias em razão da sua natureza como 

autoridades públicas no âmbito local, com competências para regular o ambiente urbano. Foi 

identificado que a participação internacional de cidades se dá a partir da constituição de redes 

transnacionais, que formulam diretrizes normativas para a atuação municipal, consolidando um 

tipo de abordagem específico para a questão climática no ambiente urbano. É revelado que estas 

redes historicamente têm privilegiado atores do Norte Global e um viés neoliberal que enfatiza 

a expertise técnica e a adoção de soluções de mercado, com base em parcerias público-privadas. 

Por meio destas redes transnacionais, os governos municipais passam a exercer também um tipo 

de “autoridade coletiva” nos fóruns internacionais voltados à temática climática, em especial as 

Conferências das Partes, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança 

do Clima. Nos estudos de caso relativos às experiências de São Paulo e Rio de Janeiro, 

identificou-se que as redes de cidades são atores essenciais para a incorporação da agenda 

climática no âmbito municipal. São Paulo e Rio de Janeiro cultivam relacionamento com estas 

redes, em especial ICLEI e C40, desde o final dos anos 1990 e começo dos anos 2000, e a 

interação com estes atores foi instrumental para a realização de inventários de emissões, para o 

desenvolvimento legislativo sobre o tema, e, no momento atual, para o estabelecimento de 



 
 

planos de ação climática. Neste sentido, o desenvolvimento das políticas climáticas municipais 

se deu também de forma independente ao governo federal, que não buscou até o momento 

realizar esforços mais significativos de controle ou coordenação. Para além disso, verifica-se 

um fenômeno gradual de disseminação intersetorial do tema das mudanças climáticas dentro 

das estruturas das prefeituras, com a inclusão de diretrizes específicas nos instrumentos de 

planejamento municipal. No entanto, em ambos os casos, a implementação das políticas até o 

momento foi limitada, em razão de descontinuidades na administração, das competências 

restritas dos governos municipais, da resistência de atores econômicos locais e a falta de 

participação popular e da sociedade civil. Mais do que isso, verifica-se um cenário de incerteza 

quanto ao seu futuro desenvolvimento, tendo em vista a demora na publicação dos planos de 

ação climática. 

Palavras-Chave: Mudanças Climáticas; Governança; Redes Transnacionais de Cidades; 

Cidades; Paradiplomacia.  



 
 

ABSTRACT 

FONTENELLE-WEBER, A. Transnational Arrangements and Municipal Participation in 

Climate Change Governance. 2021. 382 p. Dissertation (Masters in International Law). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

The present dissertation intends to situate the participation of city governments in climate 

change governance and to describe in what manner the supranational insertion of municipalities 

can affect the development of climate policy at the local level, from the perspective of case 

studies conducted in São Paulo and Rio de Janeiro. As a starting point, it is adopted a conception 

of climate change governance as being composed by two distinct types of arrangements: (i) 

regimes created by nation States; and (ii) transnational arrangements, set up by non-traditional 

actors. This ample perspective reveals that non-traditional actors, private or public, act 

authoritatively and can exert normative influence in the development of transnational 

arrangements and in complementary efforts to the interstate dynamic. In this scenario, city 

governments are described as a specific type of transnational actor, due to their nature as public 

authorities at the local level, with urban regulation competences. It is identified that the 

international participation of cities takes place via the constitution of transnational networks, 

that establish norms and standards for municipal activity, consolidating a specific urban 

approach to climate action. It is also revealed that transnational municipal networks have 

historically privileged the perspective of actors from the Global North and have adopted a 

neoliberal bias, highlighted by the focus on technical expertise, market-based solutions and 

public-private partnerships. Via their participation in transnational networks, municipal 

governments have also exerted a “collective authority” in international climate forums, 

especially in the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on 

Climate Change. In the case studies regarding the experience of São Paulo and Rio de Janeiro, 

transnational networks have been identified as central actors for the insertion of the climate 

agenda at the local level. São Paulo and Rio de Janeiro have cultivated a relationship with 

transnational networks, in particular ICLEI and C40, since the late 1990s and early 2000s, and 

the interaction with them has been instrumental for the development of emission inventories and 

climate legislation and for the current project of establishment of climate action plans. In this 

regard, municipal climate policy has evolved independently from the federal government, that 



 
 

so far has not made any significant attempt at control or coordination. In addition, there has been 

a gradual process of intersectoral dissemination of the topic of climate change inside the 

structure of the city governments, along with the inclusion of climate specific directives in 

municipal planning instruments. Nevertheless, in both cases, the implementation of climate 

policies up to this moment has been limited, due to discontinuation in city leadership, restricted 

municipal competences, resistance by local economic actors and lack of popular and civil 

society participation.  More than that, there is uncertainty regarding future development, in light 

of a significant delay in the publication of the climate action plans. 

Keywords: Climate Change; Governance; Transnational Municipal Networks; Cities; 

Paradiplomacy. 
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1. INTRODUCTION 

 

The present dissertation aims to describe the involvement of city governments as actors 

participating in climate change governance.  

It is an object of research that is interested in the transformations that have taken place 

in the field of Public International Law during the last several decades, specifically from the 

standpoint of the development of global institutional responses to climate change. 

Since the latter half of the twentieth century, climate change has consolidated itself as a 

major point of concern for the international community (BRUNDTLAND, 1987). As a result, 

there have been a series of multilateral attempts at cooperation over the last thirty years, most 

notably under the auspices of the United Nations Framework Convention on Climate Change 

(“UNFCCC”) and connected instruments (the Kyoto Protocol and, more recently, the Paris 

Agreement). 

Despite the efforts of the international community of States, these institutions have fallen 

short of meaningfully contributing to the resolution of the problem (VICTOR, 2011; HALE; 

HELD; YOUNG, 2013). The challenge of climate change remains complex and is increasingly 

producing negative effects for human populations around the world (IPCC, 2018). Ultimately, 

this has led to a growing sense of urgency among States and other stakeholders, that continue to 

strive for the development of new strategies to tackle the situation.  

In this scenario, there is the need to call attention to a specific phenomenon: the rise in 

the participation of non-traditional actors that are seeking alternative policy arrangements at the 

supranational level. The process of emergence of new actors is a trend that has been object of 

examination in various areas of International Law (HURRELL, 2007)1, but it is particularly 

apparent in the field of climate change (ABBOTT, 2012).  

These various strategies to tackle climate change have come to be bundled together 

under the umbrella of “climate change governance”, a term that intends to reflect this “multi-

 
1 For instance, in the context of the World Trade Organization, authors like Scholte, O’Brien and Williams (1998) 

and Hannah, Scott and Wilkinson (2017) have developed studies examining the connections between the 

functioning of this international organization and the role played by civil society groups. 
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actor and multi-level nature” of climate initiatives (ANDONOVA; BETSILL; BULKELEY, 

2009, p. 52). In other words, action on climate change is characterized by the presence of a 

plurality of agents and institutions, interacting in multiple levels, be it globally, regionally, 

nationally or locally. 

As pointed out, this broad scope of climate change governance encompasses not only 

nation States, but also other types of private and public actors with diverse interests and modes 

of operation. 

In this particular setting, the international insertion of municipal governments is a 

distinctive feature of climate change governance that provides an interesting laboratory for 

studying the linkages between the global and the local level. 

It is increasingly recognized that the participation of city governments in the topic of 

climate change is not limited to their own local sphere, but it takes place at “multiple sites and 

scales of governance” (BULKELEY; BETSILL, 2005, p. 48), including the interaction with 

international levels of policy development. 

Recognizing the severity of the climate threat, city governments around the world have 

come to form associative arrangements as an effort to devise common strategies for climate 

policy, effectively positioning themselves as relevant agents in multilateral and transnational 

institutions of climate change governance (LIN, 2018; GORDON, 2019). 

Even though they do not possess the same legal standing that nation States receive in 

International Law (VAN DER PLUIJM, 2007; SETZER, 2015), municipalities differentiate 

themselves from other non-traditional actors in climate change governance due to their capacity 

as public entities to regulate affairs at the local level (TOLY, 2008; MCCARNEY et al, 2011).  

Against this backdrop, some enticing questions emerge. For instance, from the 

perspective of Public International Law, it is important to assess what this increasing 

participation of non-traditional actors, and especially municipal governments, represents in the 

development of global efforts for tackling climate change. 
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To what degree does the multilateral efforts directed at the climate problem recognize 

and interact with non-traditional actors? Is the relationship between alternative arrangements 

and traditional State-centric regimes marked by conflict or cooperation? 

This lens of examination also posits an interesting reflection regarding the potential for 

norm development, regarding which actors have the ability to produce new rules and guidelines, 

in the context of climate change governance.  

1.1. ACADEMIC REFERENCE POINTS 

In the last twenty to thirty years, there has been the development of significant literature 

on the topic of climate change governance and the participation of non-traditional actors. More 

recently, there is also a growing academic production regarding city government participation 

in this context. 

Nevertheless, there is still much to be researched, particularly from the perspective of 

the Global South. 

At this juncture, it is important to present the most important reference points that guided 

the present research. 

First of all, it is important to highlight the work of International Law and International 

Relations scholars that have identified and analyzed the existing challenges to international 

cooperation between States. Regarding the perspectives of authors that have examined the 

functioning of climate change governance specifically, it can be pointed out the works of 

Keohane, Victor, Hale, Held and Young2. 

There are also several currents of academic research that have sought to examine the 

participation of non-traditional actors in International Law. 

From the second half of the twentieth century onwards, it can be noticed a movement of 

Public International Law and International Relations scholars that have come to question the 

 
2 See more in KEOHANE; VICTOR, 2010; VICTOR, 2011; HALE; HELD; YOUNG, 2013; and KEOHANE; 

VICTOR, 2016 
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exclusivity of the State as a normative actor. This is present in the works of Reisman, McDougal 

and Lasswell3, Koh4, and more recently in the studies of Berman, Levit and Schaffer5. 

In parallel to that, there is the consolidation of paradiplomatic theory, spearheaded by 

the works of Duchacek and Soldatos6, which delves into the modes of international participation 

by subnational entities.  

Focusing on the participation of non-traditional actors in climate change governance, it 

is important to highlight the work of Andonova, Betsill, Bulkeley7 and Abbott8. 

Still on this topic, there is a subset of literature that has come to focus specifically on the 

supranational insertion of city governments in climate change governance. Most significantly, 

the recent work of Lin proposes an understanding of municipal governments operating as 

normative actors in the development of climate arrangements9. A similar reflection is present in 

the study conducted by Gordon10. 

In line with this perspective, there are also specific researchers that have investigated the 

supranational participation of city governments in Brazil and in the Global South, particularly 

Barbi, Macedo, Rei, Setzer11 and Stehle et al12.  

Having made these considerations regarding the main academic reference points for the 

present dissertation, it is time to present the objectives of the current study. 

 
3 See more in MCDOUGAL; LASSWELL; REISMAN, 1967; and REISMAN, 1966. 
4 See more in KOH, 1996. 
5 See more in BERMAN, 2007; LEVIT, 2007; and SCHAFFER, 2010. 
6 See more in DUCHACEK, 1990; and SOLDATOS, 1990. 
7 See more in BETSILL; BULKELEY, 2006; ANDONOVA; BETSILL; BULKELEY, 2009; and BULKELEY, et 

al; 2014. 
8 See more in ABBOTT, 2012. 
9 See more in LIN, 2018.  
10 See more in GORDON, 2019. 
11 See more in SETZER, 2009; SETZER, 2015; MACEDO; SETZER; REI, 2016; MACEDO, 2017; and BARBI; 

MACEDO, 2019. 
12 See more in STEHLE et al, 2019.  
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1.2. OBJECTIVES 

As indicated, the central objective of the present dissertation is to situate how city 

governments participate in the dynamics of climate change governance. 

For this intended purpose, there is a need of first delving into an examination of the 

current picture of climate change governance as it congregates institutional efforts by State 

actors and non-traditional actors. 

Starting from this broad perspective of climate change governance will make it possible 

to identify different modes of operation and institutional arrangements, distinct strategies for 

normative development, and overall tendencies of fragmentation and complementarity. 

This will lead to an assessment regarding the specific form of insertion of municipal 

governments in climate change governance, revealing the particularities of the transnational 

interactions of cities and what this signifies in terms of the consolidation of an urban approach 

to climate policy that carries potential normative consequences. 

A second objective of the dissertation is to depict how this phenomenon of supranational 

involvement of city governments affects climate policy development at the municipal level. This 

will be done via the case studies of São Paulo and Rio de Janeiro, two important urban centers 

located in the Global South that represent the largest metropolitan areas in Brazil and a 

significant share of the country`s GDP (IBGE, 2018). 

This examination will focus on the processes of consolidation and aggregation of norms 

and institutional practices that have taken place in these municipalities over the years regarding 

climate change and will seek to identify to what degree this is a product of the interaction with 

international and transnational actors, in particular city networks. 

The case studies will also provide a perspective into other important elements that can 

foster or constrain the development of municipal climate policies, including: the legal 

competences afforded to city governments; the figure of leadership of the city mayor; the 

capacity to integrate climate concerns in municipal planning instruments and to foster an 

intersectoral perspective inside the city staff; the relationship with the federal government; the 
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formats of institutional interaction with local private actors and civil society; and the 

opportunities for public participation. 

1.3. OUTLINING OF THE CHAPTERS 

Following this introduction, the dissertation will be divided into three chapters and a 

concluding section.  

Chapter 2 will provide a starting characterization of climate change governance that will 

serve as a framework for the remainder of the study. The objective is to establish a backdrop 

context for the examination of the specific features of city government participation that will 

take place in Chapters 3 and 4. 

The concept of governance that will be utilized throughout this dissertation will center 

on the depiction of institutionalized modes of interaction as a way to contemplate the variety of 

modes of operation and multiple actors participating in climate change arrangements. 

Consequently, this description of current climate change governance will center on the 

relationship between two dynamics: one focused on State action, and one focused in non-

traditional actors. 

From this characterization, it will be called attention to tendencies that mark the present 

functioning of climate change governance, such as the risk of gridlock and fragmentation, on 

one hand, and the attempts at orchestration and cooperation, on the other. Ultimately, there will 

be a reflection regarding the impact of these dynamics on the potential for normative 

development. 

Moving on, Chapter 3 will seek to situate more specifically the participation of 

municipal governments in the realm of climate change governance. 

Firstly, it will propose a depiction of city governments as a specific type of non-

traditional actor and will call attention to how these particularities shape the possibilities for 

their supranational involvement, especially for Brazilian municipalities. 
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To enhance this argument, it will delve into the framework of paradiplomatic theory, 

that communicates parameters for assessing the international insertion of subnational entities.  

In this examination, Chapter 3 will focus on the specific institutional arrangement via 

which the international participation of city governments takes place: the establishment of 

transnational city networks. 

After concluding this exposition, Chapter 4 will present the case studies of São Paulo 

and Rio de Janeiro. It will describe the development of climate policies in both municipalities, 

identifying the position occupied by transnational city networks in these processes, as a way to 

try and understand how the interaction between the local and the supranational levels takes place 

in practice. 

The case studies will utilize as a starting point the moment of the turn of the century, 

that marks the inception of São Paulo’s and Rio de Janeiro’s relationship with institutions of 

climate change governance. The examination will conclude at the end of 2020, a significant 

moment for the municipal climate policies in both cities, due to the expectation of the conclusion 

of the drafting of the cities’ climate action plans.   

Finally, Chapter 5 will summarize the main findings of the study, in the form of 

concluding remarks.  
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2. THE EXISTING DYNAMICS OF CLIMATE CHANGE 

GOVERNANCE 

 

As signaled in the Introduction, this chapter will focus on the characterization of the 

current dynamics of climate change governance, by identifying the types of initiatives and actors 

that make up this universe. 

This depiction will intend to signalize how these different stakeholders establish 

particular modes of operation and also how they develop interactions and linkages with one 

another in the development of climate arrangements. 

This is a necessary first step in order to understand the space occupied by city 

governments in this realm, which will be the object of further examination in the following 

chapters of this study. 

In terms of structure, this chapter will be composed of three distinct parts and a 

conclusion, summarizing the main points discussed. 

The first section will perform a brief introductory exposition on the problem of climate 

change itself, succinctly highlighting two major elements that indicate its current relevance: (i) 

the severity of the climate threat; and (ii) the lack of an adequate response, especially at the 

international level, to deal effectively with the policy challenges that the problem entails.  

Moving on, the second section will focus more deeply on the institutional structures 

developed so far to deal with climate change, understood broadly as “climate change 

governance”.  

In the first part of this second section, it will be presented a series of theoretical 

conceptions that underscore the suitability of utilizing the framework and language of 

“governance” in the development of the intended analysis, particularly due to its capacity to 

capture the role performed by non-traditional actors in the processes of policy development.  

Then, this framework of governance will be applied to describe the sum of initiatives set 

up to tackle the issue of climate change and the interactions that happen between them. 
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In this regard, current climate change governance will be portrayed as being comprised 

by two different and complementary dynamics: (i) traditional State-centric arrangements; and 

(ii) transnational arrangements, composed by non-traditional actors. 

The first group of initiatives is tethered to a more classical perspective of International 

Law and International Relations that highlights the centrality of state action in tackling climate 

change, focusing on the role played by multilateral institutions developed by nation States. 

The second grouping calls attention to the emergence of alternative arrangements, 

developed by other public and private actors, by way of transnational modes of operation. 

Expanding upon this view, the third section will formulate some considerations 

regarding the consequences that arise from this ample perspective of climate change 

governance. 

Describing the functioning of climate governance as the sum of interstate and 

transnational initiatives highlights certain problems and potential benefits. For instance, it is 

necessary to contrast the risk of further fragmentation and continuing gridlock (HALE; HELD. 

YOUNG, 2013), with the potential for increasing cooperation and the possibility for 

“orchestration” between States and other actors (ABBOTT, 2012, p. 587). 

In this regard, it will also be presented how legal theories identify in the participation of 

non-traditional actors the capacity for further norm development and lawmaking in current 

climate change governance. 

Finally, concluding remarks will consolidate the main aspects discussed in the chapter.  

2.1. THE CENTRAL FEATURES OF THE CLIMATE CHANGE PROBLEM 

Institutional responses to the problem of climate change are distinctly shaped by the 

unique nature of this phenomenon. Thus, it is necessary to have an understanding of the main 

features of this problem to comprehend the various strategies by which a multiplicity of actors 

have intended to organize over the years to tackle the crisis at hand. 
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At the present-day, there are two elements that highlight the significant relevance of 

climate change as a major threat bearing down on human communities. 

Firstly, there is an element of the severity of the topic, that exacerbates the need for 

urgent and sophisticated solutions. Coupled with that, there is a continuing institutional 

ineffectiveness at the international level to formulate a proper global response, which 

underscores the necessity for interested actors to continue to examine alternative paths for 

climate change governance.    

2.1.1. Climate Change as a Complex Global Challenge 

Climate change, in and of itself, is an extremely complex phenomenon that generates 

consequences for a range of aspects of modern life and is, increasingly, becoming more 

dangerous. This urgent scenario intensifies the need for developing timely solutions, at multiple 

levels, to mitigate and adapt to the negative aspects of climate change. 

Since the latter decades of the 20th Century, there has been the increasing solidification 

of an international scientific consensus regarding the causes behind the climate change problem, 

effectively linking human activity and extensive industrialization to rising levels of emission of 

atmospheric gases in the atmosphere and a consequent process of global warming and changing 

weather patterns (HALE; HELD; YOUNG, 2013).  

This research made evident that the process of climate change has a connection to all 

elements of human activity, in both cause and effect, presenting transnational and 

intergenerational features that increase its complexity (GARDINER, 2006) and introduce 

“physical and economical consequences” to human communities around the world (CORFEE-

MORLOT et al, 2009, p. 17).   

Therefore, building upon this characterization, it is clear that climate change must not 

be examined as solely an environmental issue. Bulkeley et al.  highlight, specifically, the 

transnational and intersectoral features of the problem: 

Climate change, because of its cross-sectoral nature and intimate connections to issue 

areas such as trade, finance and production, and security, is sufficiently dense and 
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expansive to offer a more general laboratory for the study of transnationalism. 

(emphasis added) (BULKELEY et al, 2014, Location 279) 

Also, as a result of this transnationality, Hale, Held and Young (2013, p. 51) characterize 

climate change as the “most perfect example of a deep form of interdependence at work”.  

Recent scientific evidence, presented in the report made available by the International 

Panel on Climate Change (“IPCC”) in 2018, warns that significant efforts, involving “timely 

action” for all countries, are already needed to avoid increasing the potency of the destructive 

effects of climate change, such as sea rise, droughts, floods and extreme temperatures (IPCC, 

2018). 

Limiting global average temperature rise at the end of the century to 1.5 °C, a threshold 

that is understood to be fundamental to minimizing risks, “can only be achieved if global CO2 

emissions start to decline well before 2030” (IPCC, 2018). For that to be possible, the IPCC 

report stresses the need for “rapid and far-reaching transitions in energy, land, urban and 

infrastructure” (IPCC, 2018). 

Given the urgency and complexity of the issue, and its characterization as a severe 

collective action problem, actors have long called attention to the need for the development of 

an “effective system of global governance” (GARDINER, 2006, p. 404), in order to plan and 

manage the implementation of possible solutions. 

However, up to this point, efforts devised to address the issue have fallen short of what 

is necessary, especially at the international level. 

2.1.2. Multilateral Attempts at Tackling Climate Change and the Current State of Institutional 

Ineffectiveness  

As indicated above, since the last decades of the 20th Century, the international 

community has expressed a growing concern regarding the topic of climate change and the 

negative consequences that it generates. This collective preoccupation led to the development 

of several institutions. 
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A starting point for the international discussions regarding the topic of climate change 

was the publication of the Brundtland Report, in 1987, that stressed the importance of 

developmental policies taking into account environmental concerns (ONUMA, 2017). 

Following this, it is important to highlight the establishment of the aforementioned 

IPCC, in 1988, which sought to consolidate scientific knowledge regarding the matter. 

The IPCC, by coordinating research on the topic and making information available to 

the public via a number of major reports, has been recognized as the entity responsible for 

producing the most reliable data on climate change, helping to consolidate the existing 

consensus in the scientific community regarding its causes and consequences.  

The expansion of international discussions regarding the topic, led, in 1992, to the 

celebration of the United Nations Framework Convention on Climate Change, a treaty which 

established a global forum for addressing the subject and set normative goals for States, 

regarding the reduction of emissions. 

In later years, this led to complementary instruments that aimed to implement more 

binding commitments such as the Kyoto Protocol, in 1997, and the Paris Agreement, in 2015, 

that will be the object of further commentary in this chapter. 

Nevertheless, despite the arrangements devised at the supranational level to confront the 

climate change problem, it can be noted that the measures taken so far are insufficient. In face 

of the increasing seriousness of the climate threat, it is indicated that current multilateral 

institutions are unable to come up with viable new strategies (HALE; HELD; YOUNG, 2013). 

To better understand these shortcomings, it is important to highlight two important 

elements present in the design of current multilateral climate policy. The most significant efforts 

undertaken by the international community have: (i) followed a traditional framework of State-

centric arrangements, in line with a classical understanding of International Law (REI; CUNHA; 

SETZER, 2012); and (ii) largely focused on mitigation, setting goals for reducing emissions 

(VICTOR, 2011; HALE; HELD; YOUNG, 2013). 

However, these strategies have not been productive. Current data shows that half the 

carbon presently in the atmosphere has been emitted in the last three decades, pointing to an 
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overall failure of the actions devised since the implementation of the UNFCCC (WALLACE-

WELLS, 2019). More importantly, the detrimental impacts that are already being caused by 

climate change stress the need for timely measures of adaptation, that will need to be undertaken 

by every level of government.  

Hale, Held and Young (2013) describe the present scenario as one of “gridlock”, due to 

the institutional inertia that can be observed at the most important multilateral forums of 

decision-making and the risk of further fragmentation, with the appearance of competing 

approaches. 

The authors characterize “gridlock” as a pervasive condition of contemporary 

multilateral institutions in which there is a “growing gap” between the need for global solutions 

and the ability of supranational arrangements to provide effective strategies (HALE; HELD; 

YOUNG, 2013, p. 277). “Gridlock” thus refers to a scenario in which the working set of 

conditions of global institutions impede the development of effective tools that can have an 

actual effect in solving collective problems (HALE; HELD; YOUNG, 2013, p. 3). 

Rei, Cunha and Setzer (2012, p. 54), when exploring environmental governance, also 

point out this sense of “paralysis” in supranational entities, specifically at the level of the 

UNFCCC and connected institutions. 

In other words, “gridlock” is a feature that is directly connected to the formats of 

traditional international organizations and International Law arrangements. 

From what was presented above, it is possible to assert that there is a significant risk that 

this status quo of climate change governance will not lead to productive responses.  

However, as indicated, climate change governance is very complex, and it is not limited 

to the sphere of action of the UNFCCC. In examining this picture, it is important to go beyond 

the failure of the main multilateral institutions and analyze the broader dynamics present in 

climate change governance, incorporating the dynamics of alternative transnational 

arrangements with the participation of non-traditional actors. 
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2.2. THE EVOLUTION OF CLIMATE CHANGE GOVERNANCE 

In order to depict the modes of functioning of climate change governance, it is important, 

first of all, to establish how the framework of governance itself will be utilized in the present 

work.  

2.2.1. Introducing the Framework of Governance 

The option of utilizing governance as an “organizing framework” (STOKER, 1998, p. 

18) for this analysis resides in the fact that the “governance” lens enables to take into account a 

broader universe of actors and initiatives, given that it does not differentiate a priori between 

types of actors (such as State or non-state) or types of initiatives (public or private). 

Consequently, the main purpose in adhering to the language of governance is to be able 

to use conceptual tools that permit a separation from a more classical, strictly State-centric 

understanding of subjecthood in International Law (FARIAS; REI, 2016), focused only on the 

agency of sovereign States, long understood to be outdated. 

Therefore, to adopt the terminology utilized by Lin (2018, p. 178), this approach can be 

described as “post-Westphalian”, in the sense that it looks beyond the authority of the nation 

State based on clear territorial boundaries, as consolidated in the Treaty of Westphalia 

(BERMAN, 2007).  

Since the objective of the present dissertation is to identify how city governments 

participate in international and transnational efforts on climate change, it is necessary to utilize 

a theoretical lens that permits the identification and characterization of the varied array of 

existing initiatives. As Veiga and Zacarelli (2015, p. 313) point out, the framework of 

governance can have a more “adaptable tipology” to specific contexts, which can be beneficial 

when approaching issues with more complex processes.  

Preliminarily, there is a need to address the potential polysemic quality of the idea of 

“governance” (OFFE, 2009), which can lead to a difficulty in applying it with great precision 

(OFFE, 2009; VEIGA; ZACARELLI, 2015). In this respect, it is fundamental to establish 

certain “conceptual boundaries” around this idea, as indicated by Offe (2009, p. 552).  
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Governance, despite the broad perspective that it captures, is not to be used as a catch-

all term, to capture “all modes of coordinating social action in human society”, as it is warned 

by Risse (2011, p. 9).  

Offe (2009, p. 553) establishes three “important semantic contents” of the idea of 

governance. It refers to (i) institutionalized modes of interaction; (ii) in which actors participate 

in a “conscious and goal-oriented manner”; and (iii) reports to action that is driven by “common 

concerns of the members of a political community”. In this regard, it is important to highlight 

the focus on the intentionality of agents in the “shaping of publicly relevant affairs” (OFFE, 

2009, p. 553). 

The concept of governance, therefore, speaks to a purpose-driven dynamic directed 

towards “some form of public good” (ANDONOVA; BETSILL, 2009, p. 55). This 

characteristic differentiates governance from other forms of social organization such as the 

“price-driven coordination” verified in the case of markets (OFFE, 2009, p. 552).  

Risse’s (2011, p. 9) definition also points out similar features, as he identifies 

governance as “institutionalized modes of social coordination to produce and implement 

collectively binding rules, or to provide collective goods”. This definition introduces an 

interesting perspective regarding the link between governance processes and the potential for 

norm-development and lawmaking, which will be further explored later in this chapter.  

The social purpose captured in these conceptions of governance does not imply that only 

public actors can be seen as agents of processes of governance, quite the opposite. It is 

fundamental to recognize, as indicated in Bulkeley et al. (2014, Location 524), that private actors 

can also participate in governance, when they expressly engage with issues of the public domain, 

assuming a character of “publicness”. 

It is also stressed that governance is concerned with forms of organization that are 

different from the “hierarchical sovereign action” typical of governments (OFFE, 2009, p. 553).  

In this regard, governance is interested in also contemplating the functioning of actors 

and initiatives that exhibit a “horizontal interaction” (HURREL, 2007, Location 1272). 

Therefore, governance processes contrast with a purely “vertical” or “hierarchical” approach to 
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relationships between actors, that traditionally mark the “expressions of state authority” (OFFE, 

2009, p. 553). 

Academic interest in governance appears in the context of a “shifting pattern in styles of 

governing”, as indicated by Stoker (1998, p. 17), with the emergence of agendas focused on the 

analysis of more complex decision processes (VEIGA; ZACARELLI, 2015). In this direction, 

governance intends to function as a tool to address these new processes.  

More specifically, the consolidation of governance as a powerful idea is something that 

happens in the last two decades of the 20th Century, linked to the impact of “global 

liberalization” (2007, Location 1278), as identified by Hurrell. Thus, the adoption of a 

governance framework is connected to a particular historical moment.  

The author highlights that this interest in new alternatives to processes of governing 

happens in response to a “declining consensus on the value and viability of statist economic 

policies” (HURREL, 2007, Location 1278), a process that is, in turn, directly linked to the 

insertion and participation of a new set of actors. 

In this context, the development and strengthening of the concept of governance as a 

mechanism for understanding modern processes of governing is taking place concurrently with 

similar reflections in the fields of International Relations and International Law13. 

More specifically, a series of authors begin to focus on the role played by non-traditional 

actors, both private and public, at the international level. For example, the international 

participation of subnational entities stimulates the development of theories of paradiplomacy, 

which will be presented in the following chapter. 

In international relations, nation States have always encountered limitations and 

difficulties in solving problems, due to the absence of centralized enforcement in this arena. 

 
13 For instance, in examining supranational decision-making forums, some scholars start to question the centrality 

of the nation State, as the primary international actor. One example of this shifting perspective is the study of the 

impact of domestic constituencies in bargaining processes, in what is referred to as “double-edged diplomacy”, 

organized by Evans, Jacobson and Putnam (1993). 
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Regarding this specific aspect, Koremenos, Lipson and Snidal (2001, p. 776), characterize 

international relations as “cooperation under anarchy”.  

Recognizing this element, Offe (2009, p. 554) proposes that governance has a value 

“everywhere where state capacity is deficient” and specifically underlines its relevance in 

“international contexts”. This usefulness is reinforced in a scenario where non-traditional actors 

begin to challenge the exclusivity of the figure of the State in these forums.  

About this topic, Hurrell formulates that, with the diluting of a State-centric view on 

International Law, one can increasingly identify: 

(…) a variety of different kinds of rules, norms, and principles, developed through the 

actions of a wide variety of actors, in a wide variety of national, international, and 

transnational settings, and diffused, internalized, and enforced through a variety of 

material and symbolic incentives. (HURREL, 2007, Location 1464) 

In summation, governance is recognized as an important framework to categorize the 

ascension of alternative arrangements and dynamics to formal State action at all levels, and 

especially in international affairs.  

As it will be further examined in this chapter, the shaping of climate change governance 

constitutes a direct reflection of the trends exposed above (BULKELEY et al, 2014, Location 

246). 

2.2.1.1. Conceptions of Climate Change Governance 

Bulkeley et al. (2014, Location 573) propose a definition of climate change governance 

consisting of three central elements: (i) the pursuit of public goals; (ii) the intent in steering the 

conduct of actors; (iii) and the use of measures that are regarded as authoritative. 

This portrayal reinforces features already highlighted in the conceptualization of 

governance, as proposed by Offe and Risse, particulary in the way it stresses the idea of 

intentionality and the pursuit of topics that are relevant to a broader public.  
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It is interesting to note, however, that Bulkeley’s definition does not directly highlight 

one of the elements stressed by Offe: the institutionalized mode of interaction present in 

governance initiatives. 

Analyzing governance in conjunction with the notion of institutionalized arrangements 

is important since it takes into account the value of stability and aggregation of practices and 

norms that is better described by the figure of “institutions”, as defined by Finnemore and 

Sikkink (1998, p. 891).  

Thus, the idea of institutions is a valuable tool to better explain the interactions between 

actors in climate change governance, in the sense that it captures actor’s preference for more 

formalized and stable relations, via the creation of organizations and networks, as will be further 

exposed throughout this study. 

On this topic, Koremenos, Lipson and Snidal (2001) stipulate that, in order to achieve 

cooperation, international agents (which, for the authors, include State as well as non-State 

actors) choose more resilient options, and, therefore, opt to negotiate and formalize explicit 

arrangements to regulate behavior.  

In conclusion, governance, in the context of global efforts on climate change, can be 

understood as a sum of authoritative and institutionalized processes directed toward achieving 

public goals on climate related issues, by way of steering the conduct of the various actors 

involved.  

In the sense that these institutionalized processes involve the aggregation of practices 

and norms, it can be proposed that governance actors also engage in normative strategies. This 

feature will be more thoroughly examined in the last section of this chapter. 

As presented, it is fundamental to comprehend the collection of actors involved in 

climate governance as more than solely the group of sovereign States and to include a larger 

coalition of public and private agents. 

Thus, the nature of the actors in climate change governance is varied (State and non-

State), as well as the types of initiatives formed by them (public, private, and hybrid), which 

later will be further analyzed. 
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The proposed understanding is encapsulated in the following passage by Andonova and 

Betsill: 

“Rather than be defined by the actors involved (e.g. state or nonstate) or the structures 

created (regimes, networks, etc.), a concern for governance should direct our attention 

to the mechanisms by which steering occurs as well as the particular social relations 

that enable governing to take place.”  (ANDONOVA; BETSILL, 2009, p. 56) 

Nevertheless, characterizing climate change governance as this broad and varied 

conjunction of different initiatives and processes also poses challenges, given the potential 

confusion regarding the definition of the object of research, 

Hence, it is fundamental to try and establish some order. For the objectives intended in 

the present dissertation, it is important to go further than merely recognizing the expansiveness 

of climate change governance. It is necessary to identify how different types of actors, especially 

city governments, position themselves in the midst of this complex universe.  

 In this context, it can be proposed, as a starting point, a systematic division of climate 

change governance into two separate dynamics, based on the nature of actors involved and the 

formats of institutions that they devise. 

As indicated, this dissertation will present climate change governance as being 

comprised by two dynamics: (i) the interstate dynamic, centered around what will be referenced 

as the “interstate regime complex”; and (ii) the transnational dynamic, structured via 

arrangements that stress the participation of non-traditional actors, such as private businesses, 

civil society organizations, and subnational governments. 

The proposed distinction arrives at the existence of two large groups inside the umbrella 

of climate change governance: one that emphasizes processes linked to a classic perspective of 

International Relations and International Law, and one connected to more recent phenomena. 

In this regard, the intended division aligns itself with previous theories that also 

highlighted this dual feature of governance processes.  

Betsill and Bulkeley (2006), for example, have formulated a model of climate change 

governance divided into two parts. The authors characterize it as “multilevel governance”, in 
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which the total of initiatives is divided into two tiers: one focused on action taking place within 

State levels, and the other focused on the functioning of non-traditional actors (BETSILL; 

BULKELEY, 2006, p. 150). 

In the framework of “multilevel governance”, the first tier refers to the administrative 

divisions within the State, calling attention to the importance of federalism and the relationship 

between central and subnational governments. The second tier incorporates a concern with 

actors acting “across” hierarchical levels, through the establishment of networks (SETZER, 

2009, p. 3). 

Andonova and Mitchell (2010, p. 257), by introducing the idea of “rescaling” of climate 

change governance, also communicate trends of expansion and growth of interactions among 

actors, be it: (i) between different levels of government (“vertical rescaling”); or (ii) across 

traditional boundaries and jurisdictions (“horizontal rescaling”). 

These descriptions are similar portrayals of climate change governance to the one 

presented in this work, given the attempt to separate climate change governance into two 

different dynamics (one centered on the State, and the other more focused on non-State actors). 

Thus, these studies recognize the growing importance of non-traditional actors and of 

transnational initiatives, in complement to traditional State activity. 

However, both characterizations do not focus explicitly on the potential for transnational 

agency of subnational entities themselves, such as regional and local governments. It mainly 

refers to local governments as participants in the hierarchical relationship inside the different 

levels of the State framework, and, in this regard, does not capture the specific roles that these 

actors can play in global environmental politics (SETZER, 2015). 

In the examination of climate change governance, it can be identified that subnational 

governments do not interact solely within the limits of the nation State but have developed 

transnational networks that operate across borders. This will be clear in the following chapter, 

when portraying, in more detail, the role played by city governments. 
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It is important, then, to highlight the position of local governments in climate change 

governance as valuable participants in the “transnational dynamic”, that can act separately from 

the nation State apparatus. 

Consequently, the proposed definition of climate change governance will intend to bring 

more emphasis to this specific aspect, while still adhering to a separation of governance 

initiatives and processes into two separate dynamics, as previously proposed by Bulkeley and 

Betsill and Andonova and Mitchell. 

2.2.2. The Interstate Dynamic 

Climate change governance is marked by the presence of nation States as its central 

actors. As previously introduced, sovereign national States have, over the last decades, devised 

multiple international institutions and arrangements focused on tackling different aspects of the 

climate problem.  

These initiatives were mainly established via treaties, and therefore can be characterized 

as being examples of traditional modes of International Law, since they reproduce a classic 

viewpoint in which topics of international concern must be addressed in an interstate logic via 

formalized agreements. 

This dynamic posits a conception of the “centrality of the state”, as the figure with claims 

to being the only holder of legal personality in International Law capable of creating 

international obligations (FARIAS; REI, 2016, p. 326). 

This more traditional understanding, even when identifying the presence of actors other 

than the State, do not assign to them any significant influence in processes of bargaining and 

institutional development in supranational contexts, keeping the focus strictly on the actions 

performed by sovereign States. 

As indicated in the previous sections, this is a view of International Relations and 

International Law that has been questioned and criticized over the years, especially since the 

last decades of the 20th Century. 
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Nevertheless, irrespective of recent transformations, it can be said that the State is the 

“still-dominant form of political organization” in international contexts (HURREL, 2007, 

Location 3103) and occupies a defining role in climate change governance, setting the basis for 

the discussions around climate policy.  

State activity has directly approached the topic of climate change via arrangements such 

as the UNFCCC. It has also tangentially interacted with this issue, via initiatives that were not 

entirely created to focus on the problem but have come to develop some sort of relationship with 

it. One example of this is the activity of the World Bank, which will be further mentioned later. 

These different State-centric initiatives, in the context of climate change governance, 

have resulted in the formation of various distinct institutions or “regimes”14. In this direction, it 

can be pointed out the simultaneous existence of global regimes, such as the UNFCCC; regional 

regimes institutions, like the ones promoted by the European Union regarding emission cuts; 

and club approaches, such as the efforts conducted by the G20 and G8 (HALE; HELD; 

YOUNG, 2013). 

The sum of these different arrangements developed by nation States constitutes a “varied 

array of narrowly-focused regulatory regimes”, that Keohane and Victor (2010, p. 2) 

denominate as the “regime complex for climate change”, and which will be referred to in this 

study as the “interstate dynamic” or the “interstate regime complex”. 

These arrangements present a first level of the complexity of climate change governance, 

as can be seen in the picture below (Figure 1). 

Abbott (2012) presents a criticism to the work of Keohane and Victor regarding the idea 

of the “regime complex for climate change”, pointing out that said concept, as presented by the 

authors, focus only on interstate institutions, excluding those of transnational nature. Therefore, 

 
14 For the objectives of this dissertation, “institutions” and “regimes” will be treated as synonyms. The works of 

Keohane and Victor (KEOHANE; VICTOR, 2010), as well as Abbott (ABBOTT, 2012), have characterized 

climate change governance from the starting point of the concept of the “regime complex”. In doing so, they have 

utilized the idea of regime with the same general meaning of institution, focusing on the stability and aggregation 

of practices. This is in line with other characterizations of the term “regime”, such as the one proposed by Mitchell 

and Keilbach (MITCHELL; KEILBACH, 2001). Betsill and Bulkeley (BETSILL.; BULKELEY, 2006) also 

identify the international regime as a type of institution, normally centered around a set of multilateral treaties, 

focused in addressing a specific issue. These understandings are distinct from the view espoused by Veiga and 

Zacarelli (VEIGA; ZACARELLI, 2015) who confer a particular historical meaning to the term regime. 
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Abbott sees the regime complex presented by Keohane and Victor as only a “partial view of 

climate change governance” (ABBOTT, 2012, p. 574).  

As made clear throughout the exposition, the present study shares this view with Abbott, 

and the concept of climate change governance, as utilized in this dissertation, seeks to include 

both interstate and transnational arrangements. 

Figure 1 - – “The Regime Complex for Climate Change”: 

 

Source: KEOHANE; VICTOR, 2010, p. 9. 

In analyzing the interstate dynamic, it is fruitful to draw on “regime complex theory”, as 

a tool to analyze the interactions between distinct regimes. Regime complex theory offers some 

mechanisms in understanding the relationship between different regimes.  

Referencing these tools, Abbott (2012, p. 581) presents that regime interaction can result 

in “nesting”, where there is the formation of a hierarchical relationship between distinct 

initiatives, or it can only “overlap”, in a situation in which there is no clear hierarchy between 

institutions. In both cases, a regime complex can be identified. 

However, regimes can also be completely “parallel” to each other, a situation in which 

there is no relationship formed between initiatives, leading to the absence of a regime complex. 

Adopting regime complex theory terminology, the relationship between the UNFCCC 

and other interstate agreements can be depicted as a degree of nesting (ABBOTT, 2012). Even 
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though a hierarchical relationship is not clearly established in all cases, the Framework 

Convention still positions itself as a point of reference for these other undertakings and directly 

influences their development, as will be depicted in sequence. 

2.2.2.1. The Development of the UNFCCC Regime as the Main Institutional Effort in the 

Interstate Dynamic 

The United Nations Framework Conference Convention on Climate Change, an 

international treaty signed by sovereign nation States, in 1992, is the most relevant and 

recognizable element of the interstate regime complex, and of climate change governance as a 

whole. 

As presented by Keohane and Victor (2010, p. 25), the UNFCCC plays an “umbrella 

role” towards other State-centric regimes, providing a “framework for a number of essential 

functions”. This relates to the idea of “nesting” presented above. 

In the remainder of this dissertation, it will be presented how the UNFCCC regime also 

directly influences a series of transnational initiatives.  

The UNFCCC communicates an international objective of stabilizing the emissions of 

greenhouse gases, in order to curb the process of global warming that can lead to climate 

change15, establishing mitigation as the principal tool in conducing this effort16. 

The treaty is structured in the form of a “framework convention”, as indicated in its 

name. This is a mechanism commonly used in International Environmental Law as a way to 

establish general and abstract obligations to States (CASELLA, ACCIOLY, SILVA, 2012), in 

situations where the subject matter is still a topic of debate, and, therefore, there is still no 

consensus that permits the establishment of more concrete goals for implementation. 

 
15 This is made clear in Article 2 of the UNFCCC: “The ultimate objective of this Convention and any related legal 

instruments that the Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions 

of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent 

dangerous anthropogenic interference with the climate system. Such a level should be achieved within a time frame 

sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened 

and to enable economic development to proceed in a sustainable manner.” (UNITED NATIONS…, 1992) 
16 As exposed in the commitments undertaken under Articles 4.1.b. and 4.1.f. of the UNFCCC.  
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Considering that, at the time of the UNFCCC development, there was still relative 

uncertainty regarding the science behind the climate change phenomenon and possible measures 

to address it, the Parties structured the document in a way to establish common objectives but 

stayed short of committing to specific measures and timetables for action. 

Hale, Held and Young indicate how the successful model of gradually developing the 

ozone regime, centered around the Montreal Protocol, served as a basis for the conceptualization 

of the UNFCCC regime: 

While imposing no binding limits on carbon or other GHGs, the UNFCCC 

committed countries to study the issue and to meet regularly to discuss further 

measures. The ozone regime, now bolstered by the 1990 London Amendment, was 

explicitly cited as a model. The idea was, first, to bring all countries together to study 

the issue, and to create a forum for sharing information and building trust, as the 

1985 Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer had done. Then to 

begin to negotiate specific, binding commitments, beginning with small steps (the 

1987 Montreal Protocol) and, with growing consensus and economic innovation, 

moving on to more ambitious measures (the London Amendment).” (emphasis added) 

(HALE; HELD; YOUNG, 2013, p. 254) 

In this direction, the UNFCCC indicated the creation of a central organization, 

responsible for the future advancement and realization of its objectives, denominated 

Conference of the Parties (“COP”), formed by representatives of the signatory States. 

The COPs are annual encounters between States that serve as a moment for debate and 

discussion in respect to the objective strategies for implementation of the general obligations 

present in the Convention. In this manner, the COPs constitute the main forum for deliberation 

on the theme of climate change, at the international level (SANDS et al, 2012,). 

By way of this dynamic established around the figures of the Convention and the 

Conferences, it can be verified, in practice, a gradual development of the UNFCCC regime and 

of the interstate regime complex, with the adoption of new legal instruments connected to the 

Framework Convention, which aim to implement the generic provisions of the original treaty. 
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2.2.2.2. The Kyoto Protocol, the Paris Agreement, and the Limitations of the UNFCCC 

Regime 

Moving on with this exposition, the Kyoto Protocol, celebrated in 1997, and the Paris 

Agreement, celebrated in 2015, can be highlighted as arrangements, developed via the COPs, 

that envisaged to link the conduct of signatory States to the purpose and objectives of the climate 

change interstate regime complex, in a more effective manner. 

The Kyoto Protocol was the first instrument devised to grant more applicability to the 

generic and non-enforceable commitments of the UNFCCC. In this sense, it established binding 

objective goals to developed countries (States listed in the Annex I to the Convention), in respect 

to the reduction of emission levels of greenhouse gases (GULBRANDSEN; ANDRESEN, 

2004). These obligations were to be fulfilled in an initial five-year period from 2008 to 2012.   

However, the implementation of the Kyoto Protocol faced significant challenges, and 

was met with criticism, both from developed and developing countries (ONUMA, 2017). 

As indicated, the document exempted developing countries from reducing emissions, in 

the established time frame, in an effort to attend to the “principle of common but differentiated 

responsibilities and respective capabilities” (LIN, 2018, p. 23). 

As a consequence of this institutional set-up, that did not impose reduction obligations 

on major emitters such as China, the United States, then the largest emitter of greenhouse gases 

in the world, opposed the Protocol and did not ratify the treaty (HALE; HELD; YOUNG, 2013; 

LIN, 2018). Because of this, the Kyoto Protocol suffered from the start with a very limited 

structure for implementation (ONUMA, 2017), given that only a “small group” of States were 

subject to binding obligations on reducing the levels of emissions (BODANSKY, 2016a, p. 4). 

To make matters worse, the tools created by the Kyoto Protocol for stimulating 

reductions, such as the Clean Development Mechanism (CDM), were “extremely complicated 

to administer” (HALE; HELD; YOUNG, 2013, p. 255), as well as to monitor (DIETZ; 

OSTROM; STERN, 2003, p. 1909), which produced severe difficulties in quantifying “real” 

reductions (HALE; HELD; YOUNG, 2013, p. 256), leading to further disenchantment among 

the Parties. 
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Given the limited results of the Kyoto Protocol – which fell short from its set goals 

(ONUMA, 2017) – the 2015 Paris Agreement intended to institute a new strategy: (i) ending the 

logic of strictly differentiating treatment between developed countries and developing countries; 

and (ii) substituting the dynamic of binding goals with the establishment of Nationally 

Determined Contributions (“NDCs”) and the creation of obligations of conduct (BODANSKY, 

2016b). 

In the Agreement, every country commits to developing domestically a strategy to secure 

the fulfillment of its NDCs, which, in turn, are individually determined by each State17. In 

complement to that, States assume an obligation of regularly reporting progress18 and of 

incrementing its NDCs every five years19. 

As previously indicated at the beginning of the present section, the UNFCCC and its 

connected treaties are not the only examples of State action in climate change. Other initiatives 

that make up the interstate regime complex are clustered around the UNFCCC regime 

(KEOHANE; VICTOR, 2010), exercising, in many cases, functions that are complementary to 

the objectives of the Convention. 

For example, the IPCC gathers and assesses scientific information (KEOHANE; 

VICTOR, 2010), that can be utilized to underline the decisions made at the level of the UNFCCC 

and the COPs, functioning as its scientific basis (MACEDO, 2017). 

In the same direction, other entities act in trying to devise strategies to complement the 

UNFCCC regime approach. This is the case of the World Bank that has taken on a role of 

channeling investment and establishing financial mechanisms “subordinate to the UNFCCC 

institutions” (KEOHANE; VICTOR, 2010, p. 8). In this regard, the World Bank has also 

developed important linkages with non-traditional actors in climate change governance, 

providing technical capacity-building opportunities, a range of specialized advisory services, 

and exclusive funding channels (LIN, 2018). 

 
17 This is established in Article 4.2. of the Paris Agreement: “Each Party shall prepare, communicate and maintain 

successive nationally determined contributions that it intends to achieve. Parties shall pursue domestic mitigation 

measures, with the aim of achieving the objectives of such contributions.” (PARIS…, 2015.) 
18 As established in Article 13. 7. of the Paris Agreement. 
19 As established in Article 4.9. of the Paris Agreement. 
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However, up to the present time, it can be pointed out that the UNFCCC regime and the 

interstate dynamic as a whole have been unable to provide effective solutions to the climate 

change problem. 

Since its inception, the UNFCCC regime has been based on the logic of States setting 

targets and timetables for reducing the emission of atmospheric gases. This approach, 

nevertheless, has been proved ill-suited to deal with the problem of climate change (HALE; 

HELD; YOUNG, 2013).  

Climate change can be characterized as a distributional problem with asymmetrical 

features, in the framework proposed by Mitchell and Keilbach (2001), with some States being 

more responsible for the generation of greenhouse gases than others, and with the adverse 

consequences of the phenomenon also being unevenly distributed. 

This feature, that on one hand underlines the “principle of common but differentiated 

responsibilities and respective capabilities”, also makes it increasingly difficult for a system 

based on the adoption of targets of reductions to be successful, since there is little agreement 

between countries on what would be equitable terms. About this subject, Gordon concludes: 

This has created, at the center of the international effort, a zero-sum bargaining 

situation in which states with substantial stakes have been unable and unwilling to 

agree on a formula for dividing up the targets and costs. (GORDON, 2013, p. 290) 

Shifting the approach to NDCs established by each nation State does not resolve this 

obstacle, given that an incentive to “free-ride” remains (KEOHANE; VICTOR, 2016), leading 

governments to be less ambitious when setting targets for themselves. 

Keohane and Victor (2016, p. 2) provide a good summary of the present situation, when 

stating that “(…) by the underlying structure of the problem itself, most states have strong 

incentives to avoid costly unilateral action, to wait for others to act, and to negotiate for self-

interested advantages”.  

Additionally, the features of structure of the Framework Convention and of the COPs 

also exacerbate current problems. The universal membership of the UNFCCC regime makes 

negotiation costly and tuned for the least ambitious member (VICTOR, 2011). The division 
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between developed and developing States also solidifies the existence of “voting-blocs” that 

make it more difficult to devise new strategies (HALE; HELD; YOUNG, 2013, p. 266). Further 

advancement is also challenged by the necessity for consensus among parties to the Conference 

(UNITED NATIONS…, 2002), in lieu of more optimal procedural strategies. 

It should be noted that even though the Paris Agreement established a goal to keep 

temperature increase to well below two degrees Celsius until the end of the century, the NDCs 

communicated by the signatory countries20 are insufficient to meet this mark (MACEDO, 2017, 

p. 45). 

This exposition reinforces the current scenario of institutional inertia at the international 

level. Given the failure of the UNFCCC regime in devising more effective solutions to the 

problem, it is necessary to recognize the assessment of Hale, Held and Young (2013, p. 266) in 

affirming that, up to this point, State-centric initiatives have presented “cognitive, institutional, 

and normative templates ill-suited to the problem of climate change”. 

As a result, the necessity for examining climate change beyond interstate arrangements 

is not merely a consequence of adopting a more expansive theoretical framework but resides 

also in the practical observation of the failure of current State-centric initiatives.  

2.2.2.3. Positive Aspects of the UNFCCC Regime and of the Paris Agreement 

Institutional Arrangement 

Despite the aforementioned limitations, it is also important to present a brief parenthesis 

and recognize positive aspects of the UNFCCC regime in general and the Paris Agreement in 

particular. 

As will be further detailed in the present study, the UNFCCC still retains a position as 

the primary forum for discussing strategies for tackling climate change, and, consequently, has 

maintained significant interaction with transnational arrangements.  

 
20 The NDCs communicated by each country are made public in the Paris Agreement Progress Tracker. Available 

at: < https://unfccc.int/documents/183430>  
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The interstate dynamic, via the UNFCCC and particularly the role performed by the 

IPCC, is responsible for creating a common language among actors regarding the topic of 

climate change. 

In this sense, it establishes parameters and limits, direct and indirect, for political action 

on climate change (VEIGA; ZACARELLI, 2010), operating also as the main “legal setting” for 

further advancement (KEOHANE; VICTOR, 2010, p. 29). One example of this influence is the 

existence of local regulation at the subnational level that makes explicit reference to the goals 

of the UNFCCC regime21.  

More than that, the development of the UNFCCC instruments also had the effect of 

creating regulatory environments upon which other initiatives operated, particularly in the case 

of carbon-markets initiatives, set up as a direct complement to the mechanisms of the Kyoto 

Protocol (BULKELEY et al, 2014). As an example, it can be pointed out the establishment of 

corporate private initiatives, such as the “Gold Standard”, which aimed to certify renewable 

energy and energy efficiency projects, according to their ability to offset emissions 

(BULKELEY et al, 2014).  

 It is also important to report the influence of these multilateral arrangements in setting 

the terms of financial and economic relationships between countries. In this respect, even though 

the Paris Agreement has yet to present fruitful and concrete results in the reduction of emissions, 

it has established itself as an important element in commercial negotiations between countries, 

as a condition for trade agreements, especially for developing countries. 

In this regard, it is interesting to point to how the risk of defaulting on the commitments 

undertaken in the Paris Agreement has presented obstacles to the ratification of a new 

commercial agreement between MERCOSUR and the European Union, originally reached in 

June 2019. 

The content of the treaty stresses the importance of countries adopting strategies for 

implementation of the Paris Agreement (NEW EU-MERCOSUR AGREEMENT, 2019). 

 
21 For instance, State Law n. 13.798/2009, of the State of São Paulo, Brazil, which implemented climate policies at 

the regional state level, directly indicates, in its Article 4, XXII, an objective to contribute to the UNFCCC (SÃO 

PAULO, 2009). 
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However, the deleterious actions of the current Brazilian government in environmental matters 

and the lack of protection of the Amazon Forest under Jair Bolsonaro’s leadership have led 

European authorities to oppose its ratification (RATIFICAÇÃO…, 2020). 

Nevertheless, regardless of its successes and pitfalls, it is important to reinforce that this 

set of State-centric schemes does not paint the whole picture of climate change governance. As 

will be further explored in the following section, non-traditional actors have always occupied 

spaces in this realm and are increasingly active. 

Specifically, there are many examples of institutions that compose the interstate dynamic 

that have already recognized the importance of incorporating non-State actors in the 

development of climate strategies. 

In particular, the Decision 1/CP.16 (known as the Cancun Agreements), undertaken 

during COP 16 in Cancun, in 2010, marks a moment of explicit recognition of the necessity of 

integrating a broader range of stakeholders in the spaces of deliberation regarding climate 

change (SETZER, 2015; LIN, 2018): 

Recognizes the need to engage a broad range of stakeholders at the global, regional, 

national and local levels, be they government, including subnational and local 

government, private business or civil society, including youth and persons with 

disability, and that gender equality and the effective participation of women and 

indigenous peoples are important for effective action on all aspects of climate change; 

(UNITED NATIONS…, 2010) 

Also, at the end of 2014, the UNFCCC launched a platform titled “Non-State Action 

Zone for Climate Action” (NAZCA), which aggregates and monitors climate commitments 

from non-traditional actors, such as private companies, NGOs and subnational governments 

(HSU et al, 2016; LIN, 2018; ZENGERLING, 2018). 

Following that, the decision for the adoption of the Paris Agreement (Decision 1/CP.21) 

highlighted the necessity of cooperating with and mobilizing “non-Party stakeholders” 

including civil society, the private sector, financial institutions, cities and other subnational 

authorities, local communities and indigenous peoples (UNITED NATIONS…, 2015a).  
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In the same direction, the recent report made available by the IPCC defended 

“strengthening the capacities for climate action of national and sub-national authorities, civil 

society, the private sector, indigenous peoples and local communities”, as a way to support the 

implementation of more ambitious actions (IPCC, 2018, p. 23). 

2.2.3. The Transnational Dynamic 

As repeatedly indicated, in addition to the interstate regime complex depicted above, 

climate change governance is also comprised by a “transnational dynamic”: a web of alternative 

arrangements and institutions marked by the presence of non-traditional actors.  

Even though the actions performed by these arrangements are not always emphasized 

by the classical lens of analysis of International Law, they represent a relevant share of the 

initiatives devoted to tackling the climate problem, and therefore constitute an important object 

for study. 

In the present section, it will be established a clear definition of what is meant by 

“transnational arrangements”, along with a historical overview regarding their appearance in the 

international sphere. This exposition will describe the consolidation of transnational initiatives 

as an important feature of current climate change governance, identifying the functions that they 

perform in this realm.  

2.2.3.1. Defining the Notion of Transnational Arrangements 

There are two main elements that compose the idea of transnational arrangements: (i) 

their transnationality; and (ii) the presence of non-traditional actors. 

 The idea of “transnationality” is connected to the particular modes of action of such 

arrangements, translating the central notion that these actors and initiatives “operate in more 

than one country” (ABBOTT, 2012, p. 572). 

Bulkeley et al. (2014, Location 326) formulate that “transnational phenomena are those 

that bridge, operate or extend across the boundaries of states”, indicating a degree of fluidity 

between different settings.  
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 Pries (2015, p. 1) identifies that processes of “transnationalization” involve “socially 

relevant phenomena and processes” that “extend across the borders of nations and nation states”. 

It can be said that this is definitely the case with climate change and its causes and effects, as 

previously indicated. 

Thus, it is clear that transnational activity is distinctly different from the traditional State-

centric form of operating in the international level, in the sense that transnational interactions 

happen across distinct jurisdictions (ANDONOVA; MITCHELL, 2010, p. 257), devoid of a 

central coordination by the State (BULKELEY et al, 2014, Location 344). 

In this regard, transnational processes also cut across hierarchical and vertical dynamics 

established within the administrative framework of the nation State.  

Therefore, acting transnationally is connected to the idea of a horizontal dimension of 

climate change governance, previously highlighted in the works of Bulkeley and Betsill (2005), 

and Andonova and Mitchell (2010). 

The second feature of transnational arrangements is the participation of non-traditional 

actors. It is established that transnational initiatives necessarily “involve non-state or substate 

actors, such as businesses, individuals, religious groups, charities, NGOs, municipalities, courts 

and so on” (BULKELEY et al, 2014, Location 327).  

In the present study, non-traditional actors are to be understood as any kind of actors 

distinct from sovereign nation States22. In this regard, this definition includes a variety of private 

actors, as well subnational units of governments (ABBOTT, 2012). 

Based on these features, it is clear that the idea of a transnational dynamic of climate 

change governance highlights a particular strategy of action, that is directed by actors not fully 

or formally recognized in the classic international setting, and therefore challenges the 

traditional form of operation in the interstate dynamic.  

 
22 Even though non-traditional actors are the main actors involved in transnational arrangements, it is recognized 

that in certain situations the State itself can also operate transnationally, when directly engaging across borders 

through less formal means (BULKELEY et al, 2014). Nevertheless, in recognizing the centrality of non-traditional 

agents in transnational arrangements, Abbott (2012, p. 572) formulates that said initiatives “are created largely by 

nonstate actors, and address nonstate actors rather than states”. 
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2.2.3.2. The Process of Growth and Consolidation of the Transnational Dynamic 

From a historical perspective, it is important to highlight that, even though lacking in 

formal representation in State-centric settings, non-traditional actors have been present for a 

long time in international discussions regarding climate change. This signalizes that 

transnational activity is not solely a recent phenomenon but has been taking place since the 

earliest stages of climate change governance itself. 

Bulkeley et al. (2014, Location 1705) point out that “transnational networks have long 

had a strong presence in the shaping of the scientific and policy discourse on climate change” 

and have since the 1970s and 1980s been “instrumental in placing the issue on international and 

domestic agendas”. 

This was the case during the United Nations Conference on Environment and 

Development (UNCED), in 1992, the event during which the UNFCCC came into fruition. In 

this Conference, nearly 1,500 NGOs were accredited to attend formal meetings and some 

informal meetings (GIORGETTI, 1998). 

The continuing growth of transnational arrangements is also linked to the UNFCCC 

regime and its development. 

First of all, as mentioned, a series of transnational initiatives have been developed as a 

complement to the implementation mechanisms set up at the interstate level, in a process of 

delegation (BULKELEY et al, 2014, Location 1222). Their creation, in this sense, is intended 

to help instrumentalize features of the UNFCCC regime and other interstate institutions.  

 This relationship explains the trends observed in the establishment of transnational 

initiatives. As Figure 2 shows, there is a sharp increase in the number of initiatives created in 

the years following the signing of the UNFCCC, especially with a “rapid growth” in the total of 

transnational arrangements following the Kyoto Protocol (BULKELEY et al, 2014, Location 

1749). 
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Figure 2- “Trend in transnational collaboration on climate change”: 23 

 

Source: (BULKELEY et al, 2014, Location 1730) 

It is proposed that this growth in initiatives experienced since the Kyoto Protocol is 

explained by the appearance of opportunities in implementation derived from the structure of 

the Protocol itself, as can be identified in the following passage: 

(…) the intergovernmental regime for climate cooperation through the Kyoto Protocol 

opened new opportunities and incentives for transnational governance by endorsing 

market authority and a set of market mechanisms. While national and 

intergovernmental bodies ultimately approve the broad agreement on (and 

transactions under) the three flexibility mechanisms of the Kyoto Protocol, their 

practical implementation has necessitated the creation of a range of governance 

structures. Such institution building to support a new global market involves diverse 

skills and capacities, inevitably creating opportunities for crossborder cooperation 

between government agencies, intergovernmental organizations, and nonstate 

actors.” (emphasis added) (ANDONOVA; BETSILL; BULKELEY, 2009, p. 58) 

However, transnational arrangements do not always appear as instruments solely 

directed to complement the interstate regime in its implementation. Non-traditional actors are 

entrepreneurial agents that position themselves as a response to the “gradual fragmentation and 

 
23 Figure 2 takes into account only a limited number of transnational arrangements that were studied by Bulkeley 

et al (2014). However, the trends presented in this graphic, especially the sharp rise after the adoption of Kyoto 

Protocol, are identified by other authors as well (ANDONOVA; BETSILL; BULKELEY, 2009). 
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stagnation of the intergovernmental regime” (BULKELEY et al, 2014, Location 1744), acting 

in parallel to major multilateral institutions.  

These are initiatives that are established, in large part, as a reaction to the insufficiencies 

of the traditional interstate model in tackling climate change (HALE; HELD; YOUNG, 2013). 

They operate based on the perception that the State-centric regime complex is marked by 

limitations and lacks institutional tools to effectively deal with the complex issues that compose 

the climate change problem. 

In this sense, they attempt to fashion new approaches and foment innovation regarding 

the strategies applied to tackling the issue. Therefore, these enterprises, in large part, are also 

trying to “fill the gap left by ongoing gridlock in the UNFCCC” (HALE; HELD; YOUNG, 

2013, p. 268). 

Irrespective of its fundamental motivations or strategic views on the problem, it is clearly 

observed that, up to this point, a diverse range of actors, from both a public and private 

background, sought to develop transnational networks and institutions to address problems 

linked with climate change. More importantly, collectively, they command a significant share 

of resources devoted to the issue (BULKELEY et al, 2014). 

2.2.3.3. Categories of Transnational Arrangements 

Due to the extension and variety of this universe of arrangements, authors like Abbott 

and Bulkeley et al. have proposed, for analytic purposes, its division into categories, based on 

the main participant actors. 

Transnational arrangements can be identified as: (i) “public”24, when public institutions, 

such as subnational governments, are the principal actors; (ii) “private-led”, when private actors, 

such as companies and NGOs are dominant; and (iii) “collaborative” or “hybrid” when there is 

 
24  In this context, it is preferred to adopt the term “public”, as utilized by Bulkeley et al. (2014), when referring to 

these types of initiatives, rather than the term “State-led”, proposed by Abbott (2012), as a way to not create 

confusion with the role that the national States exert in the interstate regime complex. 
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a combination of the type of actors involved, between private and public ones (ABBOTT, 2012; 

BULKELEY et al, 2014). 

Consequently, the transnational sphere is marked by a profound heterogeneity, due to 

the “diverse schemes and activities” taking place, and the multiplicity of actors involved 

(ABBOTT, 2012, p. 580). A snapshot of this heterogeneity can be observed in the universe of 

transnational arrangements represented in Figure 3 below. 

Figure 3 – “The transnational climate change governance triangle”: 25
 

 

Source: ABBOTT, 2012, p. 575. 

2.2.3.4. The Various Strategies and Modes of Operation of Transnational Initiatives  

It was presented above that transnational initiatives can employ different strategies in 

the pursuit of their objectives: they can act in a complementary fashion to the interstate dynamic 

or in parallel to them. 

 
25 The use of the term “State-led” in this figure must be understood in the sense of “public” initiatives, as utilized 

in this chapter, as a reference to a specific type of transnational initiative (see note above). 
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This broad scope also means that actions are developed and performed at various levels 

of governance: non-traditional actors operate locally, regionally, nationally and supranationally. 

Therefore, the idea of “transnational activity” not only establishes itself in contraposition 

to classic modes of inter-State relationship, but also encapsulates multiples modes of interaction 

between actors. 

In this regard, Setzer proposes an interesting diagram for understanding the functioning 

of the transnational dynamic across different levels of action (local, regional, national, and 

international), highlighting the involvement of distinct types of actors, as exposed in the figure 

below: 

Figure 4 – “Multilevel and multi-actor climate change governance”: 

 

Source: SETZER, 2009, p. 5. 

It is obvious, from the examination of the varied array of interactions highlighted in this 

diagram, that the form of action of transnational initiatives reinforces the multilevel character 

of climate change governance. Similarly, these processes can also be linked to the strategies of 

“polycentric governance”, as defended by Ostrom (2009, p. 34), which stresses the necessity for 
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complementary action between different agents, calling attention to the importance of 

communication and exchange between larger and smaller regimes (OSTROM, 2002). 

In the State-centric sphere, such as the UNFCCC regime, transnational initiatives appear 

as secondary players that can exercise a number of different functions. 

In spaces of deliberation, such as the COPs, they can influence the “formal process of 

norm creation, standard-setting, and norm development” (HURRELL, 2007, Location 1339). 

This can happen via advocacy, for example, in “organizing and orchestrating pressure on states, 

companies, and international organizations”, but also through their expertise, “acting as a 

conduit for the dissemination of scientific research” (HURRELL, 2007, Location 2999). 

They can also act as partners of international institutions, in mechanisms of 

implementation and compliance, having “direct participation in many governance activities” 

(HURRELL, 2007, Location 1343), as it is the case of carbon-market initiatives previously 

mentioned. 

However, as introduced above, transnational arrangements can also operate separately 

from the interstate dynamic, devising their own projects and strategies. Regarding this element, 

authors highlight the potential of non-traditional actors operating in “multiple scales” of 

fomenting innovation and experimentation, in this setting (OSTROM, 2009, p. 32), both from a 

technical and social standpoint (BARBI; MACEDO, 2019). 

Consequently, authors sustain that innovation generated by transnational arrangements 

can, potentially, “inform other jurisdictions about what is possible and create incentives for 

larger-scale action”, generating a “catalytic impact” (BULKELEY et al, 2014, Locations 4284 

and 4290).  

This feature is linked to the potential that transnational actors can espouse as “norm-

entrepreneurs” (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 897) and in processes of normative and 

legal development, as will be detailed in the following section. 

In summation, from a more general perspective, Andonova, Betsill and Bulkeley (2009, 

p. 63) identify three core activities performed by transnational actors: (i) information sharing; 

(ii) capacity building and implementation; and (iii) rule setting.  
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What is important to stress is that transnational arrangements are an important feature of 

climate change governance and are not to be dismissed as peripherical agents. Recuperating the 

elements of the concept of governance previously highlighted, it is clear that actors engaging in 

transnational initiatives act authoritatively. 

Through their actions, they “exercise authority over individuals, companies and even 

states and intergovernmental organizations”, in a variety of ways (BULKELEY et al, 2014, 

Location 269). 

This capacity for influence will be further explored in the following section, when 

detailing the relationship between the interstate and transnational dynamic.  

2.3. EXAMINING CLIMATE CHANGE GOVERNANCE: PROBLEMS AND POTENTIAL 

BENEFITS  

On the basis of the elements presented so far, it is clear that a model of climate change 

governance that incorporates the presence of transnational arrangements along with the 

traditional interstate dynamic is more equipped to explain the current reality of climate 

initiatives. 

In other words, present interactions among actors in climate change governance are 

better described by the relationship between the sum of interstate and transnational institutions.  

As a way to more fully understand the potential negative and positive consequences 

arising from this relationship between the interstate regime complex and the transitional 

dynamic, it is important to further expand the intended analysis in order to characterize certain 

trends present in the current modes of functioning of climate change governance. 

2.3.1. Problems of Climate Change Governance: Fragmentation and Gridlock 

In this direction, it is noted that current climate change governance is defined by two 

problematic traits, that are directly linked and constantly reinforce each other: (i) a tendency for 

fragmentation; and (ii) the permanence of institutional “gridlock”, understood here as the 

incapacity of devising effective new strategies to tackle the climate issue. 
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Understanding climate change governance as the sum of interstate and transnational 

initiatives helps to recognize the amplitude of these problems, in the sense that it makes possible 

to visualize the full extent of fragmentation and its connection to the current scenario of 

institutional inertia. 

As presented in the beginning of this chapter, climate change is a phenomenon marked 

by problem diversity (KEOHANE; VICTOR, 2010), in the sense that it impacts all facets of 

social organization, with vast political and economic consequences.  

Therefore, initially, one can point out to the necessity of addressing these distinct 

situations as a major reason for fragmentation (ABBOTT, 2012). 

This factor, for example, could explain the appearance of initiatives focused on 

particular aspects of the climate problem, such as the Sendai Framework for Disaster Risk 

Reduction, a global agreement developed at the level of the United Nations Office for Disaster 

Risk Reduction (“UNDRR”), specifically aimed at reducing and preventing extreme events 

across the world (UNITED NATIONS…, 2015). 

The Sendai Framework recognizes that the increase in the occurrence of natural disasters 

and in the negative consequences arising from these events is a feature connected to the 

processes of global warming. The document also expressly indicates its ties to the UNFCCC 

regime: 

13. Addressing climate change as one of the drivers of disaster risk, while respecting 

the mandate of the United Nations Framework Convention on Climate Change, 

represents an opportunity to reduce disaster risk in a meaningful and coherent manner 

throughout the interrelated intergovernmental processes. (emphasis added) (UNITED 

NATIONS…, 2015) 

The idea of initiatives being created to tackle specific facets of the climate change 

problem illustrates one dimension of the risk of gradual disintegration of climate change 

governance. 

Additionally, from the standpoint of the theory of regime design, the asymmetries 

between countries, regarding resources, as well as preferences and priorities, can help further 
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explain fragmentation. The phenomenon of climate change produces different incentives and 

obstacles for the actors involved, and therefore distinct mechanisms are developed to 

incorporate those elements in the mode of functioning of the institutions. 

This feature explains the “considerable variation” in existing initiatives as more than 

“simple experimentation”, given that actors have very particular objectives, and in this case 

different institutional structures are needed to take this into account, in order to make 

cooperation viable (MITCHELL; KEILBACH, 2001, p. 891).  

Fragmentation does not happen only inside the interstate logic, but it is also a main drive 

regarding the appearance of transnational initiatives, since they are concerned with creating 

strategies focused on other levels of governance (national, regional, local, etc.) 

Another problematic trend in climate change governance is the institutional inertia 

experienced at the interstate level, especially in the main multilateral forums. As explored in the 

first section of this chapter, these institutions have so far been unable to develop effective tools 

to tackle the problems at hand. 

Thus, the “gridlock” currently experienced ate the UNFCCC level can also be 

understood as another factor leading to the emergence of alternative arrangements. In this 

regard, the tendency for fragmentation, currently observed, can be understood as a direct 

consequence of a preference of relevant actors in establishing competing initiatives, in 

opposition to a “comprehensive, highly integrated, institution”, due to the failure of traditional 

multilateral arrangements (KEOHANE; VICTOR, 2010, p. 4). 

Given the urgency of the climate issue, and the degree of institutional inertia observed 

so far, it is expected that actors seek alternative strategies of action, as it is certainly the case 

with the transnational dynamic. Sustaining a similar position, Keohane and Victor (2010, p. 9) 

formulate that “it is not surprising that we observe variety of institutional forms” emerging in 

climate change governance. 

Thus, fragmentation is a tendency directly explained by the complex relationship 

between interstate and transnational arrangements, and it is a trend that most likely will not be 

entirely overcome, due to the overwhelming intricacy of the problem of climate change. 
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However, when observing these problems, it is also important to take into account the 

actual gradation of existing fragmentation. The interstate and transnational dynamics do not 

function separately, as completely different entities that do not communicate with one another. 

On the contrary, they are in a constant relationship with each other, as previously indicated, 

especially in the diagram exposed in Figure 4. 

As seen, the interstate regime complex and non-traditional actors share a common 

language regarding the main aspects of climate change governance, particularly regarding the 

scientific basis for action and also the goals for emission reduction, given the central role played 

by certain institutions such as the IPCC and the UNFCCC. 

Consequently, utilizing the lens of regime complex theory, Abbott (2012) characterizes 

the current structure of climate change governance as one in which different arrangements (both 

State-centric and transnational) are weakly nested around the UNFCCC regime, identifying the 

permanence of some degree of hierarchical relationship. 

On the other hand, Abbott (2012) also signalizes that these initiatives overlap with one 

another in certain capacity, which could mean potential redundancies. However, the author 

stresses that this element of “overlapping” can be seen as “benign”, in the case of climate 

change, given the existence of complementarity in the activities undertaken (ABBOTT, 2012, 

p. 582). 

Thus, the existing relationship between interstate and transnational arrangements can 

also promote a level of integration, that avoids a scenario of full fragmentation (KEOHANE; 

VICTOR, 2010). 

In this regard, even though the problems of fragmentation and institutional inertia are 

still significant challenges that must be managed in the realm of climate change governance, 

there are also interesting elements that arise from this interaction between State-centric 

initiatives and transnational networks that can be advantageous for the development of policy 

solutions in the long run. 
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2.3.2. Potential Benefits of the Interaction Between the Interstate and Transnational Dynamics 

Certain benefits are a direct result of the establishment of a complementary relationship 

between the interstate regime complex and transnational arrangement, as indicated. 

Up to this point, a series of transnational initiatives have already been developed with 

the specific intent of helping with the implementation of arrangements agreed upon by States, 

intending to overcome some aspects of the current scenario of “gridlock” at the interstate level. 

For instance, private actors, such as companies and organizations of civil society, have 

used their specific “institutional tools” in devising projects that seek to operationalize the 

objectives undertaken by national governments (BULKELEY et al, 2014, Location 1877). 

These tools involve strategies of rule setting, monitoring and certification, as well as information 

sharing and capacity building (BULKELEY et al, 2014). 

As mentioned previously, over the years, a lot of private schemes were created to set 

standards for carbon offset projects, incorporating the parameters of the CDM, in a clear 

connection to the language of the Kyoto Protocol (ABBOTT, 2012). 

In the realm of public actors, one can point out specifically to subnational governments 

that have sought to implement, at the local level, mechanisms for combatting climate change, 

making direct reference to the goals and directives of the UNFCCC and other related 

instruments. These initiatives illustrate a preoccupation of developing policy at the “appropriate 

scales” for more effective implementation, as stressed by Dietz, Ostrom and Stern (2003). 

For example, the State of California, in the United States of America, established 

regulations inspired by the Kyoto Protocol, in order to achieve, in its local sphere of action, the 

goals set by the interstate regime complex regarding emissions reduction (HALE; HELD; 

YOUNG, 2013). One example of state legislation in the topic is Assembly Bill n. 1493 

(CALIFORNIA, 2002), approved in 2002, that communicated California’s intent in exceeding 

the objectives of federal policy regarding air emission (RABE, 2011). 
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Similarly, city governments have established, locally, specific policies for tackling 

climate change, involving objectives regarding the reducing of emissions26. The modes of 

participation of municipalities in climate change governance will further be explored in the 

following chapter.  

This conscious attempt at establishing arrangements that are complementary to the main 

multilateral institutions signals a degree of coordination, even in a scenario of decentralization. 

In some respects, it recalls the notion of “orchestration”, as introduced by Abbott (2012, 

p. 587), that describes the potential for international organizations to support directly the work 

of transnational actors. In this regard, Lin (2018) points out that funding and capacity-building 

activities undertaken by the World Bank towards non-traditional actors are an example of such 

orchestration. 

This interaction between distinct actors in climate change governance also 

communicates an overall preoccupation of developing strategies that can affect multiple levels, 

in line with the aforementioned conceptions of “multi-level” and “polycentric” governance. 

Another specific situation in which transnational initiatives interact closely with the 

interstate regime complex is as participants in international forums of deliberation, such as the 

COPs. As commented above, non-traditional actors have made themselves present in 

multilateral forums since the inception of the UNFCCC regime. 

Although these actors are not granted the right to vote, or officially participate in 

lawmaking (BOYLE; CHINKIN, 2007), they are increasingly active in these spaces and can 

seek to influence the progression of these Conferences via transmitting information and making 

efforts to set the agenda, as indicated in the research conducted by Betsill and Correll (2008) 

regarding the Kyoto Protocol. 

The Cancun Agreements and the decision for the adoption of the Paris Agreement, as 

previously indicated, came to formally recognize, in its text, the importance of the mobilization 

of non-traditional actors.  

 
26 For instance, an article written by Betsill and Bulkeley (2005) illustrates the cases of Newcastle upon Tyne and 

Cambridgeshire, in England, as examples of how cities are trying to implement local climate policies.  
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In terms of the statistics of participation of non-traditional actors in the Conference of 

the Parties, it is detected that the request for participation from non-Party Stakeholders has 

usually exceeded 10,000 requests since 2010. 

In Paris, for COP 21, this number exceeded 24,500 requests and, for COP 22, in 

Marrakech, it was upwards of 20,000 requests27. In COP 21, this led to the presence of 1,079 

NGOs (UNITED NATIONS…, 2015b); and in COP 22, there were 870 participating 

organizations (UNITED NATIONS…, 2016).  

2.3.2.1. The Potential for Norm Development and Lawmaking in Climate Change 

Governance and the Role of Non-Traditional Actors 

As it has been stressed throughout this chapter, an understanding of the current dynamic 

of climate change governance that manages to go beyond the realm of interstate interaction 

reveals that non-traditional actors also act authoritatively with the objective of steering the 

conduct of other participants. 

Consequently, the recognition of the importance of these actors operating internationally 

and transnationally also calls attention to their potential in catalyzing norm development and 

lawmaking.  

This idea of a normative capacity of non-traditional actors is captured in legal theories 

that challenge the classic perception of the State as the single locus of legal and legislative 

authority. 

It is a line of thinking that has been increasingly more present in International Relations 

and International Law, since the latter decades of the 20th Century, and its conceptual 

underpinnings can be linked to the work of pluralist theorists such as Cover28 and the work of 

the New Haven School, by scholars such as McDougal, Lasswell and Reisman29. 

 
27 This information was made available by the UNFCCC Secretariat in a document entitled “Background 

information on SBI AIM in-session workshop”. Available at: < 

https://unfccc.int/files/parties_and_observers/observer_organizations/application/pdf/sbi_aim_workshop_backgro

und_information_for_participants.pdf> Access in: 02/25/2020. 
28 See more in COVER, 1983. 
29 See more in MCDOUGAL; LASSWELL; REISMAN, 1967 and REISMAN, 1966. 
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It is proposed that, in order to have a more complete picture of how norms are developed 

and utilized in supranational spaces, it is important to look towards the activities performed by 

other types of actors, in complement to the nation  State. 

In other words, it is fundamental to examine the role played by private corporations, 

nongovernmental organizations, pressure groups, subnational governments, among others. 

What this broader picture entails is a “shuffling” (“embaralhamento”) of the exclusivity of the 

State in International Relations (FARIAS; REI, 2016, p. 31).   

According to this perception, restricting legal analysis to a single object (the nation 

State) produces a limited and ultimately incorrect assessment of how norm development takes 

place internationally. 

In this regard, Levit indicates that the “sovereignty-centered account of international 

law” reproduces three false assumptions: (i) that the nation State is the “primary lawmaker”; (ii) 

that treaty-making is the “preeminent form of international law”; and (iii) that international 

lawmaking is a process that political elites “deliberately orchestrate” (LEVIT, 2007, p. 395). 

Therefore, according to the conception of climate change governance adopted in the 

present work, there is a demand for integrating non-traditional actors as normative agents. 

As previously indicated, the idea that actors other than the State can have normative 

potential is the product of a pluralist view of law (BERMAN, 2007). Berman encapsulates the 

ideas presented so far in the following passage: 

Now, in the first decade of the twenty-first century, the gaze has widened still further, 

as international law scholars (and those studying law and globalization more 

generally) increasingly recognize that we inhabit a world of multiple normative 

communities, some of which impose their norms through officially sanctioned 

coercive force and formal legal processes, but many of which do not. These norms 

have varying degrees of impact, of course, but it has become clear that ignoring such 

normative assertions altogether as somehow not “law” is not a useful strategy. 

(emphasis added) (BERMAN, 2007, p. 32) 

Non-traditional actors operating in climate change governance can be understood as 

constituting normative communities. Due to their objective of authoritatively steering the 
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conduct of other actors, they are in many situations producing norms, understood here as being 

embedded with a sense of “oughtness” and based on a “shared moral assessment” 

(FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 892). 

For Schaffer (2010), it is this authoritative capacity of governance actors that embeds 

norms with a legal character, whether or not they are binding or backed by dispute settlement 

or enforcement mechanisms. In a similar fashion, Lin also defends that these processes carry a 

legal dimension, that is reinforced by practice: 

When norms, practices, and voluntary standards emerge, it can be argued that 

transnational climate change governance takes on a normative dimension. Based on 

a pluralistic conception of lawmaking, the production of norms and voluntary 

standards that are usually adopted and implemented through practices can be viewed 

as law. (LIN, 2018, p. 16) 

Koh (1996) is another proponent of conceptualizing these modes of action as legal 

processes. For that, he formulates the concept of “transnational legal process”. 

The idea of transnational legal process is composed by four features: (i) it is 

“nontraditional”, in the sense that it is not dominated by classical distinctions between the 

domestic and the international, the “public” and the “private”; (ii) it is “non-statist” in the sense 

that it incorporates the participation of non-traditional actors; (iii) it is “dynamic” given the 

constant flux of between different levels of governance; and (iv) it is “normative”, effectively 

producing the emergence of new rules (KOH, 1996, p. 184). 

This line of thinking subscribes the importance of understanding normativity as more 

than the types of “hard law”, formalized in Article 38 of the International Court of Justice 

Statute, and traditionally indicated as the “sources” of International Law (LIN, 2018; BERMAN, 

2007).  

The complex interaction between traditional and non-traditional actors highlighted 

throughout this chapter reveals that climate change governance is in large part composed by 

what is generally called as “soft law”, notwithstanding the central space occupied by the 

UNFCCC regime and the constant attempts by States (and other actors) in reaching formalized 

binding agreements. 
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Thus, it is important to distance from the “standard position” that sees soft law as 

completely devoid of effectiveness. This misconception fails to identify why soft law is treated 

as “law” in the first place, as warns Wheatley (2009). The author does not understand “soft” and 

“hard” law as being fundamentally different: 

Both ‘hard’ and ‘soft’ forms of international law define legitimate state behaviour by 

reference to ‘legal norms’; both influence domestic politics, as actors seek to rely on 

global governance norms in democratic debates; both rely on domestic governmental 

institutions for their effective implementation; and both rely on a complex ‘interpretive 

community’ of formal judicial bodies and other international law officials to ‘judge’ 

state conduct against the normative provisions, and in doing so to develop the law. 

The distinctive characteristic of soft law is not that it is ‘soft’, but that it is ‘law’. 

(WHEATLEY, 2009, p. 219) 

In this regard, it is important to recuperate the notion of International Law espoused by 

Abbott and Snidal (2000, p. 455), which identifies “many forms of legalization” that can be 

selected by actors in accordance with their objectives and their specific evaluation of costs. 

In this setting, soft law is not necessarily in clear opposition to hard law. Abbot and 

Snidal (2000, p. 422) characterize soft law as legal arrangements that are “weakened along one 

or more of the dimensions of obligation, precision, and delegation”, presenting a spectrum of 

rules with different characteristics and capabilities. Given the flexibility that these arrangements 

make possible, actors can identify soft law as being more advantageous than hard law in certain 

situations (ABBOTT; SNIDAL, 2000).    

In alignment with this perception of soft law, Levit (2007, p. 413) describes that 

transnational actors, in an effort to further their objectives, implement “multiple normative 

forms”. 

In order to take into account the effect of such endeavors, the author defends a 

“functional” approach to legal analysis in the international realm, that places importance in how 

norms actually develop in practice (LEVIT, 2007, p. 415), in contrast to a more traditional view 

that dismisses some categories of agreements and commitments out-of-hand.  

What these considerations reveal is that norm development in current International Law 
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takes various forms and involves a larger group of actors, in complement to the traditional role 

of sovereign nation States. That is definitely the case in climate change governance, where a 

multiplicity of actors performs authoritative functions in the establishment of alternative 

arrangements. 

According to this framework, these processes of norm development and lawmaking are 

not necessarily connected to State authority or to any capacity of exercising coercion 

(BERMAN, 2007). 

Koh (1996, p. 203-204) illustrates that, in the transnational legal process, norm 

development occurs due to “repeated interaction” between different actors operating in distinct 

levels of governance, which ultimately creates “patterns of behavior” and generates “norms of 

external conduct”, leading possibly to the internalization of international law in domestic 

contexts.  

The author further describes these multiple sites of interaction, indicating that law, 

through transnational interaction, can be “downloaded” from the international sphere to the 

domestic realm in the same sense that it can be “uploaded” from the local context to the 

supranational. Also, law can also be “horizontally transplanted” which reinforces the cross-

border feature of the dynamics highlighted so far (KOH, 2006, p. 745-746).  

This description by Koh is helpful in order to understand how the interaction between 

the interstate dynamic and the transnational dynamic can lead to a mutual influence in norm 

development. Other scholars share similar perceptions. 

Levit (2007, p. 395) describes a process of “bottom-up lawmaking”, in which actors 

from multiple backgrounds interact, helping to generate “a soft, unchoreographed pattern of 

practices externalized as law”. This conception is based on a notion that practitioners, public 

and private, catalyze the normative process (LEVIT, 2007). 

Similarly, Shaffer (2007, p. 9-14) introduces an idea of transnational law as the 

transnational construction and flow of legal norms, which has an inherent “iterative” feature.  

In this scenario, non-traditional actors foment norm development, by operating 

alongside the mechanisms and institutions of the interstate regime complex, as well as via 
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transnational arrangements. Utilizing the concept proposed by Finnemore and Sikkink (1998, p. 

897), these actors can be described as “norm-entrepreneurs”, agents that can help frame issues 

and stimulate norm emergence, even though they lack the legal standing of sovereign States, as 

subjects of International Law. 

Adhering to this broader perspective regarding the normative potential in the current 

dynamics of climate change governance reveals positive aspects. Hurrell (2007, Location 1304) 

points out that the modes of soft law implemented by non-traditional actors are informal and 

flexible, which means that they can “penetrate sovereignty very effectively”. 

Additionally, it is necessary to stress that transnational initiatives can be “institutionally 

innovative” (BULKELEY et al, 2014, Location 3910), even from a normative standpoint, by 

establishing different types of mechanisms and strategies than those already utilized at the 

interstate level, via trial and error (BARBI; MACEDO, 2019, p. 62). 

In this direction, it is important to underline the preoccupation communicated by Ostrom 

regarding the necessity of stimulating innovation at multiple levels: 

Given the decades-long failure at an international level to reach agreement on 

efficient, fair, and enforceable reductions of greenhouse gas emissions, continuing to 

wait may defeat the possibilities of significant adaptations and mitigations in time to 

prevent tragic disasters. Further, given the importance of technological change, 

without numerous innovative technological and institutional efforts at multiple 

scales, we may not even begin to learn which combined sets of actions are the most 

effective in reducing the long-term threat of massive climate change. (emphasis 

added) (OSTROM, 2009, p. 6) 

  

More than that, expanding the analytical lens to encompass the normative potential of 

non-traditional actors is a necessary step in order to properly understand how the development 

of rules takes place in practice, in the context of climate change governance30. 

This perspective recuperates the idea of “jurisgenesis” present in the work of Cover 

 
30 In a similar exercise, Silva and Rei (2014) formulate the concept of “Environmental International Law” (“Direito 

Ambiental Internacional") as a new mode of law that encompasses the emergence of non-traditional actors in 

International Law, in matters regarding the environment, questioning the exclusivity of State authority.  
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(1983), that highlights the collective and social features of the creation of legal meaning, that 

does not happen necessarily centered around the authority of the State. Ultimately, climate 

change governance, and the actions of non-traditional agents specifically, can be seen as having 

a “jurisgenerative” effect (KOH, 1996, p. 186), that increases the universe of possible 

interpretations and catalyzes future norm development, via a process of “creative adaptation” 

(BERMAN, 2007, p. 329).  

On the other hand, it is necessary to take into account that soft law instruments, in certain 

situations, can be somewhat unclear and generic, approaching the opposing end of the spectrum 

presented by Abbott and Snidal in what regards to norm precision. When that is the case, Shaffer 

(2010, p. 12) identifies a potential fragility in the transnational legal order that it is “less likely 

to be effective in producing domestic legal and institutional change”. 

In addition to that, scholars also call attention to questions of legitimacy, regarding the 

degree of influence that powerful States, especially due to their market power, can exert in 

transnational norm development, shaping it to further its specific objectives (SHAFFER; 

BODANSKY, 2012). 

Shaffer (2010, p. 30) formulates that structural power asymmetries can “create 

opportunities for transnational actors to use leverage, such as economic coercion, in reshaping 

state institutions and legal norms”. This kind of influence can even contribute to imbalances in 

the North-South dynamic, given that transnational norms can be established, “without heeding 

the interests and priorities of developing country constituencies” (SHAFFER; BODANSKY, 

2012, p. 5-6). 

In summation, this section intended to present the normative feature that can be 

identified in the proposed conception of climate change governance. Non-traditional actors, 

irrespective of limitations that can be encountered in practice, are important agents in furthering 

norm development and lawmaking, sometimes operating in dialogue with the UNFCCC regime 

and multilateral institutions, sometimes acting transnationally via networks. 

This framework will also be utilized in the following chapter to discuss the normative 

potential of city governments, as a specific type of subnational government and transnational 

actor.   
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2.4. CONCLUDING REMARKS 

The exposition presented in this first chapter intended to highlight the complexity and 

dynamic character of current climate change governance. 

As indicated, climate change is, ultimately, a global problem, that involves “decisions at 

multiple scales” (ABBOTT, p. 583). In this sense, it is inescapable to include other actors 

beyond the boundaries of the sovereign nation State, given the necessity to address “varied 

contexts” (ABBOTT, p. 585). 

Proceeding from this starting point, climate change governance was described as being 

comprised by two distinct forms of engagement: (i) an interstate dynamic, still centered around 

traditional regimes constructed by nation States; and (ii) a transnational dynamic in which non-

traditional actors, private and public, assume a leading role, in fostering innovative initiatives.  

It was also established that, although these two sets of schemes are structured around 

different strategies, interstate and transnational arrangements relate and communicate with each 

other in multiple ways. 

In this regard, even though fragmentation and institutional inertia remain serious 

challenges, there are also possible positive consequences arising from this complex scenario of 

climate change governance, especially regarding the potential for further norm development and 

lawmaking, in recognizing the normative capacity that non-traditional actors can possess of 

devising strategies to tackle climate change.  

Limiting the analysis of climate change governance to a State-centric perspective fails 

to take into account the full complexity of arrangements that exist today. Only by studying the 

interaction between the interstate regime complex and the transnational dimension of 

arrangements it is possible to fully grasp the problems that are currently plaguing the further 

development of climate change governance, as well as the potential for further institutional and 

normative advancement. 
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In terms of the overall arc of this dissertation, these considerations sought also to 

introduce the role played by city governments, as a specific type of transnational actor in the 

realm of climate change governance. 

The following chapters of the dissertation will delve more specifically into the modes 

by which city governments interact with other levels of climate change governance. In turn, it 

will be examined how international and transnational activity can affect the implementation of 

climate change policy, at the local level.    
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3. CITY GOVERNMENTS IN CLIMATE CHANGE GOVERNANCE 

 

The exposition performed in the previous chapter characterized current climate change 

governance as being composed by two distinct but complementary dynamics. On one side, there 

is a collection of initiatives set up in a traditional State-centric fashion, centered around the 

UNFCCC; while, on the other, there is a rising phenomenon of transnational participation and 

involvement by non-traditional actors. 

This chapter will delve more specifically into how city governments figure into this 

broader picture. 

Municipalities, as a specific type of subnational authority, possess features and 

capabilities that differentiate it from other actors in climate change governance, and those 

characteristics merit closer studying. Thus, the objective of the present chapter will be to depict 

the particular modes of municipal government involvement on the topic of climate change. 

 The chapter will be divided into six sections: this introduction, four distinct parts 

regarding the development of the topics, and a final section with concluding remarks. 

The first part will be devoted to a general presentation of city government action on 

climate change, highlighting elements that shape cities as a distinct political actor, in 

contraposition to the figures of the nation State and central governments. 

In this context, it will be called attention to the special category that municipal 

governments occupy in the Brazilian federation, and what this entails in terms of their capacity 

for developing climate policy at the local level.  

Following that, the second part will explore the concept of paradiplomacy, as a specific 

theoretical framework to characterize the phenomenon of international and transnational 

activities of subnational governments in general, and city governments in particular. 
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This exposition will mainly draw upon the specialized literature in the field of 

International Relations, by authors such as Duchacek31 and Soldatos32, and will also include a 

discussion concerning municipal paradiplomatic activity in Brazil, especially regarding its 

constitutionality. 

The third part will focus specifically on the potential explanations for supranational 

participation of city governments, delving more deeply into how authors frame the particular 

motivations of city governments when acting on the topic of climate change.  

Building upon this characterization, the fourth section of the chapter will analyze the key 

institutional format by which city governments structure their action on the topic of climate 

change: transnational city networks. 

From this standpoint, it will be considered how the transnational activities of 

municipalities can also express a normative potential, reinforcing concepts such as 

“transnational legal process” (KOH, 1996) and “bottom-up lawmaking” (LEVIT, 2007) 

introduced in the previous chapter, and exploring the idea of “urban climate law” developed by 

Lin (2018). 

This section will conclude with the presentation of contrasting views regarding the 

impact of transnational city networks in stimulating the development of climate policies at the 

local level, based on accounts from the Global South. 

Finally, the chapter will end with a brief conclusion summarizing the main elements 

discussed.  

3.1. CITY GOVERNMENTS AS SPECIFIC ACTORS IN CLIMATE CHANGE 

GOVERNANCE 

 In the previous chapter, subnational entities were described as a type of “non-traditional 

actor”, and, therefore, were identified as participants in the transnational dynamic of climate 

 
31 See more in DUCHACEK, 1990. 
32 See more in SOLDATOS, 1990. 
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change governance. 

However, in order to have a more complete picture of the functions performed by 

subnational governments in this particular setting, it is necessary to move beyond their general 

categorization as just another type of non-traditional actor and expand on their portrayal as a 

specific kind of stakeholder. 

As previously introduced, in the context of climate change governance, the grouping of 

non-traditional actors contains a varied array of agents (private companies, NGOs, etc.). Thus, 

it is important to not treat this category as a homogenous collective.  

On one hand, presenting subnational governments as part of the collective of “non-

traditional actors” is important in order to clearly contrast their position with the one occupied 

by central governments, that are classically understood as the representatives of the State in 

international realm.  

Van der Pluijm (2007, p. 5) states that, since the Treaties of Westphalia, there has been 

a consolidation of the practice of “state-centredness” in International Relations, a position that 

is also accompanied by Vigevani (2006). This perspective communicates that central 

governments traditionally assume the exclusive capacity of representing the State 

internationally. 

Generally, domestic laws do not afford subnational governments the same power. 

International Law itself does not confer independent legal standing to local governments, and, 

in this realm, they possess no legal personality at all (VAN DER PLUIJM, 2007; SETZER, 

2015). About this absence of international recognition, Lin formulates the following: 

From a classical international law perspective, a city does not have international legal 

personality because it is deemed to be a part of the state in which it is physically and 

jurisdictionally embedded. Therefore, according to classical international law, the 

actions of cities are attributable solely to their states. (LIN, 2018, p. 8) 

Consequently, the supranational actions performed by subnational governments directly 

challenge the postulates of the modes of international engagement of the modern nation State, 

consolidated over centuries, specifically putting into question the view of States as univocal 
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entities. 

As a result, the international participation of subnational governments demands to be 

characterized as “non-traditional”.   

However, on the other hand, it is also fundamental to point out the differences between 

subnational governments and the other types of non-traditional actors, such as private businesses 

and non-governmental organizations. 

First and foremost, subnational entities distinguish themselves from private companies 

and NGOs operating in climate change initiatives because they are not private actors; they are 

public authorities that integrate the structure of the State. Thus, their public feature bestows 

subnational entities with a “mixed” nature33, in the setting of climate change governance. 

From the perspective of their supranational activity, they are remarkably similar to the 

aforementioned private organizations, in the sense that all of them are bereft of the formal 

recognition that International Law grants central governments as representatives of nation 

States. Therefore, their mode of international operation is inherently transnational, as seen in 

the previous chapter. 

Nevertheless, from the perspective of domestic law, they are public authorities (equal to 

central governments, in some respect), and thus possess State power to formulate and implement 

public policy, internally. In this way, they distinguish themselves from the rest of the grouping 

of non-traditional actors. 

 
33 As presented by Salomón and Nunes (2007), there is a useful characterization of subnational governments as 

“mixed actors”, previously communicated by Hocking (1997-2004) and Pacquin (2004). In this description, 

subnational authorities are characterized as “mixed actors” given that they, in part, share with central governments, 

the exercise of sovereignty. Therefore, their “mixed” nature derives from the fact that they are public actors 

somewhat conditioned by sovereignty. At the same time. they are also “free” from the constrictions of sovereignty, 

similarly to private actors inserted in international affairs. The comment regarding the “mixed” feature of 

subnational governments in the present study is a nod to this characterization. However, in the present examination, 

there is a concern in reflecting upon this characteristic by incorporating an “internal” lens as well, taking into 

account the role of subnational governments as public authorities in the domestic dynamic, as a contrast to their 

more fluid position in International Law. 
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3.1.1. The Centrality of City Governments in Climate Action  

On the topic of climate change, municipal entities are broadly recognized as strategic 

actors, given the tools that they possess as public authorities, as well as the necessity for them 

to design adequate policy responses to the array of problems caused by climate change in the 

urban context34. But cities are not important to climate policy just because of the potentially 

drastic effects that changing weather patterns can have on populations living on urban centers. 

Municipalities are a focus point of economic and human activity and, in that sense, play 

a physical role in the emission of greenhouse gases, directly and indirectly (RICKARDS, 2019). 

The “urban” is to be understood not only as a “space” but as a “process” responsible for the 

creation of various dynamics of production (RICKARDS, 2019, p. 81). 

In this line of argument, Rickards (2019, p. 81) formulates that municipalities are the 

“ultimate source of most of the carbon-intensive industrial processes that now stretch across the 

planet”. Also, Toly (2008) captures the broader effect that city centers have over the hinterlands, 

stressing a phenomenon of resource extraction that is necessary to maintain the patterns of 

consumption of urbanites. 

Given this context, it is also interesting to consider that continuing urbanization is 

“increasingly a phenomenon associated with the global South” (SMIT, 2021, p.2). At this 

moment in time, the Global South concentrates roughly three quarters of the world’s urban 

population and a majority of its megacities (SMIT, 2021). 

Urbanization is a continuing trend in all parts of the world, with cities growing in number 

and in size, but faster urban growth rates are detected in the Global South (UNITED NATIONS, 

2018) where higher levels of poverty and inequality in developed countries can directly affect 

the dynamics of the urban context (SMIT, 2021). 

As a result of this processes, city governments cannot be pictured as accessory actors in 

 
34 Highlighting this particular element, the “New Urban Agenda”, communicated by the draft outcome of the United 

Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development (“HABITAT III”), indicates as one of its 

goals to “adopt and implement disaster risk reduction and management, reduce vulnerability, build resilience and 

responsiveness to natural and man-made hazards, and foster mitigation and adaptation to climate change”. 

(UNITED NATIONS…, 2016.) 
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climate policy, but instead interpreted as major ones. Gordon summarizes this line of thinking 

in the following passage: 

The tight links between urbanization, economic productivity and greenhouse gas 

(GHG) emissions (both directly and indirectly through activities such as consumption 

of goods and long-distance travel) underpin claims regarding the centrality of cities 

to the mitigation of GHG emissions. (GORDON, 2013, p. 289) 

About the place occupied by cities in climate change governance, and its complex link 

to the causes and effects of the phenomenon, Tollin expresses the following: 

Human settlements, and particularly cities, due to the concentration of human life and 

activities, are responsible for the current climate change trends and dynamics; and at 

the same time, human settlements are vulnerable to the increasing negative effects of 

climate change and to direct effects of pollution, particularly air related, which is 

generated mainly by greenhouse gas emission of mobility and heating/cooling 

systems.” (TOLLIN, 2015, p. 44) 

In face of these significant challenges, it is necessary to consider the degree of authority 

that city governments possess to establish climate policy. 

In this regard, authors present that, in most situations, municipalities have the 

responsibility to provide key public services for their citizens and this is more broadly reflected 

in the capacity for local planning (MCCARNEY et al, 2011) and of establishing land use policy 

(TOLY, 2008). Therefore, in a sense, city governments do have regulatory tools that they can 

utilize in combatting climate change. 

However, these competences can also be weak and limited, depending on what amount 

of powers is actually granted to municipalities in the domestic constitutional and legal 

framework (MCCARNEY et al, 2011). 

Also, it is necessary to contrast city government formal authority with their limitations 

in generating proper resources for policy implementation.  

Municipal governments often lack the proper resources to “finance infrastructure 

investments and address the climate change agenda” (MCCARNEY et al, 2011, p. 250), in part 
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due to restrictions on their powers to create and raise taxes35. 

Thus, this situation can lead to a paradox: cities assume significant responsibilities to 

their citizenry, regarding the development of strategies to fight the impacts of climate change 

but are also hindered by a somewhat restricted capacity to develop legislation and generate 

revenue for implementation of policies. 

3.1.2. The Position of the Municipality in the Brazilian Federation 

In Brazil, to some degree, the overall situation can be characterized as similar to the 

abovementioned paradox. However, the Brazilian context has also very significant 

particularities that need to be taken into account.  

In Brazil, city governments are constitutionally granted a special status: municipalities 

are considered to be autonomous entities that compose the federation, along with the federal and 

state governments36. 

Given that, most commonly, federalist regimes are composed of two complementary 

dynamics (a central government and regional governments), the Brazilian model is deemed to 

be peculiar (DA SILVA, 2012), in the sense that it establishes this third level of autonomous 

government: the municipality (MACEDO, 2017). 

The degree of independence provisioned in the Brazilian Constitution of 1998 signals 

that municipalities are politically, administratively and financially autonomous (DA SILVA, 

2012). As Da Silva (2012, p. 641) points out, from this constitutional provision derives a series 

of capacities that city governments exhibit: (i) the capacity for self-organization; (ii) the capacity 

for self-government; (iii) the capacity for self-legislation; and (iv) the capacity for self-

administration. 

 
35 As will be indicated in this chapter, it is important to take into account that municipal governments are under 

distinct financial constraints in any given domestic context. In some countries, cities are afforded broader taxing 

competences, while in others they have very limited powers to generate revenue. Therefore, general assumptions 

regarding the fiscal-economic capacities of municipal authorities need to be contrasted with the specific elements 

of domestic regulations.  
36 This feature is enshrined in Article 18 of the Brazilian Constitution: “Art. 18. A organização político-

administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.” (BRAZIL, 1998) 
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Brazilian municipalities have broad legislative and planning powers, a condition that 

highlights their importance as an actor in the context of climate change. As indicated above, the 

Brazilian Constitution confers city governments with a number of lawmaking competences, 

especially in regard to urban policy and city planning37. 

Municipalities, therefore, receive an extensive constitutional mandate to manage affairs 

at the local level, and can, at least in theory, utilize their legislative powers to create rules on 

topics such as land use and public transportation38, which can have a profound impact in dealing 

with climate change and its consequences.  

However, it is important to consider that municipal authority is not unlimited locally and 

is severely impacted by decisions made at the federal and state level. In Brazil, the constitutional 

provision establishing the lawmaking competences of central and state governments can 

significantly restrict how power is exerted by city governments.  

An example of such restrictions is the constitutional competence afforded to state 

governments regarding the institution of metropolitan regions39. 

According to their own evaluation, state governments can pass legislation creating 

metropolises and establishing planning directives for an area of conurbation, as a strategy for 

coordinating services such as public transportation and waste management, that extend fluidly 

across city limits. In turn, this regulation possesses the risk of constricting the local competences 

of the municipalities involved in this grouping, partially diminishing their organizational 

autonomy over their own territory and services (LEVIN, 2019). 

Also, the federal level, due to its more ample legal competences, is exclusively 

responsible for regulating a series of topics that can directly affect local climate policies, most 

 
37 In reference to this, there is provision of Article 30, VIII, of the Brazilian Constitution: “Art. 30. Compete aos 

Municípios: (…) VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;” (BRAZIL. 1998). 
38 This is established in Article 30, V, of the Brazilian Constitution: “Art. 30. Compete aos Municípios: (…) V - 

organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, 

incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;” (BRAZIL, 1998). 
39 As established in Article 25, § 3, of the Brazilian Constitution: “§ 3º Os Estados poderão, mediante lei 

complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 

públicas de interesse comum.” (BRAZIL, 1988). 
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importantly energy production40. 

On this topic, Stehle et al (2019, p. 224) noted that “Brazil’s national energy policy has 

counteracted municipal efforts to address increasing GHG emissions in the transport sector”. 

This perception is line with Macedo’s (2017) finding that federal fiscal incentives to the 

automobile and fossil fuel industries had a detrimental effect over local policies directed at 

reducing greenhouse gas emissions.  

More than that, the current financial status of municipalities in Brazil is a serious 

impediment to the development of more ambitious initiatives on climate. Even though, the 

Brazilian Constitution of 1988 attributed city governments with taxing powers41, which gave 

them the capacity to generate its own resources, these competences remained limited, and 

budgets are bound to a large extent by salaries and conditional transfers on health and education 

(STEHLE et al, 2019). 

Thus, in this topic, Marques stresses that an increment in the resources available to 

municipalities has not led to more investments in urban policy, due to the money being “ear-

marked” to specific social policies, maintaining a scenario of scarcity: 

“Em termos fiscais, apesar de o desenho anterior à Constituição de 1988 ter sido 

mantido em seus traços gerais, operou‑se um aumento substancial dos recursos 

disponíveis localmente, em parte por transferências automáticas associadas à 

prestação de serviços e programas, que cresceram no interior de sistemas de políticas 

com destinação específica (“ear‑marked”). Esse modelo não gera especificamente 

investimentos em políticas urbanas, visto que a presença federal no seu 

financiamento é pequena (diferentemente das políticas sociais), criando uma 

escassez continuada de recursos.” (emphasis added) (MARQUES, 2016, p. 29) 

Additionally, municipalities were not able to resolve a historical scenario of city 

government debt (MACEDO; CORBARI, 2009). 

 
40 This particular provision is present in Article 22, IV, of the Brazilian Constitution: “Art. 22. Compete 

privativamente à União legislar sobre: (…) IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;” 

(BRAZIL, 1988). 
41 As depicted in Article 30, III, of the Brazilian Constitution: “Art. 30. Compete aos Municípios: (…) III - instituir 

e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de 

prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;” (BRAZIL, 1988). 
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In spite of the provisions established on the Brazilian Constitution regarding the 

“federative pact”, this financial situation led to a gradual curtailing of the autonomy of municipal 

authorities and to a process of recentralization (SARAIVA, 2004). One element of this process 

was the enactment in 2000 of the Fiscal Responsibility Act (“Lei de Responsabilidade Fiscal”) 

(BRAZIL, 2000), that established harsher spending limits for public authorities. As a 

consequence, serious restrictions regarding public expenditure were imposed to municipal 

governments. 

In summation, the financial autonomy communicated by the constitutional text proved 

itself to be only relative. 

The Brazilian Constitution itself establishes clear exceptions to said autonomy, for 

example when it creates the necessity for previous authorization by the federal senate for city 

governments to issue titles of public debt42.  

The restrictions on the possibilities of credit operations are another situation of limitation 

of financial autonomy of subnational governments in Brazil. States and municipalities cannot 

undertake loans without guarantees from the federal government43, and the authorization of the 

federal senate for external credit operations44.  

Thus, due to all these factors, municipalities were not able to ascertain their economic 

self-sufficiency, and, in some cases, are, up to this day, very dependent on the federal 

 
42 This dynamic is featured in the constitutional provision regarding the mechanism of expropriation of unutilized 

and sub utilized property, as specified in Article 182, §4, III, of the Brazilian Constitution:“§ 4º É facultado ao 

Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei 

federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 

aproveitamento,      sob pena, sucessivamente, de: (...) III - desapropriação com pagamento mediante títulos da 

dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em 

parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.” (BRAZIL, 1988). 
43 Based on the provision of Article 40 of the Financial Responsibility Act: “Art. 40. Os entes poderão conceder 

garantia em operações de crédito internas ou externas, observados o disposto neste artigo, as normas do art. 32 

e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal.” (BRAZIL, 2000) 
44 As established in Article 32, § 1, IV, of the Financial Responsibility Act: “Art. 32. O Ministério da Fazenda 

verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da 

Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. § 1o O ente interessado 

formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação 

custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições: (...)IV - 

autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo;” (BRAZIL, 2000) 
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government45, leaving them on a very fragile position. 

This has a serious impact in the development of local policies, especially when dealing 

with crises. For example, in the case of the Covid-19 pandemic, subnational governments, while 

largely responsible for coordinating medical assistance, faced the dire impact of recession on 

their revenue generating capacity (AFONSO; PINTO, 2020), which led to an urgent need to 

negotiate relief packages with the federal government (SENADO…, 2020). 

The result of said financial limitations is that Brazilian city governments, even though 

they possess on paper a broad array of lawmaking powers, have not had sufficient resources for 

funding policy implementation in a number of critical issues, such as urban policy as previously 

stressed by Marques. 

Overall, it can be said that, although the Brazilian context has its particularities in what 

comes to the powers and responsibilities of municipal authorities, city governments face the 

same conundrum as other municipalities around the world: a significant share of responsibility 

towards is citizens that is, in turn, limited by its financial capabilities.  

As will be further detailed, this factor motivates city governments to look for alternative 

sources of revenue, which can involve the development of strategies to attract investors and 

establish partnerships with the private sector46. 

Also, in regard to supranational activity, it is observed that municipalities have sought 

inventive and non-traditional ways to further their policy goals. This involves city positioning 

themselves as important international actors. This topic will be further explored in the following 

section, via the lens of paradiplomatic theory. 

3.2. THE PARADIPLOMACY FRAMEWORK 

In order to better understand how city governments operate in climate change 

governance, it is fundamental to explore the concept of paradiplomacy, which proposes a 

 
45 See more in SANTOS; SANTOS, 2014.  
46 The idea of depending on private sector financing for the implementation of public policy recalls, in some degree, 

the work of Harvey Molotch (1976), that identified the centrality of private companies in decision processes for 

ensuring economic growth in American cities. (MARQUES, 2016)  
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framework to interpret the supranational activity of subnational entities, including municipal 

authorities.  

This framework encompasses the analysis of the varied forms of supranational insertion 

of city governments47, including foreign representation, establishing trade missions, seeking 

foreign investment, and entering into bilateral and multilateral relations with States, 

international organizations, subnational governments and other non-traditional actors.  

3.2.1. Exploring the Concept of Paradiplomacy 

Paradiplomacy captures the relatively recent phenomenon of greater insertion of cities 

and regional states in international affairs. Granted that cities, ever since ancient times, have had 

global inclinations, it is necessary to differentiate between the previous forms of international 

participation particular to city-States from the supranational activities of contemporary city 

governments as a part of modern nation States (VIGEVANI, 2006). 

The latter has a particular historical context, dating back to the second half of the 

twentieth century (DUCHACEK, 1990), and has been gaining more space since the 1990s 

(VIGEVANI, 2006). 

Thus, paradiplomacy, as a specialized field of International Relations theory, is 

specifically focused on this second dynamic. 

In the previous chapter, through the lens of the concept of governance, it was identified 

that, in the last decades of the twentieth century, traditional modes of State power were affected 

by shifting patterns of governing, that contemplated the participation of a new set of actors and 

challenged the purely hierarchical expression of State authority. 

As indicated, this phenomenon was linked to the impact of global liberalization on the 

 
47 Lin (2018), however, does not draw upon the concept of paradiplomacy for her exposition on the supranational 

involvement of city governments. Instead, she proposes a different characterization of possible forms of municipal 

international activity, comprising: (i) implementation of international law; (ii) city diplomacy; (iii) development of 

transnational policy; (iv) establishing of organizations to represent urban interests internationally. Even though, 

paradiplomacy scholars and Lin do not share the same terminology regarding the phenomenon, both views 

recognize the broad spectrum of supranational activities that can be undertaken by municipal governments.  
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organization of State economies. 

It is against this backdrop that city and state governments assume a more active role in 

international topics. As will be further detailed, this type of activity undertaken by subnational 

entities incorporates elements of horizontal interaction and of network creation, in opposition to 

the traditional vertical dynamic between State authorities at different levels. 

Given these features, it can be said that paradiplomacy analyzes a specific type of 

process that takes place alongside the other changes in governing style, encapsulated by the 

concept of governance. 

In summation, this type of supranational participation of subnational entities is different 

from the other international expressions of municipal and regional authorities throughout history 

in at least three ways. 

Firstly, as indicated in the previous section, it is a type of activity that directly challenges 

the central government authority of international representation of the State, by establishing 

alternative horizontal and diffused governance initiatives. This challenge is not to be understood 

always as direct conflict, although this can be the case in some situations. 

Secondly, as mentioned, it is a process that is directly inserted in a global political and 

economic context of globalization and greater interdependence (DA COSTA, 2013). For 

Vitalino de Oliveira (2014), paradiplomacy is an attempt to adapt the federative framework to a 

more globalized world. 

Regarding this aspect, Duchacek (1990, p. 8) points out that there is simultaneously an 

“internationalization of many issue-areas which were previously clearly domestic, and 

domestication of previously international issues”. 

In this line of thinking, climate change is to be understood as a topic that generates 

international and domestic consequences, highlighting the gradual blurring of these borders48.  

 
48 Van der Pluijm (2007, p. 8) stresses that there is an “apparent paradox” in the “growing internationalization and 

integration of world politics” since “national governments are no longer able to manage internationalized policy 

issues like climate change and transborder crime on their own”, which results in the need for taking into account 

regional and local perspectives. 
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And thirdly, at the municipal and state level, it can be observed an increasing degree of 

professionalization and specialization of the public bodies responsible for international affairs. 

Aprigio (2015), for example, indicates that, in 2015, over half of Brazilian state capitals already 

had specific government bodies dedicated to foreign relations. 

In light of this phenomenon and its impact on global politics, scholars in International 

Relations, under the umbrella of the study of paradiplomacy, made an effort to systematize the 

types of ways in which subnational entities are enmeshing themselves in international affairs.  

In this scenario, the work developed by Duchacek and Soldatos can be pointed out as 

the central exponent of paradiplomatic theory.  

Duchacek (1990) establishes different types of paradiplomatic activity according to a 

physical proximity criterion, dividing them into: (i) “transborder regional paradiplomacy” 

(DUCHACEK, 1990, p. 18), when activity is limited to interaction between authorities in 

neighboring countries via cooperative networks, (ii) “transregional paradiplomacy” 

(DUCHACEK, 1990, p. 25), contemplating arrangements established between regional 

counterparts that are not neighbors; and (iii) “global paradiplomacy” (DUCHACEK, 1990, p. 

26), when there is the institution of contact with distant nations.  

Soldatos (1990) formulates a different categorization, based on a functional lens, and 

not a geographical one. For the author, paradiplomatic activity can be “global”, when directed 

at issues concerning the whole international system, or regional (“macro-regional” and “micro-

regional”) when activity is circumscribed to topics that are specific to a more defined region 

(SOLDATOS, 1990, p. 37-38). In addition, the author mentions that global initiatives are bound 

to be less common since paradiplomatic activity tends to focus on issues of “low politics” and 

of only regional importance (SOLDATOS, 1990). 

Amidst a growing scenario of international interdependence, complex topics such as 

climate change have asserted themselves as truly worldwide concerns, challenging the limits of 

categorizations of “high” and “low “politics. Regarding this topic, Da Costa questions the 

assessment that paradiplomatic activities of municipal governments are still constricted to 

themes of “low politics”. 
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É válido questionar se nos dias atuais, frente à complexidade da atividade 

internacional desenvolvida pelos governos municipais, esta se restringe apenas à 

baixa política, ou se ainda é possível menosprezar essa dimensão tendo em conta os 

impactos que determinadas ações subnacionais adquirem nos âmbitos nacional e 

internacional. (DA COSTA, 2013, p. 43) 

In this regard, observing the categories of Ducahcek and Soldatos, it can be proposed 

that the participation of subnational entities in climate change governance today needs to be 

recognized as a “global” endeavor, both from the standpoint of geographical and functional 

classifications. 

That is not to say that climate change does not produce specific regional problems, but, 

as indicated in the previous chapter, the subject of climate as a whole is increasingly being 

interpreted by actors as a global topic of interest. 

Therefore, establishing a contrast with the positions of Duchacek and Soldatos - that 

were based in the context of the early 1990s - the elements of recent climate change governance 

prove that paradiplomatic activity has only become broader and more complex over the last the 

few decades, due to continuing growing interdependence. 

3.2.2. The Relationship Between Central and Subnational Governments in Paradiplomatic 

Theory 

One major point of focus for paradiplomatic studies is the relationship established 

between subnational entities and central governments. As indicated previously, the phenomenon 

of paradiplomacy inserts itself in a scenario where traditional modes of government are being 

challenged by the appearance of diffuse horizontal dynamics. 

In more specific terms, the supranational activity of subnational entities contrasts itself 

with the conventional view of central governments as exclusive representatives of the State in 

international affairs. In this regard, there is a potential for conflict between the central 

government and local authorities, although that is not always the case. 

Duchacek (1990) identifies four potential scenarios of how this relationship between the 

federal and local authorities may play out. Firstly, it is presented that, exceptionally, local 
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authorities can push for secessionist fragmentation from the central government, in what is 

called “protodiplomacy” (DUCHACEK, 1990, p. 29). Secondly, on the other end of the specter, 

there can be an attempt at tight centralization by the federal government, as a reaction to 

paradiplomatic activities, in an attempt to curtail it (DUCHACEK, 1990).   

Thirdly, there can be the establishment of a “combinative foreign policy”, when there is 

sufficient coordination so that the nation State presents itself as a “basically univocal actor” 

(DUCHACEK, 1990, p. 29). And fourthly, there is the potential for a scenario of “co-

operative/competitive segmentation”, in which there is a pendulum between cooperation and 

competition among the federal and local governments (DUCHACEK, 1990, p. 29).   

Soldatos (1990) ponders the same elements, when analyzing the nature of 

paradiplomatic activity. He suggests the adoption of a broad differentiation between “co-

operative” activity and “parallel activity” (SOLDATOS, 1990, p. 38). In cooperative activity, 

paradiplomacy is a supportive enterprise undertaken by subnational entities, which can be 

coordinated by the federal authority or developed in a joint fashion between central and local 

authorities. 

For instance, the case study conducted by Lin (2018, p. 81) regarding the development 

of climate policy in Mexico City, under the leadership of former mayor Marcelo Ebrard, reveals 

an example of co-operative paradiplomacy, given the “synergistic energy” that existed between 

commitments at the urban level and the national agenda on climate, during Felipe Calderón’s 

presidency. 

On the other hand, in parallel activity, there is no active connection between actors and 

actions performed by subnational entities have a “substitutive” feature. In this case, 

paradiplomatic activity by subnational governments can happen in harmony with the federal 

government (including possible monitoring) or it can happen in conflict (SOLDATOS, 1990).  

Soldatos’ division is expressed in the following Figure. 
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Figure 5 – “Nature of paradiplomatic action”: 

 

Source: SOLDATOS, 1990, p. 38. 

These explanations call attention towards the fact that paradiplomatic activity does not 

always represent an open challenge to State authority (VIGEVANI, 2006). In some cases, as 

identified by Duchacek and Soldatos, subnational governments can act with approval or in some 

kind of coordination with the central government. 

These considerations are important directives when analyzing the specific situation of 

São Paulo’s and Rio de Janeiro’s activity on climate change, in order to understand the degree 

of existing cooperation or conflict. This will be object of further comment in the following 

chapter. 

Adding to these comments on the relationship between federal and local governments, 

there is an integral question posed by paradiplomacy, regarding its constitutionality.  

3.2.3. The Constitutionality of Supranational Activity by Subnational Governments 

As pointed out, since the Treaties of Westphalia, it is a feature of modern nation States 

that their central governments be responsible for exercising foreign policy and the international 
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representation of the State. 

In this regard, generally, national constitutions recognize this competence as an 

exclusive attribute of central authorities. This leads naturally to the following question: “are 

paradiplomatic activities in essence forbidden in federative regimes?”.  

Setzer (2015, p. 329) indicates that the legitimacy of subnational governments to act 

internationally is dependent on the domestic legal order. For the author, “what subnational 

governments may do internationally is limited by the constitutional competences that they have 

been granted within their national contexts”. 

Therefore, to find an answer in each specific case to the question regarding the 

permissibility of supranational involvement of local governments it is necessary to examine the 

constitutional text.  

There are some national constitutions that expressly recognize the possibility of 

subnational governments acting in the international sphere, even though with some limitations 

(APRIGIO, 2015). For example, that is the case with the Argentinian Constitution, after the 

reform of 1994: 

ARTÍCULO 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico 

y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y 

podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles 

con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno 

federal o el crédito público de la Nación; com conocimiento del Congreso Nacional. 

La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. 

Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales 

existentes en su 92nternatio.” (emphasis added) (ARGENTINA, 1994) 

Article 124 of the Argentinian Constitution, cited above, formulates that provincial 

governments can celebrate international treaties, for as long as they are not incompatible with 

the overall foreign policy of the State and there is communication to the national legislature. 

Thus, the constitutional text establishes clear parameters for paradiplomatic activity. 

On the other hand, a series of constitutional texts do not contain provisions on the matter. 
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More importantly, there are some that express outright prohibitions. 

The establishment of a clear impediment to the international activity of subnational 

governments is linked to the classical idea in the field of International Relations that the State 

must always signalize an “unified national position” externally (SETZER, 2015, p. 330). 

In the case of the Constitution of the United States, for example, there is a clear 

stipulation in Article 1, Section 10, forbidding states of celebrating international treaties: 

No State shall enter into any Treaty, Alliance, or Confederation; grant Letters of 

Marque and Reprisal; coin Money; emit Bills of Credit; make any Thing but gold and 

silver Coin a Tender in Payment of Debts; pass any Bill of Attainder, ex post facto 

Law, or Law impairing the Obligation of Contracts, or grant any Title of Nobility.  

(UNITED STATES, 1787) 

However, this constitutional provision has not stopped American states (and municipal 

authorities as well) from participating in foreign affairs, in varying degrees of tension with the 

federal government (BILDER, 1984). 

Bilder (1984) defends that, even though the United States Constitution communicates 

this clear prohibition, it opens up the possibility for some types of supranational activity by 

subnational entities, raising also significant questions about what the limits for said practice are. 

In this regard, the author indicates that not every type of international activity must be 

understood as an exercise of foreign policy by the State, and situations can actually be 

interpreted as simply promoting legitimate local concerns. 

Nevertheless, the participation of American subnational authorities in international 

affairs is increasingly becoming broader and more ambitious, which can signify a more direct 

challenge to the United States constitutional provisions, and a more tense relationship between 

the local sphere and the central government. 

This is particularly true in the field of climate change, where the “facts on the ground” 

are questioning the notion that “subnational governments may not enter into treaties” (SETZER, 

p. 330). 

This movement for affirmation of state and municipal leadership in climate policy has 
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led to a relationship of “contested federalism”, according to Rabe (2011, p. 5). For example, 

local governments have pledged to fulfill the objectives of the Kyoto Protocol and the Paris 

Agreement, even when the federal government has decided to not take part in these endeavors 

(LIN, 2018). 

In contrast, there is a clear response of central authorities to curtail subnational action in 

this topic. It is noted that the United States Supreme Court has already invalidated several state 

climate laws (SETZER, 2015). 

Notwithstanding the more tense features of this dynamic, the case of international 

involvement of local governments in the United States, particularly on the topic of climate 

change, highlights how paradiplomatic activity can grow in practice, even in light of express 

constitutional limits.  

After performing this brief overview of how constitutional texts can communicate 

different strategies regarding the possibilities of international participation by subnational 

entities, it is fundamental, for the intended analysis, to focus on the Brazilian Constitution of 

1988. 

3.2.3.1. The Constitutionality of Paradiplomatic Activity on Climate Change in Brazil 

Similarly to the case of the United States, the Brazilian constitutional text centers foreign 

policy and treaty-making competences on the federal government executive branch in 

conjunction with the federal legislature49. 

Nevertheless, unlike the United States Constitution and the Argentinian Constitution, 

there is not an objective provision regarding the possibilities and limits of subnational 

governmental activity in this topic. 

 
49 On this topic, it is important to highlight the constitutional provisions of Article 21, I; Article 49, I; and Article 

84, VIII: 

“Art. 21. Compete à União: I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações 

internacionais;” 

“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos 

ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;” 

“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...) VIII - celebrar tratados, convenções e atos 

internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;” (BRAZIL,1988)  
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This had led to a profound and continuing discussion regarding the constitutionality of 

paradiplomatic activities by state and municipal governments in Brazil. 

Some defend that the provisions of the Constitution do indicate a prohibition towards 

any kind of international activity by subnational governments.  

In 1999, the Ministry of Foreign Affairs (“Ministério das Relações Exteriores – MRE”), 

a body of the federal government, emitted an opinion sustaining the impossibility of 

paradiplomatic activity by states and municipalities, and indicating an overall prohibition of 

these subnational entities entering into international agreements (MEDEIROS, 2008). 

In the view espoused by the Ministry, there is no scenario where states or city 

governments have the faculty of operating supranationally, and the federal government is the 

absolute master of the power of decision and action in the field of foreign affairs. However, 

even in this context, the Ministry recognizes that states and municipalities, in practice, maintain 

an international agenda (MEDEIROS, 2008). 

Vigevani (2006) formulates an understanding aligned with that of the MRE. In his view, 

the growing participation of subnational authorities in international affairs challenges the limits 

of the Constitution and produces irregular situations. For the author, a possibility for correcting 

such irregularities, short of a constitutional reform, is to link the international participation of 

state and municipal governments to an express authorization of the MRE, submitting themselves 

to the body’s overview.  

Others espouse an opposing view, defending that the Brazilian Constitution does not 

possess an outright prohibition to paradiplomatic activity, and in turn signalizes a permission 

for supranational involvement of regional and local governments.  

For Farias and Rei (2016), a more accurate interpretation of the constitutional text would 

suggest that subnational governments can take place in international affairs in some degree, and 

that this possibility is far from being forbidden by the Brazilian juridical system. 

For the authors, as the Constitution guarantees a political-administrative autonomy to 

states and municipalities in its Article 18, there is a clear recognition of the subnational 

government’s right to participate in the international sphere, albeit limited to sphere of local 
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competences indicated in the constitutional text. In their view, the federal government is 

responsible for international activity when it comes to matters of general interest, however to 

the states and municipalities it is reserved the possibility of action on topics of regional or local 

concern.   

Although clearly unregulated to this day, the international participation of state and 

municipal governments was the object of a proposal for amendment of the Constitution 

(“Projeto de Emenda Constitucional 475 de 2005”) (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2005a), 

which intended to include an express provision establishing the right for subnational 

governments to enter into agreements with its foreign counterparts, with the previous 

authorization of the federal government.  

 However, this proposal did not advance. Representative Ney Lopes, member of the 

Comission of Constitution and Justice of the Brazilian House of Representatives (“Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania”), in his decision to archive said proposal, stated the 

following: 

Nada há no texto constitucional que impeça Estados, Distrito Federal e Municípios 

de celebrar atos internacionais (com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 

privadas, contratos, acordos ou convênios, etc...). 

A liberdade de celebrar atos é decorrente da autonomia declarada no artigo 18 da 

Constituição da República e explicitada em outros artigos, como o 30. Emphasis 

added) (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2005b) 

Therefore, he championed the position that the current constitutional text, by 

guaranteeing autonomy to state and city governments as entities of the Brazilian federation, 

already supports the possibility of subnational authorities taking action internationally, in line 

with the vision defended by Farias and Rei. Due to this reason, there was, in his opinion, no 

basis for altering the Constitution.  

In addition to that, the rejection of this legislative proposal reinforces the existing 

prohibition regarding any alteration in the framework of Brazilian federalism, given that it is an 

entrenched clause in the Constitution (SETZER, 2015). 

As a result, there are strong claims that support that Brazilian subnational entities can 
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already enter into agreements that are thematically related to their constitutional share of 

competences, without being necessary any kind of further validation by the central government. 

When exploring the possibilities of transnational action by Brazilian governments, 

Macedo, Setzer and Rei (2016) indicate that supranational activity by municipalities on the topic 

of climate change is in line with their constitutional powers. Municipal governments share with 

state and federal governments the legal competence to address environmental protection and to 

fight pollution in any form50. In complement to that, the constitutional text stresses the 

municipalities’ right to regulate local issues51. 

Still on the topic of the constitutionality of paradiplomatic activity in Brazil, it is 

interesting to analyze what has been the reaction by the central government to the ever-growing 

international practice of state and city governments. 

Taking into account the previous considerations of Duchacek and Soldatos, it can be said 

that the Brazilian experience oscillates between attempts of greater coordination by the central 

government and a relative independence of state and city governments.  

Over the years, the federal government has devised specialized institutions to establish 

interactions with state and municipal authorities regarding their international activities (DA 

COSTA, 2013). Such structures include the Special Advisory in Federative and Parliamentary 

Affairs (“Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares – AFEPA”), linked to 

the MRE; and the Sub-Chief of Federative Affairs (“Subchefia de Assuntos Federativos – 

SAF”), linked to the Presidency of the executive branch, both established in 200352. 

Regarding the implementation of these bodies, Setzer points out: 

The creation of a federative advisory body within the Ministry of Foreign Affairs and 

of a federative international cooperation division within the Presidency confirmed the 

 
50 As depicted in Article 23, VI, of the Brazilian Constitution: “Art. 23. É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas;” (BRAZIL, 1988) 
51 As provisioned in Article 30, I, of the Brazilian Constitution “Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre 

assuntos de interesse local;” (BRAZIL, 1988) 
52 AFEPA replaced the previous Advisory in Federative Affairs (“Assessoria de Relações Federativas”), created in 

1997, by former President Fernando Henrique Cardoso.  
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legitimacy of Brazilian subnational governments to engage in diplomacy. (SETZER, 

2015, p. 333) 

In some respects, this movement by the federal government of promoting “federative 

diplomacy”53 also signalizes an effort to exert more control over the international agenda of 

subnational governments (SETZER, 2015).  

On the topic of climate change policy in particular, it is noted that, historically, even 

though municipal supranational activity operates apart from the federal government agenda, the 

perception of the actors involved is one of complementarity, as observed by Macedo (2017).  

Nevertheless, Anderton and Setzer (2018) stress that there is still no significant level of 

coordination between different levels of the Brazilian federation and city activity. 

 Therefore, in some degree, the Brazilian experience on climate recuperates Duchacek’s 

scenario of “co-operative/competitive segmentation”, as there is some space for joint effort, but 

in large part municipal authorities are operating on their own.  

In conclusion, regarding the evaluation of the constitutionality of paradiplomatic activity 

in Brazil, it is necessary to recognize that there is no clear answer or consensus among the 

participants. The absence of objective provisions in the Constitution leaves subnational 

governments in a fragile position, albeit there are sufficient elements on the constitutional text 

to support an argument defending the possibility of international action by state and municipal 

authorities, at least when concerning local matters.  

The central government has recognized the extensive practice of regional and local 

governments and has avoided direct confrontation in most situations54. As Macedo (2017) points 

out this can be due to paradiplomatic activity being somewhat limited up to this point to themes 

of “low-politics”, which do not generate friction with the foreign policy dictated by the federal 

government.  

 
53 The adoption of this terminology by Brazilian authorities in the place of “paradiplomacy”, intends to highlight 

that the supranational involvement of local governments in Brazil is not “parallel” to the central government, but 

purposefully decentralized (SETZER, 2015) (DE OLIVEIRA, 2014)  
54 Setzer (2015, p. 335) depicts a particular episode of conflict, in 2009, leading up to COP15 in Copenhagen, in 

which a taskforce composed of Amazonian states attempted to establish a position in opposition to the strategy 

defended by the central government, leading to a scenario of tension that was ultimately resolved when the parties 

involved reached a common “Brazilian position”.  
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It is necessary to consider however if this equilibrium will hold up in the future, given 

that there is no indication that states and municipalities will become less active internationally, 

much to the contrary. 

The rise in importance of certain topics and the consequent blurring between the limits 

of “low” and “high” politics has the potential to affect the dynamic between federal, state and 

municipal governments in Brazil, with the risk of greater conflict and competition. 

There is a significant chance that this will be the case with climate change, which will 

increasingly pose challenges to public authorities in every level.  

In the current scenario, in which the Brazilian federal government, under Jair 

Bolsonaro’s leadership, has adopted a refractory posture towards multilateral institutions and 

global cooperation (SARAIVA; SILVA, 2019; VIDIGAL; BERNAL-MEZA, 2020), it can be 

detected a growing trend of subnational authorities trying to establish independent international 

agendas, due to the lack of an active involvement of the federal level55.  

This is true for strategies related to environmental protection and climate change, as well 

as the management of the Covid-19 pandemic. For instance, in the case of access to vaccine 

supply, governors of Brazilian states have taken a protagonist role in securing deals with foreign 

countries56. 

In environmental and climate-related affairs, at the start of 2021, the governors of the 

nine states of the Brazilian federation that compose the Amazon region established direct 

communications with the United States government in order to discuss strategies for 

conservation of the forest (CONSÓRCIO…, 2021). 

In terms of conflict, a more direct example is the recent fracas between the Brazilian 

federal government and the city of Salvador over the possibility of the municipality receiving 

 
55 According to ABRUCIO et al (2020), Bolsonaro’s government has taken a centralizing and hierarchical approach 

to federative relations, and has diminished federal help towards subnational governments, which has in turn forced 

said governments to develop innovative strategies, in the absence of federative cooperation. In this scenario, 

CLEMENTINO (2019) points out to the example of the creation of “Consórcio Nordeste”, as a significant public 

policy instrument set up by a group of state governments.  
56 The most prominent cases are the partnerships between the state of São Paulo and the Chinese laboratory Sinovac 

(CRUZ, 2020) and between “Consórcio Nordeste” and the Russian Gamaleya Institute (VALENTE, 2021). 
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an international climate event that points to this increasing tension between levels of the 

Brazilian federation (AMARAL, 2020).  

Therefore, when analyzing the relationship between central and local governments in 

Brazil, it is necessary to move beyond simplistic answers that downplay the potential for conflict 

between these different authorities. 

The supranational involvement of subnational entities produces effects in practice and, 

consequently, the international actions of such actors must be taken seriously, as an important 

element of how the shaping of foreign policy is fought over and disputed, in the domestic 

context. In this regard, it is important to take into account this consideration by Setzer: 

The challenge that remains is how to reconcile the monopoly of central governments 

over international relations with the subnational interest, avoiding ambiguous 

situations in which the legality of subnational diplomacy can be contested. The 

diplomatic entrepreneurship of cities and regions calls for domestic and 

international legal frameworks to move beyond previous categorizations and 

appreciate the emergence of subnational participation in global governance. 

(emphasis added) (SETZER, 2015, p. 337) 

Overall, understanding the position occupied by each Brazilian federative entity in 

climate change governance, and to what degree they cooperate or not with each other, are 

particularly important tasks and further research and case study will be increasingly valuable. 

Notwithstanding the possibility of increasing friction, it is also important to stress that 

the advancement of more transformative climate policies is dependent on the capacity of 

fomenting coordination between distinct levels of the Brazilian Federation, in particular due to 

the limited competences of the municipal governments and the necessity of accessing the 

regulatory competences of the federal level in topics such as energy production. 

3.3. POTENTIAL EXPLANATIONS FOR CITY INVOLVEMENT IN CLIMATE CHANGE 

From the perspective of scholars of paradiplomacy, as well as authors focused 

specifically on climate change governance, there is an effort to formulate explanations regarding 

the particular motivations that subnational governments espouse when acting supranationally. 
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As will be detailed in this section, these explanatory frameworks combine objective 

elements with more subjective considerations regarding the potential attitudes of the actors 

involved.  

3.3.1. Explanations Via the Lens of Paradiplomacy 

As pointed out before, the starting point for the study of paradiplomacy is the 

transformation in the processes of governing during the latter half of the twentieth century, that 

in turn produced direct consequences as to how local governments can conduct their roles.  

Duchacek (1990, p. 7) points out that paradiplomatic activity by subnational entities is 

first and foremost a reaction to “opportunities and threats” arising from a context of “complex 

interdependence”. Thus, it is established that the features of these new processes of governing 

are the backdrop against which local governments will act on, by identifying situations of 

interest that arise with the changes in policy formulation and implementation. 

One facet that is communicated by the idea of growing interdependence is that 

subnational governments are called to act when they perceive that central governments are not 

adequately dealing with subject matters that are also of local concern. 

In this regard, Soldatos (1990, p. 41) formulates that the pragmatic explanation for 

paradiplomacy is the “disenchantment” of subnational unities with the inaction and 

ineffectiveness of central governments. In the context of governance, where alternative 

connections to the hierarchical modes of governing by the State bloom, state and city 

governments identify the opportunity to act directly on certain topics, via international 

participation, given a relative absence from the central government. 

Nevertheless, scholars of paradiplomacy suggest that the insufficient action by part of 

central authorities are only a partial explanation for the international involvement of subnational 

unities.  In this direction, as previously indicated by Duchacek, paradiplomatic activity can be a 

direct reaction to the appearance of certain opportunities in the economic and political realms 

that are not directly linked to any kind of action or lack thereof by federal authorities.  

Drawing on the previous comments regarding the fiscal problems of local governments, 
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it is important to point out that scholars identify that international activity by subnational entities 

can be a strategy to attract foreign investment (DUCHACEK, 1990). Therefore, paradiplomatic 

activity can be linked to the effort of obtaining complementary sources of revenue, in light of 

the fragile financial position of subnational governments, and the need to address citizen’s 

concerns regarding “overall economic performance” (MICHELMANN, 1990, p. 299). 

In complement to this economic aspect, scholars also detect eminently political factors 

at play in the supranational involvement by local governments. In particular, Michelmann (1990, 

p. 301) points out the interest of local political leaders in presenting themselves as figures of 

authority, internationally.  

In addition to these more general considerations, Soldatos formulates a systematic 

framework that present a series of complex determinants that can have a causal influence in the 

development of paradiplomatic activity by subnational governments: 

Figure 6 – “Determinants of paradiplomacy”: 

 

Source: SOLDATOS, 1990, p. 45. 

Although it is not the objective of the present study to delve in more detail into these 
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causes, Soldatos’ framework is important for two reasons. In first place, it signalizes the sheer 

complexity behind the attempt of formulating a general theory for identifying paradiplomacy’s 

motivations. It recognizes that international action can be favored by a series of different factors, 

often interrelated. 

In this regard, it is interesting to take into account Matsumoto’s (2011) comment on 

Soldatos’ framework. The author points out that Soldatos created a framework centered around 

the detection of objective elements in any given case. However, Matsumoto (2011, p. 43) calls 

attention to the need of taking into account also the subjective interests of political leaders 

(which he calls “elites”), which was something already pointed out by Michelmann in his 

account of paradiplomacy. 

Secondly, Soldatos’ framework dutifully identifies that the explaining factors of 

paradiplomatic activity do not reside solely on the international sphere but involves also 

important particularities of the national and local contexts, that need to be considered. This 

position stresses the peril and the limitations in formulating general assumptions regarding the 

international involvement of subnational entities, without considering the local elements 

potentially involved in a specific situation.  

3.3.2. Explanations in Climate Change Governance 

In addition to the explanations formulated by paradiplomacy scholars, authors dedicated 

to the study of climate change governance have also presented specific considerations regarding 

the potential motivations behind the international insertion of municipalities. 

In some degree, due to the proximate subject of study, these considerations are in 

alignment with the elements previously identified by the authors devoted to the analysis of 

paradiplomacy. However, there are specific factors of the dynamic of climate change 

governance that merit further comment. 

In this realm, the starting point is the research developed by Bulkeley et al (2014) 

regarding the functioning of transnational initiatives. 

In this work, the authors analyze the development of “public initiatives” , a grouping 
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that encapsulates the arrangements set up by subnational entities to operate their supranational 

involvement (BULKELEY et al, 2014, Location 2125). This research points to a series of 

elements that can potentially explain the participation of subnational governments in climate 

change governance. 

In first place, the authors identify a general objective of local leaders of establishing 

themselves as leaders on the topic of climate change, taking a stand against the “inaction at 

higher levels of government” (BULKELEY et al, 2014, Location 2178). 

This explanation recuperates factors already identified by Soldatos, when he formulated 

his pragmatic explanation for paradiplomacy, linking it directly to central government inaction, 

and by Michelmann, when highlighting the desire of local leaders to promote themselves to 

other actors and obtain greater status. 

The international participation of subnational governments as a response to federal 

inaction is also pointed out by other authors that research climate change governance, such as 

Anderton and Setzer (2018).  

Moving on with the potential explanations, Bulkeley et al call attention to the fact that 

subnational involvement in climate change governance is partially motivated by the 

identification of “co-benefits”, in the regional or local spheres (BULKELEY et al, 2014, 

Location 2178).   

The biggest example of “co-benefit” explored by local authorities is the development of 

policies that tackle the reduction of emissions at the same time that they stress the potential for 

improvement in air quality via the reduction of pollution, as was the case with the strategies 

undertaken by the Chinese government57. A similar movement occurred in São Paulo, with the 

vehicular inspection program, which will merit further comment in the following chapter. 

Once again, the potential for exploring “co-benefits” directly connects with the 

importance that Soldatos attributed to domestic and local determinants. 

Additionally, Bulkeley et al (2014, Location 2178) identify that some local governments 

 
57 Regarding the Chinese case: MCMULLEN-LAIRD et al, 2015. 
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take action on climate due to a “moral imperative”. This aligns with a perception by part of 

municipalities that urban centers are direct contributors to the emission of greenhouse gases and 

the aggravation of the climate problem, and this entails the necessity of having more 

involvement in the development of solutions (TOLY, 2008).  

Lastly, Bulkeley et al (2014, Location 2208) point out another significant element 

regarding subnational actor’s motivation: the desire to ascertain themselves as centers of 

political and economic power. 

This particular motivating factor is directly linked to the transformation in governing 

processes over the last decades of the twentieth century, that the authors link to the phenomenon 

of “globalization” and the emergence of new patterns of economic circulation and accumulation 

(BULKELEY et al, 2014, Location 2201), similarly to what Hurrell described as global 

liberalization, as previously indicated in the last chapter58. 

In an increasingly globalized world, subnational entities have identified opportunities 

for self-promotion connected to the possibility of capturing foreign investment. In this regard, 

communicating action on climate change is also part of a branding strategy for municipal 

authorities59 to show that they are on par with the necessity to address contemporary global 

topics of concern. 

There is an effort to show that they are taking part in a worldwide common language of 

what composes the performance of a modern city. It highlights therefore the importance of urban 

marketing in present municipal dynamics, in which the city presents itself as merchandise to 

transnational capitalist interests, as signalized by Vainer (2000). 

In summation, the action of city self-promotion recognizes the importance of municipal 

governments inserting themselves in the processes of a globalized economy, which was 

identified by local agents as a necessary step in the latter decades of the twentieth century, 

consolidated in Sassen’s (2005) notion of “global-cities”, that envisions specific municipalities 

as localities in which there is a concentration of global economic activities.   

 
58 See more in HURREL, 2007. 
59 See more in BUSCH, 2016, regarding “green city branding”. 
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As will be presented in the following section, transnational city networks on climate 

change are particularly aware of the importance of the topic of climate change as an element of 

the discourse of what makes a modern city. Lin (2018, p. 70) highlights that several major cities 

around the world have “consciously styled” themselves as “climate frontrunners”. 

Therefore, there is a clear connection between adopting practices geared towards climate 

change and the strategic evaluation of municipal leaders regarding the importance of promoting 

city governments as relevant political and economic actors in global affairs. 

To conclude this presentation on the explanations of subnational involvement in climate 

change governance, it is possible to formulate the following takeaways. 

In large part, the motivations identified by these authors translate particular interests and 

objectives of subnational governments in inserting themselves in new processes of governing. 

This feature connects the international participation of state and city governments with the new 

dynamics highlighted by the concept of governance, especially regarding the potential for more 

diffuse and horizontal interactions among actors. 

It also signalizes the impact that the phenomenon of globalization, starting at the last 

decades of the twentieth centuries, had over the economic capabilities of local authorities. 

Therefore, the contemporary international involvement of subnational entities must always be 

understood as the direct product of a particular historical moment.  

On this topic, two objectives of city governments stand out. The first one is the interest 

of municipal authorities in asserting themselves as leaders on climate change, as relevant actors 

in a more globalized and less hierarchized world. The perception that municipal governments 

can occupy an eventual vacuum left by central government inaction is an element that highlights 

this finding.   

Secondly, there is a significant importance granted to economic interests connected to 

strategies of self-promotion by municipal governments, directed at taking advantage of 

opportunities of foreign investment. Raising the climate change banner, therefore, makes up a 

central element of the contemporary “global-city” and “green-city” brands.  

Having delved into these explanatory frameworks, it is necessary to remember that 
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climate change action and paradiplomatic activity are very complex phenomena that involve a 

number of interrelated factors, and there is no single motivation that can justify the variety of 

initiatives taking place. 

Nevertheless, the exercise of identifying and detailing these particular attempts at 

explaining subnational involvement on climate change is valuable in the sense that it permits a 

better understanding of the discourse strategies linked to city government action. 

3.4. TRANSNATIONAL CITY NETWORKS 

When characterizing the transnational arrangements of climate change governance in 

the previous chapter, it was presented that non-traditional actors often organize their initiatives 

in the format of networks, that operate horizontally across national borders60. 

This is true in the case of the supranational involvement of subnational entities. For city 

governments specifically, it is observed that their participation in climate change governance 

takes a very particular form: the constitution of “transnational city networks”.  

In this regard, Gordon (2019, p. 21-25) states that, on the topic of climate, “city 

leadership is primarily associated with participation in transnational municipal networks”, that 

“work to activate and augment the individual agency of cities”. Consequently, networks are 

understood as an effort to scale up and coordinate local action on climate, “in order to achieve 

meaningful aggregate effects” (GORDON, 2013, p. 289). 

Similarly, Macedo, Setzer and Rei (2016, p. 38), in their review of climate change 

governance initiatives, recognize a “relationship between adopting a subnational climate change 

agenda and participation in transnational networks”. Barbi and Macedo (2019, p. 59) also 

highlight the role played by city networks by stating that they have made possible the creation 

of an “explicitly urban approach to climate governance”. 

Thus, given the centrality of these institutions for municipal involvement on the topic of 

climate change, it is important to better understand their organizational structure and their 

 
60 See more in BETSILL; BULKELEY, 2005; ANDONOVA; MITCHELL, 2010; and SETZER, 2015. 
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strategies for operation.  

3.4.1. Characteristics of the Organizational Structures of Transnational City Networks 

Broadly, two main aspects can be highlighted as essential features that characterize the 

modes of operation of transnational city networks. 

In the first place, these arrangements retain a singular quality due to the central role 

afforded to municipal authorities in the governance of these institutions. City governments are 

prominently displayed as the central constituents of these organizations, and this features clearly 

differentiate these networks from private and corporate organizations also operating 

transnationally. 

Secondly, municipal networks are fairly institutionalized organizations. Generally, they 

establish a legal standing, maintain a register of members, and, moreover, can collect 

membership fees (BULKELEY et al, 2014, Location 2226). Thus, this institutional aspect 

communicates a clear intent in cultivating stable practices and norms.  

This description is in line with the understanding proposed by Acuto and Rayner (2016, 

p. 1149-1150) that presents city networks as “formalized organizations with cities as their main 

members and characterized by reciprocal and established patterns of communication, 

policymaking and exchange”. It also recalls the definition of transnational municipal networks 

as essentially “associative” enterprises, in which a collective of local authorities coordinate 

action on a common policy agenda on climate change (BULKELEY et al, 2014, Location 2125). 

In this direction, is important to stress that transnational city networks can adopt distinct 

membership strategies, in what regards the overall number of members as well as the choice of 

focusing on specific types of cities. 

For instance, C40 Cities Climate Leadership Group (“C40”), one of the most “well-

known” city networks (LIN, 2018, p. 4), implements a more restricted membership, selecting 

cities that have a higher “global” status, reinforcing a focus on the promotion of the idea of 
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“global-cities”61.  

Lin (2018, p. 116) identifies that C40 has “demanding standards” for membership, due 

to its objective to be an “exclusive club”. The author notes that “C40 has indicated that in the 

long run, it plans to move towards clearly articulated and formal performance-based 

membership standards”, which can potentially make membership even more restrictive.  

However, there are also transnational city networks that stimulate a broader spectrum of 

members, such as ICLEI – Local Governments for Sustainability (“ICLEI”), which accepts “all 

local and regional governments”62, and the Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, 

which refers to itself as the “largest global alliance for city climate leadership”63. 

ICLEI, in particular, has historically been recognized as a “leading advocate” for the 

importance of the role of subnational governments in climate change governance (LIN, 2018, 

p. 5). 

In this regard, C40 and ICLEI have established themselves as two of the most active city 

networks on the topic of climate, a point that will be further explored in the exposition of the 

case studies in the following chapter. 

In addition to the variety of city membership strategies, it is important to call attention 

to the fact that transnational city networks can count with the additional participation of other 

types of actors, even though their core membership is obviously composed by municipal 

authorities. 

There are a series of examples of networks that, directly or indirectly, include private 

sector actors, such as businesses and NGOs, which can indicate a level of “hybridizing” of the 

“structures of transnational cooperation” (ACUTO; RAYNER, 2016, p. 1153). Acuto and 

 
61 In its website, C40 identifies members as the “world’s leading cities”. The C40’s new guidelines for membership 

institute a specific category destined to the “top 25 global cities, ranked by current GDP output”. Available at: 

<https://c40-production-

images.s3.amazonaws.com/press_releases/images/25_C40_20Guidelines_20FINAL_2011.14.12.original.pdf?138

8095701> Access in: 05/16/2020. 
62 According to their membership policy, presented at their website. Available at: 

<https://iclei.org/en/members.html>  Access in: 05/16/2020. 
63 According to their presentation at their website. Available at: <https://www.globalcovenantofmayors.org/about/>  

Access in: 05/16/2020. 
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Morrisette (2017) also highlight the existence of explicit corporate partnership of transnational 

city networks. 

After these initial considerations, it is necessary to delve more deeply into how 

transnational city networks have come to position themselves as relevant actors in global climate 

change governance.  

3.4.2. The Consolidation of City Networks as Relevant Transnational Agents 

As mentioned in the introduction to this section, transnational city networks are directly 

inserted in the phenomenon of emergence of alternative processes of governing, in which there 

is a growing focus on horizontal and diffuse modes of interaction. 

These networks are then to be understood as a contemporary model of municipal 

association that is a product of the effects of globalization, as well as an element of the 

consolidation of governance strategies. Due to its insertion in this particular context, 

transnational city networks contrast with earlier forms of connection between cities throughout 

history.  

In the context of urban centers, Saunier (2002) identifies a process, dating back to the 

earlier years of the twentieth century, of municipal authorities seeking to establish institutional 

forms of interaction with its peers, mainly focused on technical exchange, as a result of an 

increasing perception that cities around the world experience problems of similar nature.  

At the end of the twentieth century, it is observed that these interactions had reached a 

significant degree of complexity and Saunier (2002, p. 527) describes this as the establishment 

of an “international municipal movement”. 

The initiatives that compose this movement are primarily marked by its “apolitical” 

features, with a focus on the sharing of knowledge (SAUNIER, 2002, p. 522).  

The consolidation of this international municipal movement is the starting point for the 

analysis of transnational city networks, and is aligned with an exponential rise in associative 

relationship between cities, as expressed in the following graphic, developed by Acuto and 
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Rayner, in which the authors present the number of networks (in the “y” axis) per year (in the 

“x” axis): 

Figure 7 – “Numbers of networks per year, 1885–2015”: 

 

Source: ACUTO; RAYNER, 2016, p. 1156. 

Toly (2008, p. 344) proposes that the constitution of these global networks was made 

possible due to the “revolutionary technologies of communication and transportation”. 

In this context, the appearance of transnational city networks operating on the topic of 

climate change can be seen as a significant part of the contemporary framework of this 

international municipal movement, that also includes several other types of municipal networks 

devoted to a varied array of issue-areas such as economic performance and public health 

(ACUTO; MORRISETTE, 2017, p. 14-22).  

Bulkeley et al (2014, Location 2151) separates the involvement of city networks with 

the topic of climate change in two moments: (i) a first period during the 1990s with the 

mobilization of a restricted group of medium-sized cities in North America and Europe; and (ii) 

a second wave, since the early 2000s, with a broader range of transnational arrangements formed 

by a “more geographically diverse set of cities”. 

This observation is in line with the findings of Acuto and Morrisette (2017, p. 16) that 

also identify an overall “expansion in supra-national city diplomacy” in the decade between 

2004 and 2014, with networks becoming also “more environmentally oriented” (ACUTO, 2016, 
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p. 612).  

The recent explosion on the number of city networks also raises important questions 

regarding the sustainability of this ecosystem, especially due to the limited resources available 

to public authorities at the local level, which means that most city governments cannot fund 

their participation in every existing initiative. Acuto and Morrisette (2017, p. 19) question 

whether this situation will lead eventually to a “natural selection” across distinct initiatives, with 

only better structured and better financially organized city networks surviving.  

This consideration warns against the continuing risk of fragmentation in climate change 

governance, communicated in the last chapter. On one hand, by adopting innovative policy 

strategies, city networks have the potential to mitigate certain aspects of the current state of 

gridlock (ACUTO; RAYNER, 2016). However, there can also be an increasing lack of 

coordination and complementarity among networks, particularly in a scenario of competition 

for resources (ACUTO; RAYNER, 2016). 

3.4.3. The Reinforcement of Neoliberal Trends and of a Global North Perspective in the 

Operation of Transnational City Networks  

The description of transnational city networks presented so far also stimulates an 

important reflection regarding the ideological underpinnings that shape the modes of operation 

of such initiatives. It was introduced that these contemporary governance arrangements 

established by city governments are inherently linked to features of the process of economic 

globalization. 

In that sense, according to a number of authors, transnational city networks reproduce, 

in various cases, elements of neoliberal discourse (LEITNER et al, 2018; THOMPSON, 2020), 

particularly due to the focus on the establishment of partnerships with the private sector and on 

the adoption of market-based solutions (ACUTO; RAYNER, 2016).  

In this regard, climate solutions promoted by transnational city networks reinforce a 

specific perception of how policy problems must be addressed: mainly, by technical expertise 

and the involvement of private actors, be it in funding or in project implementation. 
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Lin (2018) calls attention to the fact that this particular strategy is connected to the 

interests of certain economic groups. For the author, “technical and financial assistance” 

provided by private actors operating in alignment with transnational city networks “is not neutral 

and free from ideological influences and politics” (LIN, 2018, p. 104). 

Toly (2008) formulates that local initiatives established to combat climate change, 

promoted as a “green agenda”, can also be ultimately motivated by demands of the global 

service economy, focused on processes of eco-modernization. Consequently, similarly to Lin’s 

position, Toly (2008, p. 349) concludes that the idea of technical leadership “obscures social 

relations at the heart of both neoliberalism and ecological devastation”. 

A clear example of how municipal involvement with the private sector takes place in 

this scenario is the creation of the 100 Resilient Cities initiative by the Rockfeller Foundation. 

Leitner et al (2018, p. 1281) analyze that the 100 Resilient Cities program focused on “the 

promotion of private sector and public-private partnerships in building resilient cities”, which 

constituted perfect examples of “neoliberal urbanism”. 

Lin (2018) identifies similar tendencies in C40’s mode of operation. The author 

describes that C40 is “actively engaged with major political and business actors on the 

international stage”, and this is reflected in the network’s effort of stimulating the development 

of public-private partnerships between its member cities and companies (LIN, 2018, p. 107). 

Partnerships are seen as a strategy for securing resources for project implementation, and Lin 

characterizes this as a “neo-liberal environmental approach” (LIN, 2018, p. 120). 

Nevertheless, in addition to the neoliberal and technocratic views often espoused by 

transnational city networks on climate change governance, Bouteligier (2013) also calls 

attention to the reinforcement of a “North-South” divide between member cities. 

Despite attempts at inclusion, highlighted by efforts at diversifying membership, it is 

detected that Global North city governments still retain a stronger position in transnational 

networks, in determining the composition of management bodies, the selection of best practices, 

the setting of the agenda and the choice of partners (BOUTELIGIER, 2013). 

The prevalence of a Global North perspective is potentially problematic, given that the 
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current processes of urbanization in the Global South are profoundly distinct from those of 

developed countries. 

The present exposition has made clear that transnational city networks are expressions 

of a particular context in which there is a strengthening of horizontal governance arrangements, 

in detriment of traditional hierarchical State-centered dynamics. These processes have also 

highlighted the potential of technical exchange among cities as a strategy for solving policy 

problems, stressing the value of public-private partnerships and also market-based solutions.  

However, there are critics that identify limitations in this type of arrangement and 

governance set-up, especially in light of recent urban-capitalist crisis and detrimental effects 

resulting of policies of austerity. These critics propose a different urban agenda, identified as a 

“new municipalism”, that aims to substitute a “technocratic” and “apolitical” strategy for policy 

implementation, with a “radical-reformist” and “transformative” response to city problems 

(THOMPSON, 2020, p. 2-3). 

From the economic perspective, this “new municipalism” proposes a break from 

neoliberal urban entrepreneurialism, even adopting the practice of municipalization of 

previously privatized public assets. There is also a direct concern in democratizing decision-

making (THOMPSON, 2020). 

The most significant attempt at internationalization of this countermovement is the 

creation of the “Fearless Cities” network, headlined by “Barcelona en Comú”, and composed 

by more than 50 municipalist organizations from 19 different countries64. In contradistinction 

to the typical mode of operation of transnational city networks highlighted so far, “Fearless 

Cities” distances itself from private actors, such as international NGOs, philanthropic 

foundations and multinational corporations, with the objective of establishing an “autonomous 

grassroots” movement (THOMPSON, 2020, p. 5). 

Despite its recency, it is important to monitor how the proposals of this new global 

municipal movement will affect urban climate policy. It is suggested that this could be the object 

of future research, potentially stablishing a contrast with the effectiveness (or lack thereof) of 

 
64 See more in the Introduction to “Fearless Cities: a Guide to the Global Municipalist Movement” (PISARELLO, 

2019) 
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neoliberal approaches.  

Having formulated these initial considerations on the figure of transnational city 

networks, it is necessary to further delve into the activities they perform in climate change 

governance. 

3.4.4. The Activities Performed by Transnational City Networks 

As a starting point for this analysis, it is beneficial to reintroduce the characterization of 

the main types of activities performed by non-traditional actors, as proposed in the last chapter. 

For the intended purposes, it was indicated that the actions performed by these actors can be 

separated into two realms: (i) transnational initiatives set up independently; and (ii) 

arrangements that are established to support the mechanisms of the interstate dynamic, such as 

the instruments linked to the UNFCCC. 

This is true for transnational city networks as well. In other words, networks can operate 

in a purely “transnational” way or they can perform functions alongside the traditional 

institutions of International Law, in cooperation with the representatives of nation States (central 

governments, as previously indicated). 

The first type of function can be referred to as proper network activity, that is diffuse 

and horizontal as previously presented. The second situation contemplates the activity of city 

government insertion in the forums of international organizations that are mainly comprised by 

nation States, described by Acuto and Rayner (2016, p. 1162) as the “formal core of 

governance”. 

Setzer (2015, p. 326-327) proposes a similar division, suggesting that the activities of 

transnational city networks fall into two main categories: “collaboration” and “coalition”. 

Collaboration is understood as the horizontal activity of network-building for project 

implementation, while coalition refers to the role of exerting pressure on national and 

international actors. 

In regard to proper network activity, it can be applied the typology established by 

Andonova, Betsill and Bulkeley (2009, p. 63), that characterizes this dynamic as being 
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comprised of three core functions: (i) information sharing; (ii) capacity building and 

implementation; and (iii) rule setting.  

In examining city networks, Stehle et al (2019, p. 213) propose an adaptation of this 

categorization to include five distinct roles: (i) generation of information and monitoring; (ii) 

support and capacity building to projects, strategies, and policies; (iii) peer-to-peer learning; (iv) 

engagement with political leadership and diplomatic involvement; and (v) brokering of finance.  

This latter aspect of municipal network operation refers to activities of facilitating access 

to external funding. It is an important feature that will be called attention to in the next chapter. 

This function performed by networks reflects the importance of paradiplomatic activity as a way 

to seek access to financial resources lacking at the local level.  

In face of these descriptions, the network feature of municipal activity in climate change 

governance reflects that, in large part, arrangements perform similar functions due to a common 

understanding of the appropriateness of “particular governance practices and standards” 

(GORDON, 2019, p. 29). Therefore, it can be said that transnational city networks share a 

mutual vocabulary regarding the modes of operation.  

The existence of said similarities reinforces the perception of city networks as being an 

expression of new processes of governing that promote a specific strategy for policy 

development based on technocratic and neoliberal language. 

That is not to say that transnational city networks are ultimately homogeneous. Given 

their particular objectives and membership (that can vary significantly, as previously outlined), 

networks can prioritize specific functions and develop unique strategies for operation. For 

example, despite C40 and ICLEI sharing major similarities and performing generally the same 

functions to their constituents, they espouse differences in the modes of action that they elect to 

reach their objectives (STEHLE et al, 2019).  

Another point to consider is that networks can focus on specific subject matters among 

the varied array of topics related to climate change governance, as it is the case with the 100 

Resilient Cities initiative, which is dedicated primarily to the theme of urban resiliency 

(LEITNER et al, 2018).  
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Regarding the second type of function performed by municipal actors, that takes place 

alongside the traditional spaces of International Law, Gordon (2019) stresses the important role 

that transnational networks have come to assume in this particular context. 

For the author, networks represent a “collective agency” of municipal authorities on the 

topic of climate change (GORDON, 2019, p. 23). Therefore, it is specifically through their 

presentation as networks (“network-as-collectivity”) (GORDON, 2019, p. 27) that city 

governments pushed to solidify their position as “global climate governors” (GORDON, 2019, 

p. 21), searching for greater insertion in the main multilateral forums typically occupied by 

nation States and its representatives. 

The consolidation of transnational city networks as relevant actors in the State-centric 

dynamic of climate change governance makes the city effort as a whole more “recognizable” to 

audiences (GORDON, 2019, p. 31). Therefore, the strengthening of the municipal plight was, 

in large part, made possible by municipalities operating as a collectivity, via the figure of 

transnational networks.  

By presenting themselves as a distinct type of agent, city governments have assumed a 

greater capacity to affect the lawmaking processes in the traditional spheres of State-centric 

deliberation. Tollin (2015, p. 46), for example, calls attention to the presence of more than four 

hundred mayors in COP21 that intended “to call for a more direct involvement in the 

negotiations”. 

About this topic, in the previous chapter, it was already highlighted the larger degree of 

recognition that city governments and other non-traditional actors received by the UNFCCC 

regime, in recent manifestations of the Conference of the Parties and of the IPCC. Overall, the 

collective agency of transnational city networks has made possible for municipal authorities to 

affirm themselves supranationally and helped establishing a clearer link between the 

international and local spheres of governance. 

3.4.5. The Normative and Lawmaking Potential of Transnational City Networks  

In the previous chapter, it was introduced that non-traditional actors operating in climate 
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change governance possess a normative potential, captured in the notions of a “transnational 

construction and flow of legal norms” (SHAFFER, 2007), “bottom-up lawmaking” (LEVIT, 

2007) and “transnational legal process” (KOH, 1996). More specifically, this potential is 

reflected in the creation of transnational norms, rules and standards that can directly affect the 

behavior of governance actors. 

Their influence is also noted in the interactions with the formal processes of international 

lawmaking, in which non-traditional actors, as “norm-entrepreneurs” (FINNEMORE; 

SIKKINK, 1998), can help frame issues and stimulate norm emergence, acting alongside 

sovereign nation States. 

In summation, non-traditional actors are to be understood as normative agents, and this 

finding further puts into question the traditional conception of nation States as having exclusive 

lawmaking competences in International Law. 

The recognition of the normative potential of non-traditional actors is aligned with the 

perception that there are multiple degrees of legalization in global governance and that “soft 

law” can also be an effective means of authoritatively influencing the conduct of other actors65. 

More than that, the idea that non-traditional actors constitute potential lawmakers 

reinforces a pluralist conception that identifies a jurisgenerative force in the repeated interaction 

between distinct spheres of governance, leading possibly to processes of norm internalization 

(KOH, 1996).  

In this chapter, it was described that city governments, acting via associative networks, 

have come to perform multiple functions in global climate change governance. Cities operate 

transnationally in project implementation and exchange of practices and information. They also 

present themselves as a collective in order to occupy spaces in multilateral forums and establish 

deeper interactions with the intestate dynamic.  

Given this current picture, it is necessary to expand on the ideas presented in the last 

chapter and reflect specifically upon the normative and lawmaking potential of municipal 

 
65 See more in ABBOTT; SNIDAL, 2000. 
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governments operating transnationally, as a particular type of non-traditional actor.  

Lin (2018, p. 148-149) defends that municipal authorities do possess a relevant 

normative capacity and proposes a characterization of cities as “norm-entrepreneurs” in line 

with the concept proposed by Finnemore and Sikkink. Additionally, the author establishes that 

the transnational interaction of cities has consolidated into a “emerging normative community” 

(LIN, 2018, p. 8), drawing on the visions of Cover, Koh and Berman.  

This lawmaking potential is apparent in the purely transnational activities of city 

governments, as well as in its interactions with the interstate dynamic, when municipalities 

assume the role of “network-as-collectivity”. 

Therefore, in adopting this framework that separates cities activities into two realms, it 

can be said that their normative capacity is present in both settings, although in different ways.  

In the purely transnational dynamic, that captures the horizontal interactions among city 

governments, Lin (2018) identifies that the transmission and exchanging of information and 

knowledge results in the establishment of specific norms and practices, that shape the conduct 

of individual municipal authorities and other governance actors with which they interact. About 

the role performed by transnational city networks, the author proposes the following: 

Transnational municipal networks also serve as conduits through which cities can 

create and implement urban-specific norms, practices, and voluntary standards that 

support and complement the international legal regime on climate change. (LIN, 2018, 

p. 105) 

For the author, the consolidation of these norms is the result of processes of “reiterative 

interaction and frequent cooperation”, that leads to internalization (LIN, 2018, p. 127). This 

focus on the importance of repeated exchange draws on the previous studies of Koh (1996) on 

the “transnational legal process” and Shaffer (2007) on the “transnational construction and flow 

of legal norms”. 

Therefore, what Lin characterizes as “urban climate law” is inherently similar to the 

representations proposed by these authors, contemplating the appearance of transnational 

normative communities directed by non-traditional actors.   
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In the case of transnational municipal interaction, Lin (2018) identifies the voluntary 

adoption of standards as a central feature of norm development. Network association is a 

voluntary scheme. Thus, the participation of actors in the construction and implementation of 

norms and practices is also understood as voluntary. This idea is in line with previous 

characterizations of soft law66, especially due to the fact that city networks lack traditional 

“police power” to ensure compliance from its members (LIN, 2018, p.128).  

Ultimately, Lin states that the process of transnational interaction of city governments, 

catalyzed by the role of associative networks, has led to the consolidation of three norms that 

compose the core of “urban climate law”: 

(…)norms are as follows: first, that climate change is a global problem but can and 

must be addressed locally by cities; second, that large, global cities are not only a 

source of the problem because of their high levels of GHG emissions but also a 

source of solutions; third, that cities can best reduce their GHG emissions and 

embark on low-carbon growth by committing to a policy approach based on 

measurement, monitoring, and reporting of their GHG emissions. (emphasis added) 

(LIN, 2018, p. 127) 

The idea that these transnational norms communicate a duty of cities having to assume 

a process-based approach to policy, based on monitoring and reporting, finds notable examples 

in the operation of city networks. 

For instance, Gordon (2013, p. 292) highlights that the Cities for Climate Program 

(“CCP”), a paradigmatic initiative developed by ICLEI in late 1990s and early 2000s, 

established a “process-oriented governance framework” for city governments to develop local 

climate policy. This example will be object of further comment in the next chapter. 

Once again, it is made clear, then, that the norm development undertaken by 

transnational city networks is dependent on a relationship of constant interaction with its 

members, reinforcing its iterative feature. This leads to a constant reassessment and reappraisal 

of the content of “urban climate law” norms, in a process that Lin (2018, p. 138) calls 

“reflexivity”. Through reflexivity, cities assess their own performance in comparison to 

 
66 Setzer, for example, characterizes network activity as soft law, meaning “guidelines, recommendations, 

coordinating measures and other instruments which are not formally binding” (SETZER, 2015, p. 328). 
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common standards and this can lead to further development and the improvement of existing 

norms (LIN, 2018, p. 140).  

Current normative standards for city action on climate change are communicated via 

processes of “norm diffusion” in which a particular actor (or group of actors) can successfully 

assert its regulatory influence over others, defining what norms will be adopted by the normative 

community (LIN, 2018, p. 147). 

This assessment of how norms are disseminated in practice signalizes that the current 

format of “urban climate law” must also be analyzed via political lenses, given that powerful 

actors have the capacity of dictating the actual content of rules. 

This perception reinforces the importance of the findings of Bouteligier, previously 

mentioned in this section, that indicated that specific actors (Global North cities) have a more 

central command over the functioning of transnational city networks, particularly in the 

definition of best practices. 

It is also in line with the previous investigations of Shaffer and Bodansky (2012) that 

reached the conclusion that, in interactions between nation States, the more powerful actors have 

a greater capacity of imposing its standards. 

Therefore, it is important to take into account that, even though transnational city 

networks have a diverse membership, municipal authorities located in developed countries seem 

to possess more control in defining the content of the norms that will direct city behavior. 

This opens the door for an inquiry regarding the appropriateness of this norms for the 

specific context of cities located in the Global South, that go through very distinct processes of 

urbanization, with developmental concerns that are different from those of the Global North.   

However, the normative dimension of transnational city networks expands beyond the 

interaction among peers. As mentioned above, cities operating as a collective possess the 

capacity to influence lawmaking processes in the traditional spaces of International Law. The 

clearest example of this type of activity is the interaction of transnational city networks with the 

UNFCCC, recognized as the main forum for the development of climate change governance. 
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In this particular space, Lin (2018, p. 150) identifies that municipal authorities, working 

as a group, “lobby for more robust and ambitious action by states”. 

This concerted effort from city governments has led to a growing recognition by nation 

States of the importance of contemplating the aspects of urban regulation. In the previous 

chapter, it was mentioned that there has been an increasing opening of the Conference of the 

Parties to subnational governments as relevant stakeholders on climate change governance, 

reflected in the text of the Cancun and Paris Agreements. 

Another example of this connection between the municipal movement and international 

organizations is the emphasis on “sustainable urbanization” communicated in the agenda of the 

World Bank and UN-Habitat (“United Nations Human Settlement Programme”). The linkages 

between UN-Habitat, World Bank and municipal authorities signal to the consolidation of a 

“global urban agenda” that retains a neoliberal perspective expressed in the preference for 

market-oriented solutions (LIN, 2018, p. 61-62).  

In summation, it can be stated that the transnational operation of city networks and the 

functioning of the interstate dynamic are mutually reinforcing, due to their constant interaction. 

This perception subscribes the iterative character of norm development, already stressed in the 

description of the transnational legal process by Koh.  

The normative effects of the relationship between the interstate and the transnational 

settings can be perceived, for example, in the adoption of mechanisms by city networks that 

were previously established in the UNFCCC. In this regard, transnational city networks have 

come to utilize methodological and regulatory tools developed at the international level, such as 

the pledge-and-review approach established by the Paris Agreement, as well as monitoring 

mechanisms. For Lin (2018), this strategy reflects a sign of support for international climate 

negotiations. 

On the other hand, it is proposed that the interstate dynamic can also be influenced by 

norm development taking place at the transnational level. Authors indicate that the insertion of 

city governments as relevant actors in global climate change governance has led to a reframing 

of the issue, even in multilateral forums. 
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This is potentially beneficial because alternative understandings proposed by 

transnational actors can help sidestepping contentious issues and suggesting new pathways for 

action (GORDON, 2013).  For Lin (2018), this has happened at the level of the UNFCCC as 

cities have reframed the climate change issue from one focused predominantly on reducing 

GHG emissions to one about the broader quest for sustainable urban development. 

The reinforcing dynamic between transnational city networks and the international level 

is referred to as “coupling”, and, as stated, above can be mutually advantageous. Lin argues that 

“coupling not only benefits the UNFCCC regime but also supports the development of urban 

climate law by conferring legitimacy by association and implicit endorsement” (LIN, 2018, p. 

129-130). 

In summation, the scenario presented so far recognizes three main aspects of the 

lawmaking potential of city governments as transnational actors. In first place, it is indicated 

that transnational city networks express a normative capacity in the development of soft law 

standards that command the type of actions employed by its members in climate policy. The 

consolidation of these norms and standards gave rise to what Lin calls as “urban climate law”.  

Furthermore, it is noted that municipal authorities, operating via networks as a collective 

agent, have shown that they retain a capacity of influencing actors in the interstate dynamic, 

particularly at the UNFCCC level.   

Thirdly, the constant interaction between the transnational and international settings has 

led to a process of “coupling”, that recuperates the idea of “orchestration” (ABBOTT, 2012) 

previously presented in the last chapter. This finding has highlighted that the interface between 

distinct governance arenas has the potential to further norm development, producing beneficial 

effects for State-centric arrangements and transnational city networks as well. 

3.4.5.1. Conflicting Views Regarding the Impact of Transnational City Networks in 

Local Climate Change Policy in the Global South 

The examinations on the normative potential of transnational municipal networks have 

indicated that these actors have the capacity of influencing policy development on climate 
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change at the local level. In particular, Lin (2018) proposes that city networks communicate 

specific norms and standards that are incorporated by individual municipalities, consolidating 

the notion of a transnational “urban climate law”.  

Thus, from this standpoint, it is interesting to investigate how this role exerted by 

transnational municipal networks is performed in practice, in their experience with specific city 

governments. In other words, what is the actual position occupied by transnational city networks 

in the processes of development of climate policies at the local level? 

On this subject, it is important to examine the work of authors that conducted case studies 

regarding the establishment of climate policies in cities of the Global South; more specifically 

Barbi and Macedo (2019), that examined the experiences of major cities in Brazil, and Stehle et 

al (2019), that analyzed situations in Brazil, South Africa, India and Indonesia.  

Barbi and Macedo (2019) indicate that, generally, in Brazil, city government 

involvement with transnational networks was instrumental for the establishment of climate 

legislation. It is presented that, as of 2018, seven Brazilian municipalities had passed climate 

laws, and the authors identify a clear link between this development and city engagement with 

transnational networks (in this case, ICLEI).  

Stehle et al. (2019) adopt a more skeptical view regarding the effects of transnational 

city networks on the development of local policy on climate change. The authors formulate that 

external actors such as transnational networks “can inspire policy and organizational change 

across cities in the Global South only to a small to medium extent” (STEHLE et al, 2019, p. 

222).   

Their finding indicates that the potential impact of transnational actors in generating 

more advanced policy at the municipal level can be constrained by other local factors, such as 

the interference of economic and political leaders, and the necessity of establishing a strong 

coalition of actors to support change (STEHLE et al, 2019). 

Ultimately, Stehle et al (2019, p. 228) conclude that transnational city networks 

operating with Global South cities have been unable to promote greater “institutionalization”, 

due to an absence of “formalized rules” that can be enforced upon other agents (STEHLE et al, 
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2019, p. 211). Thus, it reflects a position that the climate policies set up by Global South cities 

have not established sufficient obligations of conduct to other actors in order to produce actual 

change.   

Regarding this argument in particular, it is necessary to consider that the conception of 

“institutionalization” presented by the authors is somewhat limited. As previously proposed in 

the present study, in alignment with the definition of institutions established by Finnemore and 

Sikkink (1998), “institutionalization” can be more widely understood as a process of 

aggregation of practices and norms, regardless of their formality and possibilities of 

enforcement. 

Therefore, in order to study the degree to which climate policies are institutionalized, it 

is necessary to go beyond the sole examination of the establishment of obligations of conduct 

via the legislative process, which only provides a restrictive characterization. 

For instance, programmatic provisions in climate legislation communicate norms 

regarding the objectives and goals to be achieved by the city government. Also, the 

consolidation of methodologies for emission inventories is an important element of 

institutionalization of climate policy, even though it is not necessarily reflected on legal texts. 

Overall, it can be said that the two case studies espouse conflicting perceptions regarding 

the degree of influence of transnational city networks on the development of local climate 

policies, by municipal governments. 

Barbi and Macedo support the notion that transnational city networks have proven to be 

instrumental for the advancement of climate legislation. In contrast, Stehle et al have proposed 

that city networks are not necessarily leading actors in these processes, and their impact can be 

constrained by local dynamics. 

Nevertheless, both perspectives also encounter a similar limitation, in large part due to 

the timeframe adopted for the analysis. In these studies, it can be said that the primary focus of 

the authors was the process of development and adoption of climate legislation. Consequently, 

what takes place after this moment received less attention in their examination, due to the time 

span of their studies. 
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As presented, Barbi and Macedo point to the approval of climate laws as evidence of 

ICLEI’s influence over Brazilian municipalities. Stehle et al also communicate an emphasis on 

analyzing the existence of formalized rules. Thus, both perspectives position formal legislative 

development at the center of its analysis of climate policy. 

On the other hand, the continuing implementation of climate policy after the approval of 

climate laws is not the object of more thorough examination, specifically regarding the potential 

of further involvement between municipalities and transnational networks, in this scenario.  

3.5. CONCLUDING REMARKS 

The present chapter had the overall objective of providing a clearer picture regarding 

municipal involvement on climate change governance.   

Throughout the exposition, it was highlighted that current supranational activity 

performed by city governments signalizes new modes of operation by municipal authorities, 

captured in the framework of paradiplomacy, and it is situated in a particular historical moment 

of globalization and of greater interdependence between distinct levels of governance. 

In this regard, the process of international insertion of cities was linked to 

transformations of the processes of governing that took place over the latter half of the twentieth 

century, and especially since the 1990s in the field of environmental protection and climate 

change.  

Specifically, it was indicated that city activity in climate change governance adheres to 

certain patterns of operation, in particular via an associative organization of transnational 

network arrangements.  

In the relationship with its members, these transnational networks establish standards for 

conduct and communicate best practices, that assume a character of soft law. They also have 

gradually inserted themselves into the interstate dynamic and have come to exert influence into 

how the collective problems are addressed at multilateral forums, especially the UNFCCC. 

This form of operation has indicated that transnational city networks carry a normative 
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and lawmaking potential, and therefore contribute for the advancement of rules in the sphere of 

climate change governance. 

Nevertheless, it is pointed out that the transnational norms developed by networks 

privilege the point of view of Global North cities and retain a neoliberal bias, focusing on policy 

solutions that involve the establishment of partnerships with the private sector and the adoption 

of market-oriented and technical solutions.  

Additionally, there is also an important question regarding the actual role performed by 

transnational city networks on the processes of development of climate policy at the local level, 

in cities of the Global South. 

Some scholars have pointed out that transnational networks are central actors for 

stimulating the establishment of climate-related regulation by municipal authorities. However, 

there are also those that propose that city participation in network arrangements do not 

necessarily result in a more developed climate policy, at the municipal level. 

Thus, the literature reveals dual perspectives regarding the actual extension of the 

influence of city networks on local climate policy, that, in turn, generates the need for further 

investigation. This duality will serve as a lens for conducting the case study analysis in the 

following chapter, that will focus specifically on the experiences of the city governments of São 

Paulo and Rio de Janeiro.  
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4. THE PARTICIPATION OF SÃO PAULO AND RIO DE JANEIRO IN 

CLIMATE CHANGE GOVERNANCE 

 

The previous two chapters consolidated the notion of city governments as central actors 

in current climate change governance. In the exposition conducted so far, it was presented how 

municipal authorities, particularly via their participation on transnational city networks, have 

gradually increased their international participation and have shown the potential to affect the 

further development of norms and rules in climate-related regimes. 

As introduced in the last chapter, this perspective also raises a relevant question 

regarding the modes of interaction between the actors in climate change governance and the 

local level, particularly regarding the role exerted by transnational city networks in the creation 

of municipal climate policies and how this process can take place in practice.  

Therefore, the objective of the present chapter will be to describe the development of 

municipal climate policy in São Paulo and Rio de Janeiro, identifying the position occupied by 

transnational networks in these dynamics. 

 The analysis of the individual experiences of cities is an endeavor that aims to contribute 

to the growing body of work regarding the transnational and supranational insertion of city 

governments and other subnational entities in the field of climate change governance.  

The chapter will be divided into five parts, following this introduction.  

The first section will characterize the methodological approach to the case studies, 

justifying the delimitation of the object of study, commenting on the timeframe chosen for the 

analysis, as well as highlighting the databases utilized for research and the setup of the 

interviews conducted with relevant actors.  

From then on, the chapter will depict, chronologically, the trajectory of São Paulo and 

Rio de Janeiro in the development of their local climate policies and their continuing 

participation in climate change governance, dividing this path into three distinct “moments”. 

After this exposition, the last section will formulate some concluding remarks highlighting the 

main findings.  
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4.1. METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS REGARDING THE CASE STUDIES 

4.1.1. On the Object of Research and the Timeframe of Analysis 

As a starting point, it is important to address that the delimitation for the object of 

research was a necessary option, given the time limit for the development of the master’s 

dissertation. Thus, the choice of restricting the analysis to these two specific cities is explained, 

primarily, by the fact that São Paulo and Rio de Janeiro are the two largest cities of Brazil, in 

terms of population67.  

In this respect, the examination of the experiences of São Paulo and Rio de Janeiro 

provides an important perspective into how large urban centers in the Global South have tackled 

the topic of climate change, providing an opportunity to build upon the case studies mentioned 

in the last chapter. 

Given that institutions of climate change governance have privileged the point of view 

of actors of the Global North68 and that this has been reflected on the outcomes of academic 

research69, it is necessary to continue expanding the body of work in a direction that better 

incorporates the standpoint from the Global South, taking into account that municipalities in 

developing countries are going through specific processes of urbanization that can, in turn, 

produce particular challenges in terms of climate action. 

In parallel, it is essential to clarify that the intended analysis does not aim to be an all-

encompassing portrayal of the experience of Brazilian cities in climate change governance. In 

this regard, the findings produced in a study about São Paulo and Rio de Janeiro, two 

metropolises with millions of inhabitants, are not to be understood as generalizing conclusions 

regarding Brazilian municipalities as a whole, given that cities in Brazil make up a very 

 
67 Information regarding municipal population in Brazil is made available in the database of the Brazilian Institute 

of Geography and Statistics (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE). Available in: < 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=downloads> 

Access in: 04/03/2021. 
68 See more in SHAFFER; BODANSKY, 2012 and BOUTELIGIER, 2013. 
69 This has been a concern expressed by various authors such as Setzer (SETZER, 2009), Barbi and Macedo 

(BARBI; MACEDO, 2019), and Stehle et al (STEHLE et al, 2019). 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=downloads
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heterogenous group, varying significantly in population, economic power, climate, and many 

other relevant features.  

The present analysis builds upon the aforementioned research of Barbi and Macedo and 

Stehle et al. In the previous chapter, it was indicated that both studies share a focus on the 

development and approval of climate laws but did not sufficiently expand on the processes of 

implementation that followed. 

Therefore, in order to try and complement the framework of their examination, it is 

necessary to expand the timespan of analysis, to illustrate how city governments and 

transnational actors have maintained a degree of involvement even after the passing of climate 

legislation.  

Consequently, the exposition will be separated into three “moments”. The first 

“moment” encompasses the period from the turn of the century, when the cities first began to 

reflect upon the topic of climate change, up to the enactment of the major pieces of climate 

legislation in São Paulo and Rio de Janeiro, that took place, respectively, in 2009 and 2011. 

The second “moment” refers to the period that extended from 2011 to 2017, in which 

the implementation of the previously approved climate policies is marked by a fragmented 

approach by municipal authorities, by the endurance of a degree of interaction with transnational 

networks, and by a gradual insertion of the topic of climate into broader dynamics of city 

planning. 

The third “moment” captures the events that happened from 2017 up to the end of 2020, 

centered in a more active involvement of São Paulo and Rio de Janeiro with the C40 network in 

the development of the project “Deadline 2020”, that envisions the establishment of municipal 

climate action plans. 

Figure 8 – “The three moments of climate policy development in São Paulo and Rio de Janeiro”: 
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Sources: SÃO PAULO, 2009b; RIO DE JANEIRO, 2011b; INTERVIEW 2, 06/24/2020; INTERVIEW 3, 

07/02/2020; INTERVIEW 6, 07/23/2020. Figure produced by the author. 

As signaled above, the examination will focus on the events that happened up to the end 

of 2020. Nevertheless, as the writing of this dissertation was concluded at the end of April 2021, 

the presentation will include some important updates regarding ongoing processes. 

The intended analysis will focus on the development of each city’s local climate policy 

from an institutional perspective. This means that the examination will focus on the 

“aggregation” of practices by the municipalities and in the establishment of local norms 

regarding climate, taking into account how rules are “structured together and interrelate” in 

these particular contexts (FINNEMORE; SIKKINK, 1998, p. 891). 

In this regard, there are three dimensions through which institutional practices can be 

examined.  

In first place, there are the processes of direct implementation of climate policy by the 

city government, encompassing further regulation of climate legislation, the creation of 

municipal bodies specifically devoted to climate, and the development of emission inventories. 
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The second lens refers to repercussion of the subject of climate change in other municipal 

legal texts, meaning how the topic appears in further city legislation. The point of reference for 

this examination will be municipal planning instruments. 

And the third lens will focus on the continuing institutional relationship of the city 

government with transnational municipal networks.   

Due to the perspective adopted, the examination will not attempt a thorough evaluation 

of the results of the climate policies, be it on terms of emission reductions or of budgetary 

expenditure. As communicated, the focus will be on the aggregation of institutional practices 

and norms regarding the topic of climate change, at the local level.  

At the present moment, municipal climate policies in São Paulo and Rio de Janeiro are 

in the process of establishing a more detailed roadmap for future implementation, in the format 

of climate action plans. The content of these plans will be an important reference point for 

further analysis regarding the evaluation of the effectiveness of municipal climate policies. 

Nevertheless, this dissertation will not attempt to perform this exercise, given the lack of public 

information regarding the climate action plans, up to the moment of writing.  

4.1.2. Comments Regarding Document Analysis and Interviews 

The research consisted, primarily, of document analysis, drawing upon public municipal 

databases, in order to access legal texts, contracts, city planning data and information regarding 

emission inventories. 

More specifically, the research sough to identify: (i) municipal legislation specific to 

climate change; (ii) laws and decrees that established the creation of administrative bodies 

devoted to the topic of climate; (iii) other legal instruments of municipal planning that 

incorporated climate-related directives; (iv) institutional projects, that albeit not formalized in 

laws or decrees, were developed by city governments to tackle specific aspects of mitigation or 

adaptation, including emission inventories; and (v) agreements celebrated between municipal 

authorities and transnational city networks, sometimes with the involvement of third parties.  
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Additional documental information was requested via transparency procedures of the 

Law on Access to Public Information (“Lei de Acesso à Informação”) (BRAZIL, 2011).  

The intent behind the choice of this methodological tool is that document analusis can 

provide important background and context to the research, as well as indicate additional 

questions to be asked. However, it is important to stress that document analysis is also exposed 

to some potential limitations. 

Bowen (2009, p. 32-33) highlights that documents can provide “insufficient detail”, 

given that they are often produced for some purpose other than research and can be marked by 

“low retrievability”, in the sense that access to them can be blocked.  

Both problems are present when dealing with municipal information, due to the fact that 

city government official documents are developed for specific objectives of the municipality 

and are not always made available to the general public. 

Regarding this last point, it is important to stress that a significant part of the questions 

submitted to the municipality of Rio de Janeiro via transparency procedures were not answered 

in the deadline set by the Law on Access to Public Information70, which limited the timely access 

to official information and emphasized the need of utilizing alternative sources.  

Taking these limitations into account, there was an option to perform interviews as an 

effort to seek data convergence and corroboration, by combining the use of different sources 

and methods (BOWEN, 2009). Thus, ten individual interviews were conducted to collect the 

perspective of actors involved in the process. 

These interviews had the objective of drawing on the insider knowledge and expertise 

of the participants, in order to supplement the document analysis. Therefore, the selected actors 

for the interviews were purposefully chosen due to the positions they occupy currently or have 

occupied in the past. 

 
70 The first paragraph of Article 10 of the Law on Access to Public Information (BRAZIL, 2011) establishes that 

the public entity must respond to requirements in up to 20 days. Of the seven requirements made to the municipality 

of Rio de Janeiro, five of them were not answered in accordance to this deadline, and were only responded to 

several months after.  
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The interviewees included: (i) municipal employees, from São Paulo and Rio de Janeiro, 

working in managerial posts on environmental affairs and international relations; (ii) employees 

of transnational city networks; (iii) representatives of civil society organizations and academia 

that have had relevant experiences with both city governments in the development of their 

climate agenda. 

The interviews were semi-structured, following a model questionnaire71. They were 

conducted in Portuguese, via video conference, due to the social distancing protocols imposed 

by the Covid-19 pandemic. 

When referencing the interviews, they will appear numbered as Interviews 1-10, with 

the identification of the date the interview was performed. The list of names and qualification 

of interviewees, the model questionnaire, and the transcript of each individual interview in 

Portuguese can be found in the Appendixes to this dissertation.  

Data collected in the interviews generated the need for complementary document 

research and analysis, that was instrumental in corroborating information mentioned by the 

participants.  

Finally, for presentation purposes, both cases will be examined in conjunction together, 

adopting the chronological three-part division that was referenced above. 

4.2. FIRST MOMENT: INITIAL MUNICIPAL INSERTION IN CLIMATE CHANGE 

GOVERNANCE AND THE INCEPTION OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT AT 

THE LOCAL LEVEL 

The first phase of interaction of the municipal governments of São Paulo and Rio de 

Janeiro with climate change governance has a starting point in the latter years of the 1990s and 

stretches itself for over a decade, to the beginning of the 2010s. 

 
71 Interviews took into account guidelines proposed by Bill Gillham (GILLHAM, 2005).  
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It is a period that is marked by a gradual appropriation of the climate agenda by the 

cities, mobilized by its initial interactions with transnational city networks, and spearheaded by 

specific political actors. 

It encompasses incipient climate-related projects, the development of the first emission 

inventories and the draft of the central pieces of municipal climate legislation. The endpoint of 

this first moment is the enactment of the municipal policies on climate change, which took place 

in 2009 in São Paulo, and 2011 in Rio de Janeiro.  

4.2.1. Participation in ICLEI and in the “Cities for Climate Protection” Program  

 In the last decade of the twentieth century, the city governments of São Paulo and Rio 

de Janeiro began cultivating a relationship with transnational city networks, including networks 

that promoted an environmental and climate-specific agenda (BARBI; MACEDO, 2019). 

As was introduced in the previous chapter, this first approximation takes place during a 

period in which, globally, city networks experienced an exponential rise in number, staking a 

claim as an increasingly important transnational actor72. 

More specifically, it can be noted that this preliminary involvement of São Paulo and 

Rio de Janeiro with municipal networks acting on climate change happens at a very early stage 

of the internationalization of the climate agenda. 

As indicated by Bulkeley et al (2014), climate specific networks began to organize in 

the 1990s and would only expand during the 2000s. Therefore, this premature effort at 

collaboration by São Paulo and Rio de Janeiro communicates a predisposition from both cities 

to establish an international position in matters relating to sustainable development and 

environmental protection. 

As will be detailed throughout this chapter, this initial contact with transnational 

networks proved to be a landmark for the further institutionalization of climate regulations in 

both cities. 

 
72 See Figure 7 above. 
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In the case of São Paulo specifically, Back (2012) notes that the fostering of the 

interaction with city networks was aided by the establishment, in 2001, of the Secretariat of 

International Relations, during the mayoralty of Marta Suplicy. In Rio de Janeiro, the 

Coordinating Body of International Relations has existed since 1987, directly linked to the 

mayor’s Office (RIO DE JANEIRO, 1987). 

 As pointed out in the last chapter, the existence of municipal government bodies 

specifically dedicated to foreign relations is an important factor that helps boosting the 

international insertion of city governments. Thus, it can be said that, in both cases, the existence 

of an institutional body was a relevant element in the process of increasing international and 

transnational participation. 

In these early stages of involvement with the climate agenda, the most significant city 

network working on climate change was ICLEI. Barbi and Macedo (2019) present that ICLEI, 

founded in 1990, was the first transnational network of local governments to engage in climate 

action. 

In 1993, in the very aftermath of the signature of the UNFCCC, ICLEI launched its 

signature international campaign “Cities for Climate Protection”. The objective of this program 

was to promote GHG emission reduction in urban centers, in line with the directives of the 

Framework Convention and anticipating the focus on mitigation that would be reinforced in the 

dynamic of the Kyoto Protocol (MACEDO, 2017). 

Due to this feature, the CCP framework illustrates the connection between the 

transnational and interstate dynamics, reinforcing Lin’s idea of “coupling”. 

In its initial moment, the CCP counted with 14 participants. By 2009, it had experienced 

major growth, having come to include more than 1200 cities (MACEDO, 2017). 

The CCP program was based on a methodology of five milestones that was to be 

followed by each participant city, including: (i) the setup of a baseline inventory regarding the 

emission of greenhouse gases; (ii) the establishment of a voluntary reduction target on 

emissions; (iii) the development of an action plan to achieve this target; (iv) the implementation 

of the action plan; and (v) the monitoring of progress (MACEDO, 2017). 
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In this way, the program communicated a “cyclical” dynamic in which a periodical 

evaluation of the results should lead to a constant reappraisal of the emission targets (MACEDO, 

2017). As presented in the last chapter, Gordon (2013) characterized this functioning of the CCP 

as a “process-oriented governance framework”.  

São Paulo and Rio de Janeiro first established a relationship with ICLEI in the early 

1990s, having become members in 1991 and 1993, respectively73. 

In 1998, Rio de Janeiro adhered to the CCP campaign (MACEDO, 2017). With ICLEI’s 

assistance (BARBI; MACEDO, 2019), the city developed its first emission inventory in the year 

2000, utilizing 1990, 1996 and 1998 as reference years74. The project of this inventory was under 

the coordination of the Municipal Secretariat of the Environment, but the city hired an external 

consultant for its production: the center of engineering research of the Federal University of Rio 

de Janeiro, known as COPPE/URFJ (INTERVIEW 1; 06/19/2020).  

For the development of this first inventory, ICLEI, by way of the CCP program, provided 

technical and methodological support. However, there are conflicting views regarding the 

centrality of ICLEI’s support in the development of the inventory itself. 

Participants of the process (INTERVIEW 1; 06/19/2020) indicated that the methodology 

was not readily applicable to the municipal context, given that it was based on guidelines 

established for the national level: the “Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories”75. Also, there was a need of “tropicalizing” ICLEI’s inventory methodology, 

in order to capture elements specific to the Brazilian context76. 

 
73 According to information available in ICLEI’s website: < https://www.iclei.org/en/members.html> Access in: 

02/06/2021. 
74 It was not possible to obtain access to this first emission inventory. However, it was possible to extract this 

information from 2015’s inventory (RIO DE JANEIRO, 2015) 
75 The “Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories” are composed by three 

volumes, made available at: <https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs1.html> Access in: 02/06/2011. 
76 “O ICLEI fornecia um apoio técnico com software, com a metodologia capaz de fazer um inventário de emissões, 

porém esse software não tinha os fatores de emissão de gases de efeito estufa específicos para o caso brasileiro: 

a nossa energia elétrica, os combustíveis que são usados no Brasil, etc. Então era necessário uma “tropicalização” 

da metodologia. Nós nem utilizamos o software do ICLEI e começamos a desenvolver, com base no manual do 

IPCC, nas diretrizes para elaboração de inventários, o que seriam inventários de gases de efeito estufa para um 

município, já que o IPCC tinha essencialmente desenvolvido esses manuais para os países fazerem seus inventários 

para Convenção do Clima.” (INTERVIEW 1, 06/19/2020.) 
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Thus, during this process, COPPE/UFRJ developed a model of emission inventory more 

suited to the municipal level. As presented in Interviews 1 (INTERVIEW 1; 06/19/2020) and 5 

(INTERVIEW 5; 07/09/2020), this particular methodology came to serve as the standard for the 

next Rio de Janeiro emission inventories, indicating a relevant role played by academia in 

supporting the development of climate policy in the city.  Not only that, but COPPE/UFRJ 

established itself as a point of reference for the development of emission inventories in Brazil, 

given the institution of its Climate Center. 

São Paulo joined the CCP program in 2003, by way of a technical cooperation agreement 

signed with ICLEI, incorporated by a municipal ordinance (SÃO PAULO, 2003). The city’s 

first emission inventory was developed in 2005, using as reference the year of 2003 (SÃO 

PAULO, 2005b). The project involved the participation of ICLEI and was operationalized by 

the external hiring of the Climate Center of COPPE/UFRJ. It also utilized as a baseline the 

directives of the IPCC, translating them to a municipal context (SÃO PAULO, 2005b).  

São Paulo’s first inventory also communicated an objective of functioning as the starting 

point for the development of a municipal climate change policy that would involve the draft of 

a legislative project, for the future enactment of legislation (SÃO PAULO, 2005b).  

In parallel to the emission inventories, authorities in both municipalities also began 

exploring initiatives related to carbon markets, in connection to the establishment of the Clean 

Development Mechanism, created by the Kyoto Protocol, celebrated in 1997. In São Paulo and 

Rio de Janeiro, projects of capture and destruction of biogas were developed in sanitary landfills, 

as a way to obtain carbon capture credits (INTERVIEW 1, 06/19/2020; INTERVIEW 6, 

07/23/2020).  

These projects were the result of the work of city managers that identified a favorable 

commercial landscape for climate-related initiatives and saw further opportunities for 

sustainable development, at the municipal level. 

In São Paulo, it is highlighted the importance of Adriano Diogo, who served as the 

Secretary of the Environment during the term of office of Marta Suplicy (INTERVIEW 6, 

07/23/2020). In Rio de Janeiro, a similar role was played by Eduardo Paes, who at the time also 
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was the Municipal Secretary to the Environment under the mayoralty of César Maia, but later 

would come to serve two terms as mayor himself (INTERVIEW 1, 06/19/2020).  

As pointed out in Interview 1 (INTERVIEW 1, 06/19/2020), these initial carbon capture 

initiatives were important for convincing relevant actors that environmental initiatives 

undertaken by city governments could also yield a positive return in the economic sense77. 

In turn, this perception is connected to the idea present in paradiplomatic theory that 

cities can explore activities linked to their international participation due to the identification of 

potential complementary sources of revenue, as pointed out by Michelmann (1990). 

During this first decade of the 2000s, São Paulo and Rio de Janeiro continued a gradual 

expansion of its climate initiatives and projects. Both cities established administrative units 

devoted specifically to climate change inside their Municipal Secretariats for the Environment 

(STEHLE et al, 2019). 

In this direction, São Paulo also created the Municipal Committee on Climate Change 

and Sustainable Economy (SÃO PAULO, 2005a), at this point an inter-secretarial working 

group for discussing emission mitigation initiatives. This first conception of the committee 

would later be overhauled with the adoption of a broader membership spectrum, at the time of 

the enactment of São Paulo’s Municipal Policy on Climate Change. 

In this initial phase, there was also a process of furthering transnational involvement. 

The C40 network was established in 2005, as a global initiative promoted by the mayor of 

London at the time (LIN, 2018). The creation of the network was incentivized by the Clinton 

Foundation (LIN, 2018). 

São Paulo became a member of the C40 network in 200578, and Rio de Janeiro adhered 

in 2007 (RIO DE JANEIRO, n.d.).  

 
77 “Então isso ajudou bastante nessa institucionalização porque todo o lado da oportunidade da questão ambiental 

foi realçada e, pela primeira vez, os operadores de mercado, os empresários, viram que o meio ambiente não era 

apenas só “não pode”, restrição, custo, limitação de rentabilidade, mas ao contrário dava um retorno positivo” 

(INTERVIEW 1, 06/19/2020) 
78 This data is not readily available in São Paulo’s mayoralty or C40’s databases. Nevertheless, a briefing from São 

Paulo’s city government attests that the city is a C40 member since 2005. Available at: < 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/capital-assina-acordo-de-participacao-da-c40-para-cooperacao-
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Nevertheless, at the time, ICLEI retained its position as the key transnational network 

with which both cities interacted. The relationship of both cities with C40 would only become 

more proximate in the next decade, as will be presented. 

The perspectives collected in the interviews emphasized that city membership in ICLEI 

and participation in the CCP initiative were major factors for catalyzing the involvement of both 

cities with the topic of climate change (INTERVIEW 1, 06/19/2020; INTERVIEW 4, 

07/09/2020; INTERVIEW 5, 07/09/2020; INTERVIEW 6, 07/23/2020). These views are in 

alignment with existing analyses in the literature79, especially in the case study conducted by 

Barbi and Macedo, highlighted in the previous chapter.  

Barbi and Macedo (2019) propose that the involvement of Brazilian cities in the CCP 

generated direct action and target setting, as ICLEI provided support for policy development 

and implementation, opportunities for peer-to-peer exchange, dissemination of information and 

capacity building, by way of seminars, workshops and training courses. 

Taking into account this perspective, it can be argued that the relationship developed 

between São Paulo, Rio de Janeiro and ICLEI clearly reflects the working of the processes of 

“urban climate law”, as proposed by Lin. 

In both cases, city insertion in transnational municipal networks led to municipal 

governments gradually incorporating a normative conception of climate change as a global 

problem that “must be addressed locally” (LIN, 2018, p. 127). The participation in the CCP 

program, and the implementation of the five-milestone guideline, depict how São Paulo and Rio 

de Janeiro subscribed to a “policy approach based on measurement, monitoring, and reporting 

of their GHG emissions”, highlighted by the cyclical dynamic of the methodology (LIN, 2018, 

p. 127). 

 
internacional> Access in: 02/06/2021. 
79 The identification of ICLEI’s influence in São Paulo’s experience is present in MACEDO, 2017; MACEDO; 

SETZER; REI, 2016; and BACK, 2012. 
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In other words, the involvement with networks and the incorporation of the norms of 

“urban climate law” ultimately produced the consolidation of the practice of municipal emission 

inventories and, the definition of emission reduction goals. 

Importantly, this deepening involvement with climate change governance also led both 

São Paulo and Rio de Janeiro to identify the legislative process as the logical next step for their 

participation in transnational municipal networks and in “urban climate law”, with both cities 

aiming for “continuity through rulemaking” (BARBI; MACEDO, 2019, p. 63).  

4.2.2. The Enactment of Municipal Climate Legislation 

4.2.2.1. São Paulo’s Municipal Policy on Climate Change – Law n. 14.933/2009 

São Paulo was the one of the first entities, at any level of the Brazilian Federation, to 

enact legislation regarding climate change policy (MACEDO, 2017)80. 

The city’s Municipal Policy on Climate Change was formally adopted in June of 2009 

in the form of Municipal Law 14.933/2009 (SÃO PAULO, 2009b), which preceded climate 

legislation at the federal (BRAZIL, 2009) and state levels (SÃO PAULO, 2009).  

The process of designing São Paulo’s climate legislation officially started in 2007, 

during the mayoralty of Gilberto Kassab. 

Biderman (2011) and Back (2012) present that Kassab’s decision to proceed with the 

implementation of a climate policy was a direct result of his participation in a previous C40 

Mayor Summit in New York. 

 The development of legislation was conceptualized as a sequence to the actions 

undertaken by the city government, mainly the biogas capture projects and the emission 

inventory of 2005. In this regard, Back (2012) proposes and understanding of the climate law 

as the corollary of the previous environmental policies carried out by the municipality.  

 
80 The municipality of Palmas, in the Brazilian state of Tocantins, adopted climate legislation, as early as 2003 

(PALMAS, 2003). 
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The formulation of a preliminary draft of the legal text was coordinated by the Center of 

Studies in Sustainability of the Business School of Fundação Getúlio Vargas, with the direct 

support of ICLEI (BIDERMAN, 2011). 

Overall, it is noted that ICLEI was a close participant throughout the legislative process, 

maintaining constant contact with the city government’s Secretariat of International Relations. 

This dynamic is in line with Barbi and Macedo’s (2019, p. 74) conclusion that Brazilian cities’ 

engagement with ICLEI and the CCP came to play a “decisive role in the adoption of their 

climate policies”. 

It is also highlighted that the United Nations Environment Programme (“UNEP”), by 

way of its representative in the country, accompanied and stimulated the development of the 

legislative process. According to Biderman (2011, p. 244) this involvement represents a 

“symbolic recognition” from multilateral organizations regarding the importance of subnational 

action on climate change.  

However, it is interesting to note this engagement by UNEP preceded a more formal 

acknowledgment, at the level of the UNFCCC, of the role played by subnational governments 

in climate change governance, which would only happen in 2010, during COP 16 in Cancun, as 

previously indicated (UNITED NATIONS…, 2010). 

In 2008, the mayor officially presented a legislative proposal to the City Council. The 

draft law underwent a rapid process of discussion and was quickly approved (BIDERMAN, 

2011), without major contestation and unanimously (MACEDO, 2017). Biderman’s (2011) 

account indicates that, during the development of the preliminary draft, the city government had 

already made an effort to conduct informal consultations and debates with relevant groups.  

Because of this moment of previous discussion, it is signaled that the legislative proposal 

reached the City Council in a more mature stage, and therefore councilmembers dispensed with 

more extensive and complex procedures of public consultation (BIDERMAN, 2011). This 

decision aligned with the executive branch’s strategy of promptly getting the law approved 

(BIDERMAN, 2011).   
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Having made these initial comments on the process of development and sanctioning of 

the legal text, it is necessary to the delve into the content of the law itself.  

From the start, São Paulo’s Municipal Policy on Climate Change recognizes that the 

actions of the city government are to be inserted in a broader realm of climate change 

governance. In this direction, the municipal law, in its Article 4, establishes as its central 

objective the development of the city’s contribution to the fulfillment of the goals of the 

UNFCCC: 

Art. 4º. A Política Municipal de Mudança do Clima tem por objetivo assegurar a 

contribuição do Município de São Paulo 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 em um nível 

que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático, em prazo 

suficiente a permitir aos ecossistemas uma adaptação natural à mudança do clima e 

a assegurar que a produção de alimentos não seja ameaçada e a permitir que o 

desenvolvimento econômico prossiga de maneira sustentável. (emphasis added) (SÃO 

PAULO, 2009b) 

In addition to that, in several opportunities, the Municipal Policy formulates references 

to the Kyoto Protocol, making clear that the city government’s action on climate change will 

take into account and try to benefit from the instruments established by the interstate regime, 

particularly the CDM and carbon markets81.  

In the presentation of the guiding principles of the law, there is also a clear emphasis on 

the importance of cooperation with a diverse set of actors, highlighting the necessity of 

collaborating with federal and state governments, civil society organizations, private companies 

and academia82. There is also an emphasis regarding the engagement of the city government 

 
81 This is highlighted in Article 27 of São Paulo’s Municipal Policy on Climate Change: “Art. 27. O Poder Executivo 

disponibilizará banco de informações sobre projetos de mitigação de emissões de gases de efeito estufa passíveis 

de implementação no Município e de habilitação ao utilizar o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), a 

fim de serem beneficiados no Mercado de Carbono decorrente do Protocolo de Quioto e de outros mercados 

similares.” (SÃO PAULO, 2009b)  
82 This feature is depicted in Article 3, II, of São Paulo’s Municipal Policy on Climate Change: “Art. 3º. A Política 

Municipal sobre Mudança do Clima deve ser implementada de acordo com as seguintes diretrizes: (...) 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;(...)”  (SÃO PAULO, 2009b). 
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with discussions taking place at the supranational level, which recognizes the movement of 

international insertion of the municipality described so far83. 

As indicated above, another key provision of the law is the establishment of an 

emission’s reduction goal. Article 5 of the Municipal Policy on Climate Change communicated 

an objective of cutting thirty percent of the city’s greenhouse gas emissions by 2012, taking as 

baseline reference the level of emissions identified in the 2005 inventory84.   

Biderman (2011) signals that, at the time of the adoption of the law, the city government 

expressed an optimism regarding the feasibility of the goal, due to an expectation that the impact 

of the projects of biogas capture would be sufficient to reach the target. However, this did not 

prove to be true. 

Nevertheless, São Paulo’s Municipal Policy on Climate Change went beyond solely 

defining a goal of emission reduction. 

The legal text intended to be a broader document, communicating directives for 

intersectoral government action on climate change in a varied array of areas, including 

transportation, energy, waste management, health, construction, land use, sustainable 

procurement, environmental education and disaster response.  

The majority of the provisions of the law were of a programmatic nature and did not 

establish specific obligations of conduct. In large part, this can be attributed to the restricted 

legal competences of the municipality. To establish more ambitious directives in certain topics 

such as energy production would exacerbate the city’s government mandate and could come to 

represent a potential conflict with other levels of the Brazilian Federation. 

 
83 For instance, in Article 3, XI, of São Paulo’s Municipal Policy on Climate Change: “Art. 3º. A Política Municipal 

sobre Mudança do Clima deve ser implementada de acordo com as seguintes diretrizes: (...) XI - estímulo à 

participação pública e privada nas discussões nacionais e internacionais de relevância sobre o tema das mudanças 

climáticas; (...)” (SÃO PAULO, 2009b) 
84 This goal is made explicit in Article 5, of São Paulo’s Municipal Policy on Climate Change: “Art. 5. Para a 

consecução do objetivo da política ora instituída, fica estabelecida para o ano de 2012 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 listados no Protocolo de Quioto (anexo A), em relação ao patamar 

expresso no inventário realizado pela Prefeitura Municipal de São Paulo e concluído em 2005.” (SÃO PAULO, 

2009b) 
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However, in certain specific situations, the Municipal Policy established more direct 

prescriptions, mainly addressing actions that could be undertaken by the municipality itself. On 

the topic of transportation, it can be highlighted the provisions regarding the program of 

vehicular inspection85 and the institution of specific reduction goals for the public transport 

sector, including the elimination of fossil fuels in the public bus fleet86.  

In addition to that, the law instructed further legislation to establish reduction factors on 

the price of the onerous grant of the right to build87. The onerous grant is an urban planning 

instrument that establishes a premium for urban developers that want to construct over the limits 

prescribed by the city. Thus, the Municipal Policy on Climate Change communicated the 

possibility of a discount on the price of this grant if a building utilizes renewable energy or 

adopts other sustainable technologies.  

Finally, the law also directed further institutionalization of climate action in the city. It 

established an obligation for the city government to produce new emission inventories, every 

five years88. 

It also created the Municipal Committee on Climate Change and Eco-Economy 

(henceforth, identified as “Climate Committee”), a larger advisory body composed by 

government representatives as well as members of the civil society, and that came to supplant 

the aforementioned Municipal Committee on Climate Change and Sustainable Economy89. 

The Climate Committee was thoroughly regulated in the Municipal Decree 50.866/2009, 

from September 2009 (SÃO PAULO, 2009a). The Committee was conceived as a forum for 

discussing the advancement and implementation of the Municipal Policy on Climate Change, 

 
85 See more in Article 6, IV, “c” of São Paulo’s Municipal Policy on Climate Change (SÃO PAULO, 2009b).  
86 See more in Article 50 of São Paulo’s Municipal Policy on Climate Change (SÃO PAULO, 2009b). 
87 See more in Article 31 of São Paulo’s Municipal Policy on Climate Change (SÃO PAULO, 2009b). 
88 This is depicted in Article 24, of São Paulo’s Municipal Policy on Climate Change: “Art. 24. O Poder Executivo 

publicará, a cada 5 (cinco) anos, um documento de comunicação contendo inventários 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 do clima, utilizando metodologias 

internacionalmente aceitas.” (SÃO PAULO, 2009b) 
89 The Committee is established in Article 42, of São Paulo’s Municipal Policy on Climate Change: “Art. 42. Fica 

instituído o Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia, órgão colegiado e consultivo, com o objetivo 

de apoiar a implementação da política ora instituída, contando com a representação do Poder Público Municipal 

e Estadual, da sociedade civil, especialmente das entidades populares que atuam nas políticas ambientais e 

urbanas, do trabalhador, do setor empresarial e acadêmico.” (SÃO PAULO, 2009b) 
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having the competences of proposing and monitoring further plans and actions, and offering 

subsidies for the enactment of additional legislation.  

Its members include representatives from: (i) different secretariats of the municipal 

government; (ii) secretariats of São Paulo’s state government; (iii) environmentally minded civil 

society organizations (“CSOs”); (iv) associations linked to business interests and class 

representation; and (v) transnational city networks, in the figure of ICLEI. Its current 

composition is depicted in the table below, separated into the five aforementioned categories90: 

Table 1– “Member Composition of São Paulo’s Climate Committee”: 

MEMBER 

CATEGORY: 

REPRESENTATIVES: 

Municipal 

Government 
• Municipal Secretary of Urban Development (Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Urbano); 

• Municipal Secretary of Green Spaces and the Environment (Secretário Municipal 

do Verde e do Meio Ambiente); 

• Secretary of Municipal Government (Secretário do Governo Municipal); 

• Municipal Secretary of Finances (Secretário Municipal de Finanças); 

• Municipal Secretary of Urban Infrastructure and Public Works (Secretário 

Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras); 

• Municipal Secretary of Education (Secretário Municipal de Educação); 

• Municipal Secretary of Transportation (Secretário Municipal de Transportes); 

• Municipal Secretary of Housing (Secretário Municipal de Habitação); 

• Municipal Secretary of Health (Secretário Municipal da Saúde); 

• Municipal Secretary of Services (Secretário Municipal de Serviços); 

• Municipal Secretary of International Relations (Secretário Municipal de Relações 

Internacionais); 

• Municipal Secretary of Planning (Secretário Municipal de Planejamento)*; 

• Municipal Secretary of Economic Development and Labor (Secretário Municipal 

de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho)*. 

State Government • Secretary of Sanitation and Water Supplies of the State of São Paulo (Secretaria 

de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo)*; 

• Secretary of Energy of the State of São Paulo (Secretaria de Energia do Estado 

de São Paulo)*; 

• University of São Paulo (Universidade de São Paulo – USP); 

• São Paulo State University (Universidade Estadual Paulista – UNESP). 

Environmental 

CSOs 
• Greenpeace; 

• Brazilian Council of Sustainable Construction (Conselho Brasileiro de 

Construção Sustentável – CBCS)*. 

 
90 In Table 1, the representatives signaled with an asterisk were included in the Committee via Municipal Decree 

n. 52.245/2011 (SÃO PAULO, 2011) 
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Business and Labor 

Interest Groups 
• Federation of Industries of the State of São Paulo (Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo – FIESP); 

• National Association of Makers of Automotive Vehicles (Associação Nacional 

dos Fabricantes de Veículos Automotores – ANFAVEA); 

• National Association of Public Transport (Associação Nacional de Transportes 

Públicos – ANTP); 

• Syndicate of Civil Construction Industry of the State of São Paulo (Sindicato da 

Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo – SINDUSCON-SP); 

• Syndicate of Real Estate Businesses of the State of São Paulo (Sindicato das 

Empresas de Imóveis do Estado de São Paulo – SECOVI-SP); 

• Central Union (Central Força Sindical). 

Transnational City 

Networks 
• ICLEI. 

 

Sources: SÃO PAULO, 2009ª; SÃO PAULO, 2011. 

Regarding the membership of the Climate Committee, it is necessary to stress two 

relevant characteristics. In the first place, the choice of granting ICLEI a permanent seat 

underscores how central the city network was, at the moment, to the development of the 

municipal climate policy. More than that, it reinforces the perception that interaction with the 

international and supranational spheres, which was made possible via the participation in the 

network, was an important element for the advancement of the city’s climate strategies.  

Secondly, the presence of business interest groups calls attention to a significant feature 

of how public policy is construed at the municipal level in Brazil. 

Marques (2016) proposes that some specific types of private businesses have a great 

influence in the development of policy at the urban level, utilizing resources and political 

connections to try and steer decision-making. 

The author identifies these businesses as “urban capital” (“capitais do urbano”) 

(MARQUES, 2016, p. 17). They differentiate themselves from other private businesses in that 

they obtain value precisely because of their association with urban-specific activities. These 

businesses include the operators of municipal public services, such as public transport and waste 

management, as well as real estate developers, civil construction, and consulting firms 

(MARQUES, 2016). 
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Their revenue is tied, in one way or another, from decisions made by the municipal 

government, be it in the form of awarding public contracts or urban regulation. Therefore, they 

have a vested interest in affecting the course of policy development.  

Thus, it is perhaps no surprise that these actors are present in the Climate Committee. 

As presented in Table 1 above, it is the case of the National Association of Public Transport, 

the Syndicate of Civil Construction Industry of the State of São Paulo, and the Syndicate of Real 

Estate Businesses of the State of São Paulo, which are all representatives of the interests of 

private businesses. This feature indicates that these actors identify in the advancement of climate 

policy opportunities or risks for their future revenue channels.  

In this respect, the insertion of private business representatives in São Paulo’s Climate 

Committee recalls the comment made by Stehle et al (2019) that stressed that the capacity for 

engagement with economic leaders at the local level is a fundamental aspect for the eventual 

success of municipal climate policies. As indicated in the previous chapter, the authors have 

signaled that the failure to form a strong coalition of local actors can lead to the failure of climate 

initiatives, in the city government. 

Thus, the establishment of a broader participatory forum such as the Climate Committee 

is a clear attempt from the city government to secure a degree of involvement from these 

stakeholders. Nevertheless, there is the distinct possibility that private agents linked to the 

processes of “urban capital” can be refractory to the advancement climate measures, if they 

sense a risk to their own business strategies.  

4.2.2.2. Rio de Janeiro’s Municipal Policy on Climate Change and Sustainable 

Development – Law n. 5.248/2011 

In 2009, by way of the Municipal Decree n. 31.415/2009, the city government of Rio de 

Janeiro established the Forum on Climate Change and Sustainable Development, a municipal 

panel devoted to the topic of climate change (RIO DE JANEIRO, 2009a). 
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This Forum was to be composed by ten representatives of the municipality, and thirteen 

representatives of civil society, all to be nominated by the mayor, who was Eduardo Paes at the 

time of the publication of the Decree.  

Table 2 – “Member Composition of Rio de Janeiro’s Forum on Climate Change and Sustainable 

Development”: 

MEMBER 

CATEGORY: 

REPRESENTATIVES: 

Municipal 

Government 
• Mayor (Prefeito Municipal); 

• Municipal Secretary of the Environment (Secretário Municipal do Meio 

Ambiente) 

• Municipal Secretary Chief of Staff (Secretário Municipal da Casa Civil); 

• Extraordinary Secretary of Development (Secretário Extraordinário de 

Desenvolvimento); 

• Municipal Secretary of Health and Disaster Response (Secretário Municipal de 

Saúde e Defesa Civil); 

• Municipal Secretary of Education (Secretário Municipal de Educação); 

• Municipal Secretary of Science and Technology (Secretário Municipal de Ciência 

e Tecnologia); 

• Municipal Secretary of Transportation (Secretário Municipal de Transportes); 

• Municipal Secretary of Urbanism (Secretário Municipal de Urbanismo); 

• President of the Technical Chamber of Sustainable Development and 

Metropolitan Governance (Presidente da Câmara Técnica de Desenvolvimento 

Sustentável e Governança Metropolitana). 

Civil Society • Three representatives of environmental protection organizations; 

• Four representatives of industries located in the city of Rio de Janeiro; 

• One representative of the transport sector; 

• One representative of business associations; 

• One representative of labor unions; 

• Three representatives of technical scientific organizations. 

 

Source: RIO DE JANEIRO, 2009ª. 

In comparison to São Paulo’s Climate Committee, Rio de Janeiro’s Forum granted a 

larger participation to representatives of civil society. While in São Paulo there is a 

disproportionate representation of city and state government officials, in Rio de Janeiro’s case 

the number of civil society members exceeds that of public representatives.   

More than that, the composition of the Forum provisioned a bigger presence of 

environmentally focused NGOs and included specific representation of scientific organizations, 

a segment that was not taken into account in the formation of São Paulo’s Climate Committee. 
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The creation of the Forum was Rio de Janeiro’s first step in a larger attempt to further 

institutionalize climate change as a topic of concern for the municipality. It intended to signal 

that climate was an important subject, and this is reflected in the presence of the mayor, as 

President of the collegiate body91.  

Nevertheless, the Forum was not awarded with a broad array of competences. The 

Decree established that the Forum had a strictly “consultive” character. In this regard, the text 

contained just a generic provision communicating that the objectives of the Forum were to 

promote awareness and mobilize society, discuss the problems related to climate change, and 

stimulate sustainable development92. 

More than that, from the start, the Forum faced operational difficulties in actively 

establishing meetings. This will be subject to further comment later on. 

Following this Municipal Decree, Rio de Janeiro proceeded, in 2011, with the legislative 

development of the city’s Municipal Policy on Climate Change, that would come to be enacted 

via the Law n. 5.248/2011 (RIO DE JANEIRO, 2011b).  

The formulation of the legal text builds on the previous actions undertaken by the city 

government on the subject of climate change: the partnership with transnational city networks, 

especially ICLEI; the projects of biogas capture sanitary landfills; and the development of an 

emission inventory. 

The process of formulating and approving this law was a joint effort of the city’s 

executive branch and the legislative branch (INTERVIEW 5, 07/09/2020). Although ICLEI was 

an important actor in the development of Rio de Janeiro’s climate strategy, the collected 

perspectives indicate that the city network did not have as close a role in the development of 

law as it did in the case of São Paulo, where it was responsible for the first draft of the text. 

 
91 See more in Article 2, I, “a”, of Rio de Janeiro’s Municipal Decree n. 31.415/2009 (RIO DE JANEIRO, 2011b). 
92 The objectives of the Forum are depicted in Article 1 of Rio de Janeiro’s Municipal Decree n. 31.415/2009: “Art. 

1º. “Fica instituído o Fórum Carioca de Mudanças Climáticas, instância de caráter consultivo, com o objetivo de 

conscientizar e mobilizar a sociedade e o governo do Município do Rio de Janeiro para discutirem os problemas 

decorrentes das mudanças do clima e promover o desenvolvimento sustentável, contribuindo para o crescimento 

econômico, a preservação ambiental e o desenvolvimento social.” (RIO DE JANEIRO, 2011b) 
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Law n. 5.248/2011 was approved in January/2011 and received the title of “Municipal 

Policy on Climate Change and Sustainable Development” (“Política Municipal sobre Mudança 

do Clima e Desenvolvimento Sustentável”) (RIO DE JANEIRO, 2011b). 

Similarly to São Paulo’s Municipal Policy on Climate Change, Rio de Janeiro’s law 

highlighted the importance of connecting different levels of government and different 

governance actors, in order to combat climate change93. 

For example, at this point in time, the National Policy on Climate Change was already 

in force, and Rio de Janeiro’s Municipal Policy makes an explicit mention to this legal text94. It 

also references the Kyoto Protocol and the Clean Development Mechanism, indicating the 

influence that instruments set up by the UNFCCC regime produce at the local level95.  

The chief provision of Rio de Janeiro’s Municipal Policy on Climate Change is the 

establishment of reduction goals for greenhouse gases emission. Article 6 of the law formulates 

gradual reduction targets, reaching a point of 20% reduction in 2020, in comparison to the 

emission levels of 200596.  

In this regard, the legal text communicates a directive for the city government to conduct 

a new emission inventory every four years97. At the moment of the law’s approval, Rio de 

Janeiro had already published its first inventory in 2000, and was concluding the works on a 

 
93 This is made clear in Article 4, XIII, of Rio de Janeiro’s Municipal Policy on Climate Change and Sustainable 

Development: “Art. 4º. A Política Municipal sobre Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável tem como 

objetivos: (...) XIII - estimular a cooperação com outros níveis de governo, com organizações não-governamentais, 

o setor privado, a academia e organismos multilaterais para a implementação da política de mudanças climáticas 

e incentivar estratégias de desenvolvimento sustentável. (...)” (RIO DE JANEIRO, 2011b). 
94 See more in Article 3, I, of Rio de Janeiro’s Municipal Policy on Climate Change and Sustainable Development 

(RIO DE JANEIRO, 2011b). 
95 See more in Articles 2, VII, and 4, IV, of Rio de Janeiro’s Municipal Policy on Climate Change and Sustainable 

Development (RIO DE JANEIRO, 2011b). 
96 As depicted in Article 6 of Rio de Janeiro’s Municipal Policy on Climate Change and Sustainable Development: 

“Art. 6º Ficam determinadas metas de redução das emissões antrópicas de Gases de efeito estufa – GEE, no 

Município do Rio de Janeiro para os anos de 2012, 2016 e 2020, expressas em dióxido de carbono equivalente, 

em relação ao nível de emissões do Município no ano de 2005, da forma seguinte: 

I – meta para o ano de 2012: redução das emissões de GEE em oito por cento; 

II – meta para o ano de 2016: redução de emissões de GEE em dezesseis por cento; 

III – meta para o ano de 2020: redução de emissões de GEE em vinte por cento.” (RIO DE JANEIRO, 2011b) 
97 See more in Article 5, II, of Rio de Janeiro’s Municipal Policy on Climate Change and Sustainable Development 

(RIO DE JANEIRO, 2011b) 
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new inventory, referencing the year 2005, and which was to be published in March 2011 (RIO 

DE JANEIRO, 2011a). 

Rio de Janeiro’s Municipal Policy also contains programmatic provisions indicating 

future action in various areas: waste management, transportation, energy, scientific research and 

development, adaptation, and eco-efficiency. 

Finally, the text indicates that the Municipal Policy on Climate Change is also composed 

by certain “instruments”: (i) a Municipal Plan on Climate Change and Sustainable 

Development; (ii) the Forum on Climate Change and Sustainable Development; and (iii) the 

Municipal Fund for Climate Change and Sustainable Development98. 

As mentioned above, the structure of the Forum was already put in place via the 

Municipal Decree n. 31.415/2009, but the Municipal Plan and Fund were still to be developed, 

by way of further regulation. The Plan and the Fund failed to come into fruition, in the terms 

established on the law, even though eventually the city of Rio de Janeiro undertook the effort of 

further climate planning several years later, as will be depicted later on. 

4.2.3. Reflecting on the Results of the Initial Interaction with Climate Change Governance 

The adoption of climate legislation and the consequent consolidation of a climate 

strategy in São Paulo and Rio de Janeiro underlines important features of the role of subnational 

actors in climate change governance.  

As presented, from the late 1990s onwards, São Paulo and Rio de Janeiro began 

nurturing a fruitful relationship with transnational city networks, primarily ICLEI, by way of 

the CCP program. This involvement reflected on the development of municipal strategies for 

tackling climate change that counted with the production of emission inventories, the design of 

collegiate advisory bodies, and the enactment of specific legislation.   

As a result of their participation in the CCP, São Paulo’s and Rio de Janeiro’s climate 

laws incorporated the directives of “urban climate law”, specifically in the adoption of a 

 
98 See more in Article 19 of Rio de Janeiro’s Municipal Policy on Climate Change and Sustainable Development 

(RIO DE JANEIRO, 2011b). 
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dynamic based on periodical emission inventories, monitoring, and the establishment of gradual 

reduction goals. 

Furthermore, it is interesting to note that the texts contain multiple references to the 

UNFCCC and the instruments created by the Kyoto Protocol. 

Thus, it can be said that climate laws in São Paulo and Rio de Janeiro are influenced by 

transnational interactions with city networks, as well as by existing mechanisms in the interstate 

dynamic, signaling to the existence of a degree of “coupling” between alternatives strategies in 

climate change governance. 

Also, due to their early recognition of the centrality of the theme of climate change for 

urban management, both municipalities can be seen as “pioneers”, in comparison with other 

levels of government (INTERVIEW 2, 06/24/2020; INTERVIEW 6, 07/23/2020). 

On this point, it must be stressed that the passing of the municipal climate laws in São 

Paulo and Rio de Janeiro takes place concurrently with the development by the federal 

government of the National Policy on Climate Change. As a matter of fact, São Paulo’s 

Municipal Policy preceded the enactment of legislation at the federal and state levels, 

underscoring its position as a forerunner on the topic.  

In interview 6 (INTERVIEW 6, 07/23/2020), it is reported that, in the process of 

developing the National Policy on Climate Change, the federal government did not contemplate 

any strategy of articulation with subnational governments. This indicates that, in Brazil, distinct 

levels of the federation came to design parallel courses to climate policy, underscoring a lack of 

coordination and cooperation99.  

Another important feature of the climate policies of São Paulo and Rio de Janeiro is that 

they position climate change as a key theme of municipal planning, signaling its potential 

 
99  Moreover, it is necessary to comment on the experience of the CB27, a group composed of twenty-seven 

secretaries of each Brazilian state capital and the Federal District. In the existing literature and in the interviews, 

the CB27 is presented as an important national forum for exchange between municipal representatives on the topic 

of the environment and sustainability (MACEDO, 2017; INTERVIEW 1, 06/19/2020; INTERVIEW 4, 

07/09/2020). Nevertheless, there is no indication that the CB27 performs any function of explicit coordination 

between municipalities themselves and the federal government. 
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intersectoral influence in a series of areas of urban concern, such as transport, waste 

management, disaster response and others. 

The broad scope of the legal texts reveals that municipal relationship with the topic was 

not merely superficial. Albeit most provisions in the legislation are programmatic, they are not 

generic, and communicate a significant understanding of the influence climate change has on 

the development of urban policy. 

However, it is also necessary to discuss how the two cases under examination are also 

important examples of the potential shortcomings and limitations that subnational action on 

climate change is subject to. Despite its broad ambitions, both municipal policies lack in tools 

for its implementation, especially in the form of hard obligations that could be enforced upon 

third parties (STEHLE et al, 2019).  For instance, reduction goals are not accompanied by any 

sort of legal requirements directed at urban emitters and private businesses. 

In part, this can be attributed to the restricted scope of municipal legal competences, 

given that city governments cannot promote specific legislation on certain topics that influence 

greenhouse emissions in city centers, such as energy regulation. 

On this topic, the absence of more significant coordination with the federal government, 

as the federative entity that concentrates a larger share of legislative competences, can signal a 

limitation of the scope of municipal climate policies.  

Nevertheless, the establishment of a legal framework for addressing climate change is 

an important landmark. The format of São Paulo’s and Rio de Janeiro’s legislation translates a 

choice of creating climate policies that propose objectives and define goals, with the clear intent 

of influencing further city action in the future. 

Therefore, it is important to continue with the present examination, analyzing how the 

climate change strategy progressed in both cities, in the following years.  
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4.3. SECOND MOMENT: THE CONTINUING DEVELOPMENT OF MUNICIPAL 

CLIMATE CHANGE POLICIES IN SÃO PAULO AND RIO DE JANEIRO 

After the enactment of climate legislation, it begins a second moment of institutional 

development of climate policies in São Paulo and Rio de Janeiro, that extends from the turn of 

the decade until the end of 2016. 

In São Paulo, this period encompasses the last years of the mayoralty of Gilberto Kassab 

and the term in office of Fernando Haddad. In Rio de Janeiro, it includes the end of the first 

term of Eduardo Paes as well as his second term as mayor. 

This second moment is marked by a fragmented process of implementation of each city’s 

climate policy. 

During this period, São Paulo and Rio de Janeiro reveal varying degrees of emphasis in 

the development of climate-specific projects and in the further institutionalization of the 

municipal climate policy, while still maintaining relevant interactions with transnational 

networks, with a shift to a more proximate relationship with C40. 

Interestingly, in both cities, it is also identified a gradual intersectoral dissemination of 

the subject of climate change into other areas of municipal action. 

4.3.1. City Government Dynamics and their Potential Impact on the Implementation of Climate 

Policy  

Preliminarily, in order to provide a better characterization of the processes involved in 

this second moment, it is necessary to formulate additional remarks regarding two elements that 

are connected to the possibilities for further development of climate policy in a municipal 

setting: (i) the city government’s planning instruments; and (ii) the centrality of the mayor, in 

the role of municipal leadership. 

4.3.1.1. Municipal Planning Instruments 

In the previous chapter, it was presented that municipalities in Brazil receive the 
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constitutional status of autonomous entities, in par with the federal and state governments (DA 

SILVA, 2012). Due to this feature of the Brazilian Federation, city governments are awarded a 

broad array of competences and responsibilities, in particular regarding the capacity for self-

organization and for urban planning (DA SILVA, 2012).  

More specifically, the legislation applicable to the municipal setting, in particular the 

Municipal Organic Laws, incorporates these constitutional directives by stipulating the 

development of multiple planning instruments. In turn, these plans communicate goals and 

guidelines, for the various areas in which city governments operate.  

The most significant planning instrument is the municipal Master Plan (“Plano 

Diretor”). 

The Brazilian Constitution institutes that the Master Plan is the basic instrument for 

urban development policy100. This provision is then further regulated in the City Statute, a 

federal law that provides general directives for the implementation of urban policy101. This legal 

text indicates that the priorities established in the Master Plan, positioned as a long-term 

instrument, are to be incorporated by other municipal plans:  

§ 1º O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, 

devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 

incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. (BRAZIL, 2001). 

The Municipal Organic Laws in São Paulo and Rio de Janeiro, legal texts that are 

responsible for establishing the internal organization of each municipality, reinforce this 

hierarchy of the Master Plan over the other planning instruments of the municipality. 

More broadly, São Paulo’s Organic Law characterizes the figure of the Master Plan as 

the “global strategic instrument” for the development of the city’s urban policy and for the 

orientation of public as well as private agents102. In this regard, it indicates an ample scope for 

 
100 As established in Article 182, paragraph one, of the Brazilian Constitution: “§ 1º. O plano diretor, aprovado 

pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e de expansão urbana.” (BRAZIL, 1988). 
101 This is depicted in Article 40 of the City Statute: “Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.” (BRAZIL, 2001). 
102 This provision is included in Article 150 of São Paulo’s Municipal Organic Law: “Art. 150. O Plano Diretor é 

o instrumento global e estratégico da política de desenvolvimento urbano e de orientação de todos os agentes 
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the instrument, highlighting the establishment of guidelines for land use and city circulation103.  

Rio de Janeiro’s Organic Law also formulates that the Master Plan serves as reference 

for the actions of public and private actors104, and similarly establishes a large array of 

competences: 

§1º - O plano diretor é parte integrante do processo contínuo de planejamento 

municipal, abrangendo a totalidade do território do Município e contendo diretrizes 

de uso e ocupação do solo, zoneamento, índices urbanísticos e áreas de especial 

interesse, articuladas com as econômico-financeiras e administrativas. (RIO DE 

JANEIRO, 1990) 

In connection to the city’s Master Plan, the Municipal Organic Laws institute short-term 

planning instruments that compose the planning dynamic in the municipalities. These 

documents more directly detail specific actions and programs to be implemented by the 

municipality. 

In particular, it can be pointed out the Pluriannual Plan (“Plano Plurianual”), an 

instrument that has a four-year duration, and is responsible for setting directives, objectives and 

goals for public expenditure during this time span105. 

This plan is instituted in the first year of a mayoralty and its duration stretches to the first 

year of the following mayor’s term. As indicated by the City Statute, the Pluriannual Plan must 

abide by the directives of the municipal Master Plan. In turn, it conditions the content of the 

city’s budget106. 

 
públicos e privados que atuam na cidade.” (SÃO PAULO, 1990). 
103 As established in Article 150, paragraph one, of São Paulo’s Municipal Organic Law: “§ 1º - O Plano Diretor 

deve abranger a totalidade do território do Município, definindo as diretrizes para o uso do solo e para os sistemas 

de circulação, condicionados às potencialidades do meio físico e ao interesse social, cultural e ambiental.” (SÃO 

PAULO, 1990) 
104 This is depicted in Article 425, single paragraph, of Rio de Janeiro’s Municipal Organic Law: “Parágrafo único 

- O plano diretor é instrumento regulador dos processos de desenvolvimento urbano, servindo de referência a 

todos os agentes públicos e privados.” (RIO DE JANEIRO, 1990) 
105 See more in Article 137, I, of São Paulo’s Municipal Organic Law (SÃO PAULO, 1990) and Article 254, I, of 

Rio de Janeiro’s Municipal Organic Law (RIO DE JANEIRO, 1990). 
106 See more in Article 138, paragraphs three and four, of São Paulo’s Municipal Organic Law (SÃO PAULO, 

1990) and Article 255, paragraphs six and seven, of Rio de Janeiro’s Municipal Organic Law (RIO DE JANEIRO, 

1990). 
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In addition to the Pluriannual Plan, São Paulo and Rio de Janeiro also establish other 

short-term planning instruments. In São Paulo, there is the Goals Program (“programa de 

metas”)107; and, in Rio de Janeiro, the Strategic Plan (“plano estratégico”)108. These instruments 

are specific to each mayoralty and are to be presented by the mayor at the start of its term in 

office.  

Regarding their content, these planning instruments communicate strategic actions and 

goals for the mayoralty, in this four-year time span. Consequently, the Organic Laws in São 

Paulo and Rio de Janeiro indicate a degree of alignment between these plans and the Pluriannual 

Plans109.  

Nevertheless, the Goals Program and the Strategic Plan differ from the other 

aforementioned planning instruments because they do not assume the format of legislation. They 

are directly published and communicated to the public at large, and do not pass by a process of 

legislative approval.  

In this brief presentation, it is made clear that municipal planning instruments are 

important tools for the organization and communication of the main objectives and strategic 

actions to be promoted by the city government, be it in the long-term or in the short-term. 

Thus, for the intended analysis, it is interesting to consider how and to what degree the 

topic of climate change came to be incorporated in these planning instruments. As commented 

on the first section of this chapter, the insertion of the subject of climate in municipal plans is a 

relevant lens in assessing the implementation and consolidation of municipal climate policies.  

 
107 As depicted in Article 69-A of São Paulo’s Municipal Organic Law: “Art. 69-A. O Prefeito, eleito ou reeleito, 

apresentará o Programa de Metas de sua gestão, até noventa dias após sua posse, que conterá as prioridades: as 

ações estratégicas, os indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da Administração Pública 

Municipal, Subprefeituras e Distritos da cidade, observando, no mínimo, as diretrizes de sua campanha eleitoral 

e os objetivos, as diretrizes, as ações estratégicas e as demais normas da lei do Plano Diretor Estratégico.” (SÃO 

PAULO, 1990). 
108 As depicted in Article 107-A of Rio de Janeiro’s Municipal Organic Law: “Art. 107- A. O Prefeito, eleito ou 

reeleito, apresentará o Plano Estratégico de sua gestão, até cento e oitenta dias após sua posse, o qual conterá os 

seguintes objetivos do governo, as diretrizes setoriais, as iniciativas estratégicas, os indicadores e metas 

quantitativas para cada uma das áreas de resultado da Administração Pública Municipal, observando, no mínimo, 

as diretrizes de sua campanha eleitoral e seus objetivos, as diretrizes e as demais normas do Plano Plurianual.” 

(RIO DE JANEIRO, 1990). 
109 See more in Article 137, paragraph ten, of São Paulo’s Municipal Organic Law (SÃO PAULO, 1990) and 

Articles 107-A and 254, paragraph eleven, of Rio de Janeiro’s Municipal Organic Law (RIO DE JANEIRO, 1990). 
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4.3.1.2. The Centrality of the Mayor 

Another important dynamic that affects the modes of operation of city governments in 

São Paulo and Rio de Janeiro is the centrality of the municipal executive branch, especially in 

the figure of the mayor. 

Due to the ample array of competences conferred to this leadership position, the mayor 

has a significant power to dictate how public policy will develop at the local level. For example, 

this is made clear in the mayor’s exclusive capacity to propose legislation on budgetary matters 

and to create and extinguish posts in the administration110.  

More importantly, it falls to the city government’s executive to formulate the 

aforementioned planning instruments111. This dynamic confers the mayor with the power and 

responsibility to conduct the processes of establishing the goals, directives and programs that 

will compose the city’s plans for future action, notwithstanding the existing possibilities of 

public participation and the role that the legislative body has in approving the Master Plan and 

the Pluriannual Plan.   

As indicated in the majority of the interviews performed112, this broad provision of legal 

competences puts the mayor, in a position to orchestrate what will be the main focuses of city 

policy, during his term and also in the following years. In Interview 2 (INTERVIEW 2, 

06/24/2020), for example, it was expressly indicated that for climate change policy to advance 

it needs be identified as a priority by city leadership, primarily the mayor113. 

 
110 See more in Article 37, paragraph two, of São Paulo’s Municipal Organic Law (SÃO PAULO, 1990) and Article 

71 of Rio de Janeiro’s Municipal Organic Law (RIO DE JANEIRO, 1990). 
111 As depicted in Articles 37, paragraph two, 70 and 137 of São Paulo’s Municipal Organic Law (SÃO PAULO, 

1990) and in Articles 44, 71 and 452 of Rio de Janeiro’s Municipal Organic Law (RIO DE JANEIRO, 1990). 
112 The array of powers of the mayor is a topic that is highlighted in Interviews 1,2,4,5 and 6 (INTERVIEW 1, 

06/19/2020; INTERVIEW 2, 06/24/2020; INTERVIEW 4, 07/09/2020; INTERVIEW 5, 07/09/2020; 

INTERVIEW 6, 07/23/2020.) 
113 “Então, isso precisa vir como uma priorização política. Não adianta muitas vezes nem ter a lei. A lei pode ser 

usada para ajudar, mas se o Prefeito não coloca isso, e os secretários, de uma forma clara, que isso é uma 

prioridade, isso não desce. Da mesma forma que também não sobe. Se isso não é prioridade para a liderança, 

muitas vezes podem ter gestores muito comprometidos com a agenda, mas isso não vai levar a projetos (...)” 

(INTERVIEW 2, 06/24/2020) 
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In complement to these competences, Municipal Organic Laws in São Paulo and Rio de 

Janeiro also establish the mayor as the legal and political representative of the municipality114. 

It is the mayor that has the power to formalize relationships with actors outside the municipality, 

including international institutions and transnational city networks115. 

Consequently, it is specially via the mayor that international and transnational actor can 

exercise some influence over the development of local policy on climate change. This is 

illustrated in Interview 1, when it is presented that historically the international sphere can 

motivate the mayor, especially in matters related to the environment (INTERVIEW 1, 

06/19/2020).  

As previewed in the last chapter, paradiplomatic studies show that municipal leaders 

have a political interest in inserting themselves internationally as relevant figures, in order to 

obtain a grater status. This has proven to be an important factor in explaining the international 

insertion of city governments (MICHELMANN, 1990). 

In regard to climate change specifically, Bulkeley et al (2014) identify that subnational 

authorities try and establish themselves as leaders on the topic of climate change, particularly in 

opposition to inertia in other levels of government.  

Therefore, the degree of interest of the mayor in fomenting international and 

transnational exchange on the subject of climate change is also an important factor when 

examining the continuity of the implementation of local climate policies. 

4.3.2. Climate Change Policy in São Paulo under Kassab and Haddad (2009-2016) 

In São Paulo, the period after the approval of the city’s Municipal Policy on Climate 

Change is marked by a change in city leadership, with Fernando Haddad stepping up as mayor 

in 2013, after the end of Kassab’s second term. 

 
114 As depicted in Article 70, I, of São Paulo’s Municipal Organic Law: “Art. 70 - Compete ainda ao Prefeito: I - 

representar o Município nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas; (...)” (SÃO PAULO, 1990). 
115 This is established in Article 107, VII, of Rio de Janeiro’s Municipal Organic Law: “Art. 107. Compete 

privativamente ao Prefeito: (...) VII - celebrar acordos, convênios, ajustes e outros instrumentos jurídicos e delegar 

competências aos Secretários Municipais para fazê-lo, quando cabível; (...)” (RIO DE JANEIRO, 1990). 
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It is a perception shared by the existing literature (MACEDO, 2017) and by actors 

interviewed (INTERVIEW 6, 07/23/2020) that this change in the mayoralty led to a significant 

tone shift and a discontinuity in climate policy, both in terms of diminishing international 

involvement and in a reduction of specific projects devoted to climate change. 

However, even though there are relevant differences in how Kassab and Haddad tackled 

the topic of climate change during this period, it is necessary to adopt a more nuanced 

perspective that recognizes that this change in leadership did not represent a complete rupture 

in the development of climate policy. 

4.3.2.1. Climate Policy in São Paulo During the Mayoralty of Gilberto Kassab 

After the adoption of São Paulo’s Municipal Policy on Climate Change, Kassab 

progressed with the development of the city’s Pluriannual Plan for the period of 2010 to 2013 

(SÃO PAULO, 2009c). In this Plan, there is the stipulation of a specific program regarding the 

implementation of climate legislation, exemplifying the link between the enactment of climate 

policy and the municipal planning instruments (SÃO PAULO, 2009d).  

The single most significant product included in this program was the “vehicular 

environmental inspection” (“inspeção ambiental veicular”), a project that was already included 

in the text of São Paulo’s climate law and that aimed to reduce the emission of pollutants by the 

city’s fleet of private cars. This program is an interesting example of climate policy focusing on 

co-benefits, in the sense that it tied goals of emission mitigation with a broader objective of 

improving air quality. 

From the 644 million reais provisioned for the climate policy implementation program, 

600 million were to be destined to the vehicular inspection program, with another amount 

intended for the vehicular inspection of the city’s bus fleet. The Pluriannual Plan did not include 

any other significant climate project. 

In 2011, São Paulo was host to the C40 Mayor Summit, a prominent forum that counted 

with the presence of city leadership from around the world (MACEDO, 2017). Receiving this 

event shows that Kassab’s mayoralty also maintained a focus in fostering its involvement with 
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transnational municipal networks, even after the enactment of climate legislation. It also signals 

the approximation of the city with C40. 

In the same year, São Paulo’s city government produced an institutional document 

containing directives for the development of a municipal climate action plan, indicating 

potential strategies to be implemented in the future in order to advance the city’s climate strategy 

(SÃO PAULO, 2011). However, in the following years, the directives did not lead to the 

production of an action plan itself (INTERVIEW 6, 07/23/2020).   

In summation, it can be said that Kassab’s mayoralty intended to keep stimulating a 

degree of institutional advancement on the topic of climate change. Importantly, it also led to a 

continuation of the city’s partnerships with transnational municipal networks. 

Nevertheless, in terms of concrete action, the only significant project undertaken by the 

municipality was the vehicular inspection. In this regard, some justified criticism was directed 

to the mayor, especially due to a lack of further climate regulation that could possibly have 

expanded on the more general provisions of the Municipal Policy and produced further 

engagement on the topic (BIDERMAN, 2011). 

4.3.2.2. Climate Policy in São Paulo During the Mayoralty of Fernando Haddad 

As introduced above, during the term in office of Fernando Haddad there is a clear 

reduction in climate-specific actions by the city’s executive, denoting a decreased emphasis on 

the topic. 

One of the most significant symptoms of the change in leadership was the temporary 

suspension of the activities of the Climate Committee, the city’s main forum for discussing 

municipal climate policy. The Committee was inactive from the start of Haddad’s mayoralty, in 

January 2013, and it only reconvened at the end of August 2014, pressured by a Civil Inquiry 

started by the Public Prosecutor’s Office of the State of São Paulo, after a formal request by 

municipal alderman, Gilberto Natalini (MACEDO, 2017).  

In addition to that, the short-term planning instruments adopted during Haddad’s 

mayoralty contained no directives for action on climate change. For his term in office, Haddad 
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presented a “Goals Program” for the period of 2013 to 2016 (SÃO PAULO, 2013), and a 

“Pluriannual Plan”, for the period of 2014 to 2017, in the form of Municipal Law 15.949/2013 

(SÃO PAULO, 2013b). Both are bereft of any mention to climate. 

This is in stark contrast to the strategic planning of Kassab’s mayoralty in which there 

were specific provisions regarding the implementation of the Municipal Policy on Climate 

Change.  

Actors in the city government also reported a diminishing international and transnational 

involvement. In Interview 6 (INTERVIEW 6, 07/23/2020), it is revealed that, during Haddad’s 

mayoralty, the interaction with ICLEI and C40 weakened116. 

However, at no point in time there was a total paralysis or rupture of the relationship 

with transnational actors. For example, in March 2015, São Paulo participated in a Latin-

American forum for mayors organized by C40, in Buenos Aires. In this opportunity, the 

municipality signed a declaration, pledging further action on climate change in the following 

years, setting a timeframe for updating its emissions inventory, the establishment of new 

reduction targets, and developing a plan for climate mitigation and adaptation117. 

This led to a Memorandum of Understanding celebrated in 2016 between C40 and the 

city government of São Paulo, in which both parties committed to strengthening their 

partnership (SÃO PAULO, 2016b). Still, during Haddad’s mayoralty, this transnational 

commitment was unable to produce concrete results, and none of the goals set on the declaration 

were reached.  

In summation, Fernando Haddad failed to meaningfully follow up on the implementation 

of the Municipal Policy on Climate Change. As presented, under his leadership, the city 

government backed away from its emphasis on the subject, which was reflected on the lack of 

climate specific provisions on some the mayoralty’s instruments of strategic planning and on 

the reduction of municipal international participation. 

 
116 “O Haddad jamais recebeu ninguém do C40 ou do ICLEI que eu saiba (...)” (INTERVIEW 6, 07/23/2020.) 
117 This information is depicted in the MOU signed by São Paulo’s mayoralty and C40, in 2016 (SÃO PAULO, 

2016b). 
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Nevertheless, there was not a complete renunciation of climate policy. In 2013, for 

example, the municipal government observed its legal obligation, set in the city’s climate law, 

to produce a new inventory on greenhouse gas emissions.  

The 2013 inventory (SÃO PAULO, 2013a) utilized as reference the period between 2003 

and 2009, with an update for 2010 and 2011 for the energy and waste management sectors. The 

process of development of the inventory reveals interesting connections between São Paulo’s 

government and public and private actors interested in the subject of climate change. 

The inventory itself was sponsored by the “Sustainable Transport and Air Quality” 

program, funded by the Global Environment Facility of the World Bank. The preparation of the 

inventory counted with the assistance of the National Association for Public Transportation 

(“Associação Nacional de Transportes Públicos”), a private entity that has a seat in São Paulo’s 

Climate Committee.  

The inventory adopted the IPCC’s methodology, updated in 2006. The findings indicated 

a slight reduction in the total level of emissions between 2003 and 2009, but future projections 

highlighted a trend of increasing emissions.  

Still, the most relevant event during Haddad’s term in office was the development of the 

new city’s Master Plan, which was approved in 2014 (SÃO PAULO, 2014b). 

Even though the mayoralty lacked in climate projects during this period, the topic of 

climate change came up to be expressly contemplated on the Master Plan, which reveals that 

there was a degree of dissemination of the topic in the city government, even if it was not 

captured directly in the actions of the city executive. 

Right up front, São Paulo’s Master Plan establishes that undertaking measures for 

mitigation and adaptation in the face of climate change is a “strategic objective” of the 
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municipality118. Climate change mitigation also appears as one of the directives for the 

development of the city’s mobility system119.  

In addition to that, the text reinforces provisions of the Municipal Policy on Climate 

Change regarding transportation, more specifically the objectives of renewing the fleet of public 

transport vehicles and of supporting the use of clean energy in cars120.  

The Master Plan also complements another provision of the Municipal Policy on Climate 

Change regarding the implementation of financial incentives for sustainable buildings121.  

The presence of climate related provisions in the Master Plan signals that there was an 

intention in producing an alignment between the municipality’s long-term urban planning and 

the city’s climate policy. This understanding finds further support in the content of sectoral plans 

that complemented the stipulations of the Master Plan. 

For example, in 2014, São Paulo had already published a Plan for Integrated Waste 

Management (“Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos”), by way of Municipal Decree 

n. 54.991/2014 (SÃO PAULO, 2014a). This Plan was then directly encompassed by the city’s 

 
118 This is established in Article 7, XI, of São Paulo’s Master Plan: “Art. 7º A Política de Desenvolvimento Urbano 

e o Plano Diretor Estratégico se orientam pelos seguintes objetivos estratégicos: (…) XI - contribuir para 

mitigação de fatores antropogênicos que contribuem para a mudança climática, inclusive por meio da redução e 

remoção de gases de efeito estufa, da utilização de fontes renováveis de energia e da construção sustentável, e 

para a adaptação aos efeitos reais ou esperados das mudanças climáticas; (…)” (SÃO PAULO, 2014b) 
119 As depicted in Article 225 of São Paulo’s Master Plan: “Art. 225. O Sistema de Mobilidade é definido como o 

conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, serviços, equipamentos, infraestruturas e instalações 

operacionais necessários à ampla mobilidade de pessoas e deslocamento de cargas pelo território municipal, 

visando garantir a qualidade dos serviços, a segurança e a proteção à saúde de todos os usuários, principalmente 

aqueles em condição de vulnerabilidade social, além de contribuir para a mitigação das mudanças climáticas.” 

(SÃO PAULO, 2014b) 
120 This provision is inserted in Article 228, XIII, of São Paulo’s Master Plan: “Art. 228. Os programas, ações e 

investimentos, públicos e privados, no Sistema de Mobilidade devem ser orientados segundo as seguintes 

diretrizes: (...) XIII - incentivar a renovação ou adaptação da frota do transporte público e privado urbano, visando 

reduzir as emissões de gases de efeito estufa e da poluição sonora, e a redução de gastos com combustíveis com a 

utilização de veículos movidos com fontes de energias renováveis ou combustíveis menos poluentes, tais como gás 

natural veicular, híbridos ou energia elétrica; (...)” (SÃO PAULO, 2014b). 
121 As depicted in Article 119 of São Paulo’s Master Plan: “Art. 119. De acordo com o art. 31 da Lei nº 14.933, de 

5 de junho de 2009, que instituiu a Política de Mudança do Clima no Município de São Paulo, lei específica deverá 

estabelecer fator de redução da contrapartida financeira à outorga onerosa para empreendimentos que adotem 

tecnologias e procedimentos construtivos sustentáveis, considerando, entre outros: I - o uso de energias 

renováveis, eficiência energética e cogeração de energia; II - a utilização de equipamentos, tecnologias ou 

medidas que resultem redução significativa das emissões de gases de efeito estufa ou ampliem a capacidade de 

sua absorção ou armazenamento; III - o uso racional e o reúso da água; IV - a utilização de materiais de 

construção sustentáveis.” (SÃO PAULO, 2014b) 
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Master Plan, in the form of the creation of the System for Integrated Waste Management122. The 

Plan for Integrated Waste Management makes several mentions to climate change as a matter 

of importance for the city’s waste management dynamic and establishes directives for actions 

on mitigation that can be undertaken by this economic sector. 

More significantly, following the provisions of 2014’s Master Plan, Haddad’s mayoralty 

developed a Mobility Plan for São Paulo, published in 2016, by way of Municipal Decree n. 

56.834/2016 (SÃO PAULO, 2016a). The Plan incorporated the subject of climate change, 

providing a list of guidelines for reducing emissions in the transport sector: the development of 

a municipal biking system; prioritizing public transportation; substituting the city’s bus fleet for 

more eco-friendly vehicles; and implementing measures for restricting motorized vehicle 

circulation in the city center. 

It is interesting to note that these guidelines build upon provisions of São Paulo’s 

Municipal Policy on Climate Change giving another example of the impact of climate legislation 

in the development of sectoral policies. In this regard, although Haddad’s term in office was 

marked by a limited effort to properly implement the city’s climate policy, there was a relevant 

degree of intersectoral dissemination of the subject of climate change to other areas of the city 

government, such as transport and waste management. 

4.3.3. Climate Change Policy in Rio de Janeiro under Eduardo Paes (2011-2016) 

During the period of 2011 to 2016, the city government of Rio de Janeiro underwent an 

altogether different experience from São Paulo’s, as a result of continuity in city leadership. 

There was no change in the mayoralty, with mayor Eduardo Paes being reelected in 2012 for a 

second term in office. Thus, there was more significant stability in the implementation of climate 

change policy. 

It is important to remember that, before being elected mayor, Paes was Rio de Janeiro’s 

Secretary of the Environment and was responsible for promoting the city’s early action on 

climate change. 

 
122 See more in Article 219 of São Paulo’s Master Plan (SÃO PAULO, 2014b). 
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During his first term as mayor, Paes expressed an interest on matters related to 

sustainability and climate change, and, from the start of his mayoralty, the development of the 

city’s climate policy was presented as a strategic initiative of the city government (RIO DE 

JANEIRO, 2009b), culminating in the adoption of climate legislation, as previously presented. 

After the enactment of the Municipal Policy on Climate Change, Rio de Janeiro pushed 

forward with further action on the topic of climate change. One important facet of this process 

is the introduction of the subject of climate in the city’s planning instruments.  

In February/2011, only a few days after the Municipal Policy on Climate Change entered 

into force, the new city’s Master Plan was sanctioned, in the form of Complementary Law n. 

111/2011 (RIO DE JANEIRO, 2011c), and received the title of “Master Plan of Sustainable 

Urban Development of the Municipality of Rio de Janeiro” (“Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro”). The name of the document itself 

indicates that environmental matters were to be a key component of the city’s planning.  

Specifically, the Master Plan contains several provisions regarding climate change, 

broadly reinforcing the municipality’s commitment to the subject. In first place, the subject of 

climate change is included in the directives for the development of urban policy, as a factor to 

be taken into account in the formulation of all public policies: 

Art.3º A política urbana do Município tem por objetivo promover o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da Cidade e da propriedade urbana mediante as 

seguintes diretrizes: (...) 

XXI – adoção de soluções urbanísticas que incorporem a criação de medidas 

voltadas para a melhoria das condições climáticas e ambientais como a criação de 

espaços livres, implantação de corredores verdes e outros programas de arborização 

urbana; 

XXII – adoção, em todas as políticas públicas, de estratégias de mitigação dos efeitos 

das mudanças globais do clima; (...) (emphasis added) (RIO DE JANEIRO, 2011c) 
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Following that, the Master Plan also highlights the importance of climate change for the 

regulation of land use123. More importantly, it instructs that the topic of climate change is to be 

incorporated into the further planning processes of the municipality124. 

Thus, in addition to the Master Plan, climate change came to be encompassed in other 

planning instruments produced during Paes’ second term in office. 

In the Strategic Plan for 2013 to 2016 (RIO DE JANEIRO, 2013), and in the Pluriannual 

Plan for the period of 2014 to 2017 (RIO DE JANEIRO, 2014), the city government proposed 

the implementation of three municipal programs that make explicit reference to the topic of 

climate change: (i) the expansion of Rio de Janeiro’s public sanitation system; (ii) flood control; 

and (iii) the “Rio Capital Sustentável” program. 

In the first two cases, the programs expressly recognize the need for taking into account 

concerns of climate adaptation. 

The “Rio Capital Sustentável” program set further objectives for the implementation of 

Rio de Janeiro’s Municipal Policy on Climate Change, including a focus on public transport and 

eco-efficiency and directives for the development of an adaptation plan and a coastal 

management plan. In this realm, the Pluriannual Plan also proposed specific action for the 

development of an emission monitoring system. 

However, despite provisioning over 57 million reais for the implementation of the “Rio 

Capital Sustentável” program, the reports on the Pluriannual Plan’s execution indicate that only 

15 million were actually spent (RIO DE JANEIRO, 2017c). The aforementioned plans were not 

formally introduced into legislation. 

Paes’s second term was also marked by an increasing participation on international and 

transnational climate forums, highlighting the mayor’s ambition to position himself outwardly 

as a leader on the subject (INTERVIEW 1, 06/19/2020; INTERVIEW 5, 07/09/2020).  

 
123 See more in Article 14, single paragraph, VIII, of Rio de Janeiro’s Master Plan (RIO DE JANEIRO, 2011c). 
124 As established in Article 177, III, of Rio de Janeiro’s Master Plan; “Art. 177 São ações estruturantes relativas 

à prevenção dos efeitos das mudanças climáticas: (...) III - integrar em todo o planejamento municipal a variável 

mudança climática; (...)” (RIO DE JANEIRO, 2011c) 
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The most significant expression of this process was Paes being nominated the President 

of C40, in 2013. According to perception collected in the interviews, occupying the presidency 

of C40 resulted in a transformation of Rio de Janeiro’s relationship with the network, which 

became much more proximate during these years (INTERVIEW 2, 06/24/2020; INTERVIEW 

4, 07/09/2020). 

The nomination of a Brazilian mayor to a leadership position in C40 management is an 

important landmark, especially given the aforementioned bias to representatives of cities from 

the Global North (BOUTELIGIER, 2013). 

Rio de Janeiro’s international insertion during Paes’ mayoralty went beyond its 

relationship with C40. Another important example of the city’s supranational involvement with 

climate change governance was the establishment of a partnership with the “100 Resilient 

Cities” network, in 2014 (RIO DE JANEIRO, n.d.), which led to the development of the 

municipality’s resilience strategy (“Estratégia de Resiliência da Cidade do Rio de Janeiro”) 

(RIO DE JANEIRO, 2016). 

During Paes’ second term in office, Rio de Janeiro also produced a new emission 

inventory, its first after the enactment of the Municipal Policy on Climate Change. This 

inventory was initially made public in 2013 but was then republished in 2015 (RIO DE 

JANEIRO, 2015). Thus, the city maintained the four-year periodicity required in the climate 

legislation. 

Just as the previous inventories, this project was coordinated by the Municipal 

Secretariat of the Environment and developed by COPPE/URFJ. 

However, there was one significant innovation in the process. For the first time, the 

inventory utilized the Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emissions 

(“GPC”) (GREENHOUSE GAS PROTOCOL, 2014). This Protocol was jointly developed by 

C40, ICLEI and the World Resources Institute (“WRI”), with the intent of providing an 

emission’s accounting and reporting standard specific to cities. Thus, it signifies the adoption 

of a methodology that is more suited to the urban context than the previously utilized IPCC 

guidelines. 
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Rio de Janeiro was chosen as one of the initial thirty cities to participate in the pilot for 

the application of the GPC methodology, highlighting its proximate involvement with 

transnational networks, especially C40. 

Notwithstanding the degree of advancement of the implementation of Rio de Janeiro’s 

climate policy during the years of Paes’ mayoralty and the substantive international and 

transnational involvement on the topic, there were still significant institutional shortcomings.  

Effective action at the local level fell short of what was proposed, as indicated in the 

results of the implementation of the Pluriannual Plan. Particularly, the Forum on Climate 

Change and Sustainable Development, highlighted by the Municipal Policy as an important 

instrument for the city’s climate strategy, remained inactive (INTERVIEW 5, 07/09/2020).  

4.4. THIRD MOMENT: C40’S GROWING INVOLVEMENT, DEADLINE 2020 AND THE 

DEVELOPMENT OF CLIMATE ACTION PLANS 

After the conclusion of the terms in office of Fernando Haddad and Eduardo Paes, there 

is the start of another moment in the development of climate change policy in São Paulo and 

Rio de Janeiro. 

Chronologically, for the purposes of this examination, this period begins in 2017, with 

the new administrations of João Dória, in São Paulo, and Marcelo Crivella, in Rio de Janeiro, 

and finishes at the end of 2020125. 

In general, this third moment is marked by the continuation of the processes of 

implementation of each municipality’s climate policy, building upon the elements highlighted 

in the previous section. In this regard, it can be said that the period from 2017 until the end of 

2020 is also significantly marked by a tension between inertia, on one hand, and action, on the 

other.  

 
125 As indicated in the introductory section to this chapter, the exposition will take into account events that happened 

during the first four months of 2021, when the writing of this dissertation was concluded. 
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Nevertheless, the most relevant element for understanding this third moment and the 

current stage of climate policy in both cities is the deepening of São Paulo’s and Rio de Janeiro’s 

partnerships with C40, particularly via the Deadline 2020 project. 

Thus, this section will begin by presenting the general objectives of C40’s Deadline 2020 

initiative. 

This exposition will then be followed by the description of São Paulo’s and Rio de 

Janeiro’s trajectory during this period, focusing on the relationship with C40 and the 

development of the cities’ climate action plans, but also including other elements relevant to the 

understanding of continuing implementation of their municipal climate policies.  

4.4.1. The Deadline 2020 Project 

The Deadline 2020 project was launched by C40 in December 2016, during the 

network’s Mayor Summit in Mexico City (C40, 2016a). The undertaking of this initiative can 

be understood as a central element in the process of C40’s consolidation as the leading 

transnational city network for large urban centers. 

As presented in earlier sections of this chapter, ICLEI was the most relevant 

transnational partner for major cities in the beginning of the development of their climate 

policies. However, due to their differing strategic approaches, especially regarding membership 

(LIN, 2018), C40 gradually supplanted ICLEI as the most relevant transnational partner for 

globally inserted urban centers, like São Paulo and Rio de Janeiro. 

It is against this backdrop that C40 launches the Deadline 2020 project as its signature 

initiative for the following years. 

Deadline 2020 was presented as a commitment undertaken by mayors of major world 

cities to promote concrete action in order to meet the goals of the Paris Agreement, with a focus 

on the four-year span between 2016 and 2020, hence the name of the initiative (C40, 2016b). 

 From the start, the Deadline 2020 project was conceptualized as an initiative in support 

of UNFCCC regime and particularly the Paris Agreement (C40, 2016b), reinforcing the growing 
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linkages between transnational arrangements and the interstate system, as presented in the last 

chapter and highlighted in Lin’s idea of “coupling”. 

Deadline 2020 underlined the notion that cities are important actors in combatting 

climate change.  For instance, the reference document for the project communicated that “cities 

are critical to delivering a climate safe future” (C40, 2016b, p. 5). It is claimed that if urban 

centers were to adopt Deadline 2020’s guidelines this would produce “around 40% of the 

savings needed to achieve the ambition of the Paris Agreement” (C40, 2016b, p. 5). 

The project’s implementation initiated with a preliminary process by C40’s leadership 

of compiling the baseline emissions of C40 cities, establishing a global carbon budget as well 

as an individual budget for each municipality, deriving emission trajectories, and modelling 

pathways for city action (C40, 2016b).  

From this starting point, Deadline 2020 communicated guidelines to be followed by 

C40’s member cities regarding necessary action to be taken. Specifically, it required cities to 

develop, by the end of 2020, climate action plans “consistent with achieving the Paris 

Agreement target of a maximum global temperature rise of 1.5 degrees Celsius” (C40, 2016b, 

p. 41). 

Thus, the institution of climate action plans was signaled as most significant product to 

be generated from Deadline 2020. Even though Deadline 2020 is in itself a “political 

commitment” (INTERVIEW 2, 06/24/2020), C40 decided that the institution of a municipal 

climate action plan was to be a necessary condition for future membership status (C40, 2020a). 

This recalls Lin’s comments regarding C40 intent to promote more “demanding standards” for 

membership. 

In this context, C40 assumed the responsibility to provide technical and methodological 

support in order to help cities develop their climate action plans (INTERVIEW 2, 06/24/2020; 

INTERVIEW 10, 08/27/2020). 

C40’s framework stresses that the climate action plans must take into account four main 

aspects: (i) firstly, it needs to convey a target of emission neutrality by 2050; (ii) secondly, it 

must demonstrate how the city will adapt and improve its resilience to climate hazards; (iii) 
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thirdly, it needs to ensure community engagement; and (iv) fourthly, it must institute a 

governance arrangement in accordance with city competences and capacity and that includes 

the involvement of partners (C40, 2020a, p. 4).   

Also, it calls attention to the importance of measuring, monitoring and reporting results 

as a way to demonstrate “long-term commitment” to the plan’s implementation (C40, 2020a, p. 

8). Regarding monitoring tools, C40 also expresses a concern of assuring uniformity. Thus, 

cities are supposed to process their reporting via the Carbon Disclosure Project (“CDP”) 

platform, that is also used by ICLEI and the World Resources Institute (INTERVIEW 10, 

08/27/2020)126. 

It is interesting to note that information inserted in the CDP platform is directly 

communicated to the UNFCCC’s NAZCA initiative (LIN, 2018), highlighting an additional 

degree of coordination between transnational and interstate arrangements.  

Another relevant facet of the Deadline 2020 project is the direct involvement of private 

partners in the conception of the initiative. In this case, the global consultancy firm Arup is 

heralded as C40’s main partner. This is the result of a continuing partnership celebrated between 

Arup and C40, during which the company has committed millions of dollars in professional 

support to the network (C40, n.d.). 

The position occupied by Arup in this program accentuates how the assistance provided 

by private actors is strategic to the work developed by transnational city networks, which opens 

the possibility of linking network action to  elements of “neoliberal discourse” (LEITNER et al, 

2018; THOMPSON, 2020). As was commented on the last chapter, transnational city networks 

have favored modes of operation that focus on the establishment of partnerships with the private 

sector and on the adoption of market-based and technical solutions (ACUTO; RAYNER, 2016). 

In complement to that, Deadline 2020 also expresses a preoccupation with how cities 

will finance their climate actions. In this regard, C40 stresses the necessity of attracting external 

funding. It sets up the C40 Cities Finance Facility to provide “the connections, advice and 

 
126 Information regarding the platform can be found in: <https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-cities> 

Access in: 02/07/2021. 
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legal/financial support that enables cities to develop more financeable projects” (C40, 2016b, p. 

78). 

This is a clear example of the “brokering of finance” aspect of transnational city network 

activity, presented by Stehle et al (2019, p. 213). As mentioned in the previous chapter, it is a 

valuable tool for cities to access resources that they would be otherwise unable to reach, in the 

absence of paradiplomatic activity. 

Nevertheless, the idea of helping city governments design “financeable projects” 

reinforces the idea that C40 is focusing on stimulating partnerships with the private sector. Once 

again, this dynamic puts into question the degree to which private interests can dictate how 

climate action will be put into practice. 

In this regard, it recalls comments made by Shaffer and Bodansky (2012) that pointed 

out how transnational activity and norms can privilege the position of more powerful market 

actors, traditionally from the Global North, capable of forms of economic coercion upon 

participants in the Global South. 

It is still to be seen how this proximate relationship with private interests will influence 

the content and implementation of the climate action plans. 

In summation, the Deadline 2020 project asserts the role of city governments as central 

actors for the design and implementation of climate solutions and emphasizes the fundamental 

importance of a process-oriented approach and iterative processes of measurement, monitoring 

and reporting for securing better policy results. 

These features reveal that the dynamic of the Deadline 2020 initiative is in clear 

alignment with the “urban climate law” approach, as formulated by Lin. Consequently, there is 

a clear continuing trend in the practices and modes of operation of transnational city networks, 

with a through line that can be identified from the development of the CCP program by ICLEI 

to the formulation of Deadline 2020 by C40.  
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4.4.2. Climate Change Policy in São Paulo under João Dória and Bruno Covas (2017-2020) 

The most recent period in climate change policy in São Paulo is marked by the change 

in the mayoralty that happened in 2018. Elected mayor João Dória renounced his post in April 

2018, in favor of then deputy mayor Bruno Covas, in order to run as a candidate in the 

gubernatorial race (RODRIGUES, A.; SETO, G., 2018).  

During the sixteen months he spent as mayor, João Dória did not emphasize action on 

climate change policy (INTERVIEW 5, 07/09/2020). Tellingly, the planning instruments 

developed by his administration, did not contain any substantive action on the subject. 

The Goals Program for his mayoralty communicated a general objective regarding 

emission reduction in public transport, but curiously did not reference the city’s climate change 

policy (SÃO PAULO, 2017b). The Pluriannual Plan for 2018-2021, published at the end of 

2017, did not incorporate said reduction goal (SÃO PAULO, 2017a). It also did not formulate 

any reference to the city’s Municipal Policy on Climate Change or indicate actions or programs 

on the topic.  

4.4.2.1. The Establishment and Regulation of COMFROTA 

Nevertheless, in 2017, during Dória’s mayoralty, there was a need to review the emission 

reduction goals for the city’s public bus fleet, previously set by the Municipal Policy on Climate 

Change in 2009. The law’s original text had instituted 2018 as the time limit for the complete 

substitution of the municipality’s fleet for clean energy vehicles, but, due to the limitations 

encountered in the implementation of São Paulo’s climate change policy, this had proven to be 

an unfeasible timeframe. 

This assessment led to a discussion regarding a proposal of altering the text of the 

Municipal Policy on Climate Change. The process of reviewing the law was initiated by 

municipal aldermen but was accompanied by a significative engagement of environmentally 

minded civil society organizations (INTERVIEW 9, 08/26/2020). There is no indication that the 

city’s executive branch was directly involved in this process. 
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This legislative discussion resulted in the adoption of Municipal Law 16.802/2018, in 

January of 2018 (SÃO PAULO, 2018a). The law altered Article 50 of the Municipal Policy on 

Climate Change, in order to expand the period for the substitution of the fleet. It reinforced the 

dynamic of gradual substitution of the fleet, establishing a timeframe of ten years for a 50% 

reduction of carbon emissions, and a twenty-year deadline for the complete stoppage of 

emissions127. The law prohibited further postponements of these deadlines128.  

Also, it established a new institutional body to oversee this process: the “Managing 

Committee for the Program of Accompanying Substitution of the Fleet for Cleaner Alternatives” 

(“Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Frota por Alternativas 

Mais Limpas”, henceforth, referred to as “COMFROTA”), to be composed by representatives 

of the city governments, companies responsible for services of public transport and waste 

management, as well as civil society organizations129.  

In the months following the passing of this law, there is a significant shift in the city’s 

approach after Bruno Covas takes Dória’s place in office in April of 2018. 

Actors inside and outside the city government highlight that Covas had more affinity 

with the subject of climate change (INTERVIEW 3, 07/02/2020; INTERVIEW 6, 07/23/2020), 

and this ultimately led to increasing institutional action on the topic. 

For instance, Covas published a revision of the mayoralty’s Goals Program, which came 

to more directly emphasize climate action (SÃO PAULO, 2019d). 

 
127 As established in Article 50, paragraph six, III, of São Paulo’s Municipal Policy on Climate Change: “(...)III - 

Os lotes de veículos substitutos de cada operadora devem ser compostos, obrigatoriamente, por unidades novas, 

dotadas de propulsores e/ou combustíveis de menor impacto poluidor do que os veículos convencionais 

substituídos, de modo a garantir reduções na emissão de poluentes. Num prazo de, no máximo 10 (dez) anos, a 

partir do início de vigência desta lei, deverá haver uma redução mínima de 50% (cinquenta por cento) e, num 

prazo máximo de 20 (vinte) anos, uma redução de 100% (cem por cento) das emissões totais de dióxido de carbono 

(CO2) de origem fóssil, relativamente às emissões totais das frotas, no ano de 2016, para os veículos de cada um 

dos respectivos sistemas, conforme tabela abaixo: (...)” (SÃO PAULO, 2009b) 
128 This is depicted in Article 50, paragraph six, I, of São Paulo’s Municipal Policy on Climate Change: “(...) I - As 

metas intermediárias e finais de redução de emissões estabelecidas nesta lei serão fixas e inadiáveis, entretanto, 

havendo conjuntura favorável, poderão ser ajustadas para patamares mais rigorosos, em termos de quantidade 

de emissões reduzidas e prazos, mediante avaliações objetivas e transparentes a serem realizadas a cada 5 (cinco) 

anos, por um Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento de Substituição de Frota por Alternativas Mais 

Limpas; (...)” (SÃO PAULO, 2009b) 
129 See more in Article 50, paragraph six, I and II, of São Paulo’s Municipal Policy on Climate Change (SÃO 

PAULO, 2009b) 
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In July 2018, the mayoralty published a decree detailing the functioning of 

COMFROTA, whose current composition is presented in the table below, including minor 

alterations that happened in 2019:  

Table 3 – “Member Composition of São Paulo’s COMFROTA”: 

MEMBER 

CATEGORY: 

REPRESENTATIVES: 

Municipal 

Government 
• Municipal Secretary of Mobility and Transportation (Secretário Municipal de 

Mobilidade e Transportes); 

• Municipal Secretary of Green Spaces and the Environment (Secretário Municipal 

do Verde e do Meio Ambiente); 

• Municipal Secretary of Subprefectures (Secretário Municipal das Subprefeituras) 

• Municipal Secretary of Finances (Secretário Municipal de Finanças); 

• Secretary of Municipal Government (Secretário do Governo Municipal); 

• Municipal Urban Cleaning Authority (Autoridade Municipal de Limpeza 

Urbana); 

• Company of Traffic Engineering (Companhia de Engenharia do Tráfego); 

• São Paulo Transporte S/A – SPTrans. 

State Government • Secretariat of Metropolitan Transportation of the State of São Paulo (Secretaria 

dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo); 

• Metropolitan Company of Urban Transportation S/A (Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos S/A – EMTU); 

• Agency for the Regulation of Delegation of Transport Public Services in the State 

of São Paulo (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte 

do Estado de São Paulo – ARTESP); 

• University of São Paulo (Universidade de São Paulo – USP); 

• São Paulo State University (Universidade Estadual Paulista – UNESP); 

• State Secretariat of Infrastructure and Environment (Secretaria Estadual de 

Infraestrutura e Meio Ambiente); 

• Environmental Company of the State of São Paulo (Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo – CETESB). 

Federal Government • São Paulo Warehouse and General Storage Company (Companhia de Entrepostos 

e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP) 

Environmental 

CSOs 
• Greenpeace 

International CSOs • International Council on Clean Transportation – ICCT 

Business and Labor 

Interest Groups 
• Companies and joint ventures responsible for operating the “Collective and Public 

Transport of Passengers System” (Sistema de Transporte Coletivo Público de 

Passageiros) in the Structural and Local subsystems; 

• Companies and joint ventures operating São Paulo’s Municipal Urban Cleaning 

System (Sistema de Limpeza Urbana do Município de São Paulo), responsible for 

divisible waste management services; 

• School transport companies operating the Municipal Free School Transportation 

Program (Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito – TEG); 

• Legal representative of charter transport companies; 
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• Federation of Industries of the State of São Paulo (Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo – FIESP); 

• National Association of Makers of Automotive Vehicles (Associação Nacional 

dos Fabricantes de Veículos Automotores – ANFAVEA); 

• Central Union (Central Força Sindical). 

• National Association of Public Transport (Associação Nacional de Transportes 

Públicos – ANTP); 

• Engineer Union of the State of São Paulo (Sindicato dos Engenheiros no Estado 

de São Paulo – SEESP); 

• Brazilian Association of Electric Vehicles (Associação Brasileira de Veículos 

Elétricos – ABVE). 

Transnational City 

Networks 
• ICLEI. 

 

Sources: SÃO PAULO,2018; SÃO PAULO, 2019ª. 

As outlined in the Municipal Law 16.802/2018, the composition of COMFROTA was 

largely based on the membership of the Climate Committee. Nevertheless, some differences are 

worthy of note, in particular due to the inclusion of more actors with a focus on transport and 

logistics, given COMFROTA’s specific mandate. 

In regard to public actors, it can be noticed the insertion of public companies responsible 

for public transportation, such as SPTrans, at the municipal level, and EMTU, at the 

metropolitan level; as well as entities responsible for regulating urban traffic (CET) and urban 

cleaning and waste management (AMLURB). 

Additionally, COMFROTA’s membership composition also reflects an emphasis on 

including governmental actor from other levels of the federation, especially state authorities 

linked to the management of the metropolitan area of São Paulo.  

In relation to private actors, there is a significant boost in the number of entities 

connected to the processes of “urban capital”, marked by the presence of the companies 

responsible for providing the services of public transportation and waste management, as well 

as additional interest groups linked to the automobile industry.  

In Interview 10 (INTERVIEW 10, 08/27/2020), it was described how the process of 

substitution of the fleet directly impacts existing economic dynamics, expanding the 

possibilities of São Paulo’s access to external financing. The interviewee formulates that the 
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city’s decision to renew its fleet sends a communication to actors in the market and has the 

potential of opening up new opportunities for funding, as well as impacting regulatory decisions 

regarding renewable energy (INTERVIEW 10, 08/27/2020). 

In this regard, it is interesting to note that, in conjunction with COMFROTA, São Paulo 

has also subscribed to the “Zero Emission Bus Rapid-deployment Accelerator” project, known 

as “ZEBRA”, that stimulates the adoption of electric buses (SÃO PAULO, 2019e). 

São Paulo’s participation in the ZEBRA project was the object of a Memorandum of 

Understanding celebrated in 2019 between SPTrans, the municipal company responsible for 

public transportation, C40 and the ICCT (SPTRANS, 2019). All three parties are members to 

COMFROTA. The participation in the ZEBRA project can be seen as an important signal to the 

market of electric vehicles.  

Nevertheless, the perceptions collected in the interviews reflect contrasting views 

regarding COMFROTA’s functioning so far. In some cases, interviewees praised the 

establishment of the Committee as an important institutional advancement (INTERVIEW 7, 

07/30/2020; INTERVIEW 10, 08/27/2020). In Interview 10, it was proposed that the “greatest 

merit” of COMFROTA’s membership was to include in the same forum all relevant actors in 

search for a common solution to the problem of the substitution of the fleet130.  

Other interviewees espoused a more critical view. Regarding COMFROTA’s 

composition, it was called attention to the lack of civil society participation (INTERVIEW 8, 

08/19/2020; INTERVIEW 9, 08/26/2020). COMFROTA did not promote a more substantial 

representation of civil society. In comparison to the structure of the Climate Committee, there 

was only the inclusion of the ICCT, an international non-governmental organization focused on 

research on the topic of transportation131. Nevertheless, aside from that, Greenpeace was 

maintained as the only featured environmental CSO. 

Interviewed actors also reported how the Committee has encountered difficulties to 

reconvene after its creation, resulting in a low number of meetings (INTERVIEW 8, 

 
130 “Mas, em relação ao COMFROTA, eu acho que na verdade o grande mérito foi a gente realmente trazer 

todos os atores na mesa para propor a solução.” (INTERVIEW 10, 08/27/2020) 
131 Information about the ICCT is available at: <https://theicct.org/mission-history> Access in: 02/07/2021. 
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08/19/2020). In Interview 9 (INTERVIEW 9, 08/26/2020), this was characterized as a process 

of “dismantling”.  

The mayoralty’s data supports this assessment132. It reveals that five meeting were 

scheduled to take place in 2019. In 2020, this number was reduced to only two meetings. In 

reality, during this two-year period, only four meetings have actually happened. This puts into 

question the capacity of the Committee to effectively coordinate the process of fleet renewal, in 

accordance with the established timetable.  

In this regard, the experience of COMFROTA so far signals how the dynamic of 

development and implementation of climate strategies by way of participatory forums can 

encounter specific challenges. As previously indicated, the success of local climate measures 

depends on the strengthening of a local coalition of actors, and, in this sense, the establishment 

of collegiate bodies can be an important factor. 

However, the institutional design of participatory forums can favor the interests of 

specific actors, in the local context. For instance, in the case of COMFROTA, there is a 

disproportionate representation of private businesses in comparison to civil society 

organizations. 

Thus, it is important to analyze if business actors linked to processes of “urban capital”, 

especially the providers of transportation services, will resist broader change, due to their 

economic interests regarding the maintenance of current public service contracts. 

Therefore, the evaluation of the continuing mode of operation of COMFROTA is an 

important object for further research. 

4.4.2.2. São Paulo’s Commitment to Deadline 2020 and the Process of Developing a 

Climate Action Plan 

 
132 Information about COMFROTA’s meetings is available at: 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/participacao_social/comfrotasp/> Access in: 

02/07/2021. 
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The change in São Paulo’s municipal administration, with Dória’s resignation and with 

Covas taking on the mayoralty, also resulted in a renewed level of interaction with international 

and transnational actors, as reported in Interview 6 (INTERVIEW 6, 07/23/2020). For instance, 

the aforementioned ZEBRA project is an example of this supranational engagement. 

Most importantly, in September 2018, Covas signed a letter communicating São Paulo’s 

commitment to C40’s Deadline 2020 initiative (SÃO PAULO, 2018b). 

In this document, the city government assumed the responsibility of developing a climate 

action plan. Regarding the content of the plan, it is highlighted that it will adhere to the 

aforementioned C40 guidelines, in respect to: establishing an objective of emission neutrality in 

2050; planning for climate hazards; outlining social, environmental and economic benefits; and 

describing the mechanisms for achieving the implementation of said plan.  

Despite undertaking this commitment, the municipal government did not determine how 

the climate action plan was to be incorporated into the legal and institutional framework of São 

Paulo’s Municipal Policy on Climate Change. The perspective of interviewees reveals that, 

during the process of climate action planning, it remained unclear if the implementation of the 

plan was going to take place via new legislation or a municipal decree. 

For the development of the climate action plan, it was created an inter-secretarial 

working group, composed by representatives of various entities of the city government, as 

depicted below. It did not include participation from private actors. June 2020 was established 

as a date for the conclusion of the plan, but this deadline was not observed. 

Tabela 4 – “Member Composition of São Paulo’s Inter-Secretarial Working Group for Development of the 

Climate Action Plan”: 

MEMBERS OF THE INTER-SECRETARIAL WORKING GROUP 

• Coordinating Body of International Relations (Coordenadoria de Relações Internacionais) 

• Secretariat of Municipal Government (Secretaria do Governo Municipal); 

• Municipal Secretariat of Green Spaces and the Environment (Secretaria Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente); 

• Municipal Secretariat of Licensing (Secretaria Municipal de Licenciamento); 

• Municipal Secretariat of Urban Infrastructure and Public Works (Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Urbana e Obras); 

• Municipal Secretariat of Urban Development (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano); 

• Municipal Secretariat of Housing (Secretaria Municipal de Habitação); 

• Municipal Secretariat of Subprefectures (Secretaria Municipal das Subprefeituras); 
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• Municipal Secretariat of Economic Development and Labor (Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e do Trabalho); 

• Municipal Secretariat of Health (Secretaria Municipal da Saúde); 

• Muncipal Secretariat of Assistance and Social Development (Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social); 

• Municipal Secretariat of Urban Security (Secretaria Municipal de Segurança Urbana); 

• General Controllership of the Municipality (Controladoria Geral do Município); 

• Municipal Urban Cleaning Authority (Autoridade Municipal de Limpeza Urbana); 

• Emergency Management Center (Centro de Gerenciamento de Emergências); 

• Company of Traffic Engineering (Companhia de Engenharia do Tráfego); 

• São Paulo Transporte S/A – SPTrans; 

• São Paulo Obras – SP Obras; 

• São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo; 

• Metropolitan Housing Company of São Paulo (Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo). 

 

Source: SÃO PAULO, 2019c. 

In interviews, actors referenced the intersectoral feature of this working group as a 

beneficial factor in stimulating more transversal action on climate change inside the structure of 

the municipal city government (INTERVIEW 7, 07/30/2020; INTERVIEW 10, 08/27/2020). In 

Interview 10, the consolidation of this transversal perspective is indicated as a necessary process 

in order to ensure a more coordinated action by the municipality133.  

A similar perspective appeared in Interview 6 in which it was presented that the 

importance of the plan resides in the construction of a “narrative” that can guide city government 

action in future years134. For that to happen, interviewed actors indicate that it is necessary to 

promote systematized knowledge that can be incorporated by public servants in the municipality 

(INTERVIEW 6, 07/23/2020; INTERVIEW 8, 08/19/2020).  

As mentioned, C40’s role in the development of the climate action plan was to provide 

technical support, particularly in the form of the methodologies for conducting the necessary 

work. In this context, ICLEI and the consulting firm WayCarbon were selected by C40 as 

 
133 “Eu acho que, primeiro, não tem como a gente ir para o externo sem a Prefeitura criar um discurso único. E 

não um discurso único que seja um discurso, enfim... Que desconsidere as especificidades de cada setor. Mas um 

discurso, um entendimento do que que é a mudança do clima e qual é o seu papel de Prefeitura nesse processo. E 

eu acho que esse entendimento e essa criação de posicionamento ele está realmente se consolidando.” 

(INTERVIEW 10, 08/27/2020) 
134 “Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade que tem para essa formulação. E, no meu entender, o mais 

importante do plano é a construção de uma narrativa. Porque, vamos dizer, até 2050 você tem mais de 8 

governos.” (INTERVIEW 6, 07/23/2020.) 
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additional partners with technical expertise to help Brazilian cities in the process of climate 

action planning (INTERVIEW 3, 07/02/2020). 

As previously presented, adhering to C40 guidelines was important to ensure that the 

climate action plan would be later validated by the network. In this regard, there was the 

establishment of minimal criteria that needs to be contemplated in the content of the plan, such 

as the provision of monitoring and revision mechanisms (INTERVIEW 10, 08/27/2020). 

Interviewed C40 professionals also emphasized that, despite C40’s technical support, 

climate action planning is a project that is helmed by the municipal governments themselves, 

and cities are the authors of the planning instruments135. 

However, it is necessary to question the limits to this assertion. Representatives of São 

Paulo’s municipal government expressed in interviews that C40 exhibited a significant degree 

of control over the phases of development the climate action plan136.   

Actors involved in São Paulo’s climate action planning also recognized shortcomings 

related to social participation in the process (INTERVIEW 3, 07/02/2020; INTERVIEW 6, 

07/23/2020; INTERVIEW 10, 08/27/2020).  

Interviewees indicated that the project in its conception sought to include spaces for civil 

society involvement. However, in practice, these proved to be limited due to a restrictive 

chronogram, established by C40, and effects of the Covid-19 pandemic. In Interview 3 

(INTERVIEW 3, 07/02/2020), it was shared the perception that the degree of public 

involvement in the process fell short from what is “desirable” in the design of public policy137. 

 
135 “A gente traz sim uma metodologia, mas o plano é da cidade, a gente enfatiza muito isso. Então, a cidade vai 

fazer o seu plano. A gente está aqui só para assessorar.” (INTERVIEW 10, 08/27/2020.) 
136 “Quem executa os recursos, quem contrata assessoria para a cidade é a C40, contrata profissionais para 

administrar o "workshop" é a C40, quem contrata consultorias para elaborar estudos é a C40. Os recursos está 

com eles e quem executa é eles (sic), mas a Prefeitura é beneficiária disso.” (INTERVIEW 7, 07/30/2020). 
137 “Então, dentro do escopo e do prazo contratado, as dinâmicas de consulta são muito limitadas, em relação ao 

que seria desejável para a construção de uma política pública qualquer, ainda mais uma política pública de 

mudança do clima que permeia toda a dinâmica de gestão territorial. Mas enfim, em que pese essa limitação, 

ainda assim existe o componente da participação, ele é incentivado, ele está incorporado, e isso não diminui o 

mérito desse movimento robusto que está em curso e que foi o movimento possível nesse momento.” (INTERVIEW 

3, 07/02/2020). 
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In parallel to the activities of climate action planning, São Paulo’s municipality also 

followed with the development of a new emission inventory. It is the first inventory in São Paulo 

to utilize the GPC methodology. 

It was preliminary published in 2019 (SÃO PAULO, 2019b), and the expectation is that 

a full version will be divulged alongside the climate action plan. The inventory utilizes as 

reference the period of years from 2010 and 2017, and it signals an overall increase in emission 

during this time span. 

4.4.2.3. Uncertainty Regarding Future Policy Implementation 

Ultimately, it is reported that São Paulo’s climate action plan was concluded at the end 

of 2020 and it was evaluated by C40, in December, having been deemed to be in accordance 

with the network’s prerequisites (SÃO PAULO, 2020c). 

However, at the time of writing, through the first four months of 2021, the municipality 

has still not divulged its content. It is interesting that this delay is happening even though there 

was no rupture in the city’s administration, with Bruno Covas having been reelected for a second 

term as mayor, at the end of 2020138. 

This puts into question what the actual degree of emphasis will be on the municipal 

climate policy, in the following years. 

The recently divulged Goals Program for 2021-2024 (SÃO PAULO, 2021) grants 

significant space to the topic of climate change and communicates an intention of the 

government of providing annual reports regarding the implementation of the climate action plan, 

which contrasts with the absence of its publication. 

The Goals Program also signals an objective of promoting the international insertion of 

the city, specifically recognizing the importance of continuing interaction with city networks. 

Also, for the beginning of this new administration, the municipality has established an 

executive secretariat specifically for climate change (“Secretaria Executiva de Mudanças 

 
138 Bruno Covas passed away in May, 2021. His deputy, Ricardo Nunes, assumed the mayoralty. 
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Climáticas”), linked to the Secretariat of Municipal Government (SÃO PAULO, 2020a), 

signaling how the topic of climate change has inserted itself into the broader dynamics of the 

city government, and it is not institutionally restricted to the remit of the Municipal Secretariat 

of Green Spaces and the Environment. 

Nevertheless, due to the lack of clarity regarding the content of the climate action plan, 

there is also significant uncertainty about the strategies that will prioritized in its 

implementation. 

At the present moment, it is not possible to evaluate if the plan laid out by the 

municipality will be capable to reach the goal of emission neutrality in 2050, communicated by 

C40. Thus, with the eventual publication of the plan, it is imperative to develop further research 

to analyze the city government strategy and accompany the implementation of climate measures, 

particularly regarding their effectiveness in reaching the proposed goals.  

As indicated throughout this chapter, due to C40’s significant involvement in the 

development of the plan, one can formulate a hypothesis that future climate initiatives will 

prioritize public-private partnerships, but that still remains to be seen. 

More significantly, the scenario of insufficient information regarding the content of the 

climate action plan, in addition to the lack of public participation that was experienced during 

the process of its development, compromises the ability of civil society to monitor the 

implementation of climate policy. 

In this regard, the lack of a more qualified involvement with local actors can also limit 

the future impact of climate policy, especially in a context in which the development of the 

climate action plan was largely coordinated by an external transnational institution. 

It is necessary to examine if the content of this plan will be ultimately able to take into 

account local considerations and dynamics, or if the lack of civil society engagement will lead 

to an instrument that is more directly influenced by the directives of C40, which as indicated 

can contain a Global North bias. 

Additionally, in the case of São Paulo, there is no clarity as to how the climate action 

plan will be inserted into the broader normative context of the municipality and what its 
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relationship will be to the Municipal Policy on Climate Change and to the city’s various 

planning instruments. 

This is an aspect that needs to be closely observed in the following months, especially 

due to the revision process of the city’s Master Plan, that is scheduled to take place during 

2021139. 

Given that climate change was already depicted as a strategic objective of the city in the 

original text of the Master Plan in 2014, the revision process is an opportunity of more 

substantively inserting the subject on the directives for municipal policies, building on the 

climate action planning effort140.  

In complement to these more directly local level concerns, there is also uncertainty as to 

what will be São Paulo’s relationship to other external actors, in the continuing implementation 

of its climate policy.  

Specifically, it is necessary to consider what will be the degree of interaction with C40, 

in the context of monitoring the steps of the climate action plan and if there is any possibility 

that the municipal government will be more directly pressured by the network in a scenario in 

which São Paulo continues delaying the publication and implementation of the plan. 

Also, São Paulo’s climate policy has up to this moment advanced without any significant 

oversight or explicit attempt at coordination by the federal government. 

In Interview 7 (INTERVIEW 7, 07/30/2020), it was pointed out that there is a base level 

of communication between São Paulo’s municipal body dedicated to foreign relations and the 

competent institutions of the federal government, but this interaction does not necessarily extend 

to every single aspect of the city’s international and transnational involvement.  

In this regard, the interviewee communicates that São Paulo operates without informing 

the federal level when it understands that the matter is of strictly local interest (INTERVIEW 7, 

 
139 As established in Article 4, single paragraph, of São Paulo’s Master Plan: “Parágrafo único. O Executivo deverá 

encaminhar à Câmara Municipal proposta de revisão deste Plano Diretor, a ser elaborada de forma participativa, 

em 2021.” (SÃO PAULO, 2014b) 
140 A municipal report that analyzed the implementation of São Paulo’s Master Plan from 2014 up to 2020 indicated 

that, in the revision process, it is necessary to institute measures to enhance climate action (SÃO PAULO, 2020b). 
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07/30/2020). It is not clear what are the parameters used for assessing what extrapolates the 

local level and needs to be informed to the federal government.  

The perspective collected in Interview 7 recuperates some of the common features of 

paradiplomatic activity in Brazil, highlighted in the previous chapter. 

As presented, the Brazilian federal government has set up specific institutions to interact 

with subnational entities regarding their supranational participation. In the case of São Paulo, it 

is revealed that this takes place in practice to some extent. Nevertheless, there is no significant 

control exerted by the federal branch, and cities operate somewhat freely, particularly when it 

comes to topics of “low-politics”. As mentioned in the last chapter, situations of explicit conflict 

have mainly been avoided so far. 

However, at a moment in time in which São Paulo’s climate policy is becoming 

increasingly complex, possibly overcoming the reductive sphere of “low-politics”, it is 

important to consider if there will be a reshaping of the relationship between the local and the 

federal level. 

In addition, the implementation of the climate action plan can come to signify a demand 

for a larger degree of coordination between the two spheres, especially in policy decisions that 

go beyond the legislative competence of the municipality. The most significant example of this 

necessary complementarity is in the field of energy regulation. 

As presented, the federal government retains the competence to develop norms regarding 

energy production and distribution. Thus, the possibilities for municipal activity on this topic, 

that is central for the advancement of climate policy, are restricted by the regulatory framework 

established at the federal level. 

Due to this feature, incipient initiatives linked to energy use in São Paulo have had a 

more limited focus. For instance, recently, the city government has commissioned studies on 

how to institute solar energy generation in public buildings141. Nevertheless, it is explicitly 

 
141 Information regarding this project is made available in São Paulo’s city government website, in the following 

address: 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/projetos/ppmi_geracao_distribuida/index.
php?p=280218>  Access in: 05/29/2021. 
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featured that the projects need to be based on the norms produced by the Brazilian Electricity 

Regulatory Agency (“Agência Nacional de Energia Elétrica”), an entity linked to the federal 

level (SÃO PAULO, n.d.). 

In this regard, in Interview 6 (INTERVIEW 6, 07/23/2020), it was mentioned how this 

regulatory framework currently does not contemplate the particularities of the urban context142. 

Certainly, a more concerted effort regarding expanding renewable sources of energy and 

fomenting distributed generation requires a leadership position by the federal level, and a more 

direct dialogue between the federal and local levels to ascertain that norms will be applicable in 

the urban context. 

On the other hand, it is also important to consider that more significant city involvement 

on climate change can also point to a risk of arising friction, particularly in a context in which 

the current federal government has rejected any kind of action on the topic. 

Still, in order to better evaluate the opportunities of conflict, it is necessary to have a 

fuller understanding of the content of São Paulo’s climate action plan and what will be the 

emphasis given to climate policy in the future.  

4.4.3. Climate Change Policy in Rio de Janeiro under Marcelo Crivella (2017-2020) 

In Rio de Janeiro, climate change policy exhibits a relevant degree of continuity during 

the mayoralty of Marcelo Crivella. Whereas, in São Paulo, it is noted that the Municipal Policy 

on Climate Change suffered with moments of lesser interest, particularly under the 

administration of João Dória, in Rio de Janeiro there is no significant rupture in the transition 

from the mayoralty of Eduardo Paes to the mayoralty of Marcelo Crivella. 

In the interviews, it is indicated that this through line in Rio de Janeiro’s climate policy 

was made possible because the different mayors share a common perspective regarding the 

 
142 “O conhecimento produzido nas estruturas federais ele é feito sem a percepção de como vai ser a vida real aqui 

embaixo. (...) Então, em primeiro lugar, se você ler aquela resolução ANEEL da geração distribuída. E eu estou 

falando porque eu fui ler, porque eu queria fazer alguma proposta de geração distribuída ligada ao nosso código 

de obras Certo, como é que você estabelece a regulamentação da produção das edificações e põe um incentivo 

para a energia distribuída. É uma potencialidade imensa. Não tem, é impossível.” (INTERVIEW 6, 07/23/2020 



189 
 

importance and urgency of the topic of climate change for the city’s future (INTERVIEW 4, 

07/09/2020; INTERVIEW 5, 07/09/2020). 

4.4.3.1. The Insertion of Climate Change in Municipal Planning Instruments and the 

Consolidation of an Intersectoral Perspective  

Crivella’s mayoralty expressly contemplated climate change in the municipal planning 

instruments designed by his administration. 

The Strategic Plan for 2017 to 2020 (RIO DE JANEIRO, 2017d) and the Pluriannual 

Plan for 2018 to 2021 (RIO DE JANEIRO, 2018) established two specific programs regarding 

climate: (i) “Rio+Sustentável” that included educational actions in municipal schools for 

dissemination of information regarding climate change; and (ii) “Cidade pelo Clima”, a broader 

project that contemplated the development of a municipal action plan on climate change, and 

emphasized the need for promoting a dynamic of more intersectoral connection inside the city 

government to coordinate necessary action on the subject.  

The Pluriannual Plan also required the inclusion of a “climate lens” in further planning 

instruments developed by the city government (RIO DE JANEIRO, 2018), in alignment with 

the directives of the city’s Master Plan. 

However, in the following years, this guideline was only partially observed. In 2019, the 

municipality published its Sustainable Urban Mobility Plan (“Plano de Mobilidade Urbana 

Sustentável”) (RIO DE JANEIRO, 2019a), which made no explicit mention to climate change, 

only signaling in generic terms to the need for “sustainable mobility”.  

Nevertheless, in terms of institutional consolidation of climate change policy, it can be 

said that the degree of inclusion of climate change in the short-term planning instruments of the 

mayoralty in Rio de Janeiro contrasts with the absence of mentions to climate in the planning 

instruments set up by João Dória in São Paulo, even though this was ultimately revised by Bruno 

Covas.  

Other important facets that are revealed in the process of continuing implementation of 

Rio de Janeiro’s climate policy are the consolidation of an intersectoral perspective in the 
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workings of the city government and, most significantly, the appropriation of technical 

knowledge on climate change by the city staff. 

In Interview 4 (INTERVIEW 4, 07/09/2020), it is described that gradually climate 

change ceased to be a policy topic managed exclusively by the Municipal Secretariat of the 

Environment and came to be inserted in the broader dynamics of municipal government, 

including a more direct participation of the Municipal Secretariat of Chief of Staff. The 

interviewee signals that this process was contemplated in the design of Crivella’s mayoralty 

Strategic Plan and Pluriannual Plan, as depicted above143. 

It is also commented that a byproduct of this process was a larger focus on monitoring 

and assessing results, involving other entities of the municipal administration such as the Sub-

Secretariat of Planning and Monitoring Results (“Subsecretaria de Planejamento e 

Acompanhamento de Resultados”) and the Pereira Passos Institute (“Instituto Pereira Passos”) 

(INTERVIEW 4, 07/09/2020).  

In Interview 5, it is indicated that this process of intersectoral involvement on climate 

change also made possible the dissemination and consolidation of knowledge by the 

municipality’s technical staff (INTERVIEW 5, 07/09/2020).  

Taking these comments into account, it is interesting to point out two examples that 

illustrate these trends in Rio de Janeiro’s city government. 

Firstly, in 2017, by way of a decree, the municipality communicated its intention to 

formulate a Sustainable Development Plan (“Plano de Desenvolvimento Sustentável”) (RIO DE 

JANEIRO, 2017a). For the development of this Sustainable Development Plan, it created an 

intersectoral committee, composed by multiple municipal secretariats, as well as the Pereira 

Passos Institute. This instrument will be ultimately linked to the design of the city’s climate 

action plan, as will be presented in the following section. 

 
143 “Então, dentro do plano estratégico que está vigente hoje, que foi pro PPA, pro orçamento e tal, dentro desse 

plano estratégico as mudanças climáticas estão inseridas, pensando todas as políticas públicas que têm um 

envolvimento com esse tema.” (INTERVIEW 4, 07/09/2020). 
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In regard to the consolidation of knowledge inside the city government, it can be pointed 

out the process of development of Rio de Janeiro’s new emission inventory. This inventory is 

the first one to be conducted internally by the city government, by the Pereira Passos Institute, 

as opposed to the hiring of an external consultant, which was the practice in previous 

inventories. At the present moment, the definitive version of the inventory is still to be divulged, 

but there was a preliminary publication in 2019, that indicates a relative stability in the level of 

emissions (RIO DE JANEIRO, 2019d).  

In Interview 5, it was mentioned that there is a connection between this process of 

consolidating technical knowledge inside the mayoralty and an increasing capacity of city 

government staff to develop “financeable projects” (INTERVIEW 5, 07/09/2020). This 

comment is in line with C40’s concern in developing the C40 Cities Finance Facility, that 

stresses the importance of municipalities being able to design projects that are more attractive 

to external investors. 

4.4.3.2. Rio de Janeiro’s Continuing Involvement with C40 and the Process of 

Developing a Climate Action Plan 

In Crivella’s term as mayor, there is also the continuation of an active relationship with 

C40 (INTERVIEW 4, 07/09/2020). As presented above, the former mayor Eduardo Paes had 

been President of C40 during his tenure. This experience had led to a consolidated relationship 

with C40 that was maintained after Paes exited office.  

One example that illustrates Rio de Janeiro’s continuing proximate connection with C40 

is the city’s insertion in the specific thematic networks promoted by C40. In interviews, it was 

highlighted that Rio de Janeiro is one the most active C40 cities in regard to participation in 

thematic projects and networks (INTERVIEW 2,06/24/2020; INTERVIEW 4, 07/09/2020). 



192 
 

For instance, the municipality has subscribed to C40 commitments regarding air quality 

(C40, n.d.)144, food systems (C40, n.d.)145 and green and healthy streets (RIO DE JANEIRO, 

2019b).  

In addition to that, Rio de Janeiro has partnered with C40 for the development of other 

projects. In 2017, the city signed a Memorandum of Understanding with the transnational city 

network, regarding the development of a competition entitled “Reinventing Cities”, with the 

object of receiving proposals of carbon-neutral urban projects (RIO DE JANEIRO, 2017b). 

In 2020, it celebrated another Memorandum of Understanding with C40 and with the 

German development agency “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH” (GIZ), concerning the conception of projects for alternative sources for generating clean 

energy, in order to enhance Rio de Janeiro’s resilience (RIO DE JANEIRO, 2020). 

In this Memorandum, the parties agreed to work together to structure projects, both from 

a technical and financial sustainability standpoint. In the document, it is stressed that project 

design will consider the possibility of engagement with private sector actors. This dynamic once 

again reinforces C40’s concern in helping cities access funding by way of enhancing their 

capability to develop “financeable projects”.  

These examples indicate a more direct involvement of Rio de Janeiro with C40, in 

comparison to São Paulo. 

Rio de Janeiro also preceded São Paulo in its commitment to C40’s signature initiative, 

the Deadline 2020 project. 

In October 2017, almost a full year before São Paulo, Marcelo Crivella signed Rio de 

Janeiro’s letter of commitment to Deadline 2020, adhering to the obligation of developing a 

climate action plan according to C40 guidelines.  

 
144 C40. Clean Air Cities: Our Commitment to Healthy Air for Every Citizen. Obtained Via Law on Access to 

Public Information. 
145 C40. Good Food Cities: Achieving a Planetary Health Diet for All. Obtained Via Law on Access to Public 

Information. 
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This commitment was later inserted into a broader normative landscape by way of the 

Municipal Decree 46.709/2019 (RIO DE JANEIRO, 2019c).  This decree regulated the 

implementation of the aforementioned “Cidade pelo Clima” project, that was previewed in the 

city’s Strategic and Pluriannual Plans.  

It communicated that the “Cidade pelo Clima” project was to be composed by two 

specific objects: (i) the development of a climate action plan; and (ii) the establishment of a 

municipal climate monitoring system146. 

The decree also established that the “Cidade pelo Clima” project was linked to the effort 

of Rio de Janeiro’s Sustainable Development Plan147. In this way it established a direct 

connection between the climate action plan and the Sustainable Development Plan, clearly 

situating the climate planning initiative in the overarching dynamic of urban planning 

mechanisms of Rio de Janeiro.   

In a comparison to São Paulo, it is possible to say that Rio de Janeiro’s mayoralty 

expressed more clarity as to how the climate action plan was to be adopted and implemented in 

the municipality, after its conclusion. As pointed out before, in São Paulo, during the 

development of the climate action plan, there was no clear answer as to how the instrument was 

to be inserted in the city’s broader normative context. 

It is also relevant to point out that the Municipal Decree 46.709/2019 conveyed a vision 

of climate change policy that signaled a recognition of the influence of international and 

transnational initiatives on the municipal level. It expressly connected the “Cidade pelo Clima” 

project to the commitments of the Paris Agreement and the city’s involvement with C40: 

“(...)CONSIDERANDO a ratificação em 2016 do acordo climático global, o Acordo 

de Paris, em que as nações se comprometem a manter o aumento das emissões globais 

médias de gases de efeito estufa em até 2°C acima dos níveis pré-industriais, mas 

perseguindo esforços para limitar este aumento a até 1,5°C; 

 
146 See more in Article 2 of Rio de Janeiro’s Municipal Decree n. 46.079/2019 (RIO DE JANEIRO, 2019c). 
147 As established in Article 2, paragraph one, of Rio de Janeiro’s Municipal Decree n. 46.079/2019: “§ 1º O Plano 

de Ação Climática contemplará as diretrizes e ações constantes do Plano de Desenvolvimento Sustentável relativos 

à política de mudanças climáticas em todas as dimensões da sustentabilidade.” (RIO DE JANEIRO, 2019c) 
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CONSIDERANDO que, junto com outras vinte e quatro cidades pioneiras, que 

representam cento e cinquenta milhões de cidadãos, a Cidade do Rio de Janeiro em 

2017 se comprometeu com a Rede C40 de Grandes Cidades para a Liderança 

Climática a desenvolver e começar a implementar, até o final de 2020, estratégias 

para neutralizar as emissões de gases de efeito estufa e ser mais resiliente frente aos 

efeitos das mudanças climáticas até 2050;(...)” (emphasis added) (RIO DE 

JANEIRO, 2019c) 

The decree established that the climate action plan was to be concluded in the first 

semester of 2020148, but this deadline was not observed.  

In regard to the second object of the “Cidade pelo Clima” project, it was instituted that 

a municipal climate monitoring system was to be responsible for evaluating the results and 

impacts of mitigation and adaptation measures implemented by Rio de Janeiro’s climate change 

policy, as well as the development of municipal emission inventories149.  

In addition to that, the decree formulated that this climate monitoring system was to be 

connected to the broader municipal information system150. This reflects the effort of 

consolidating knowledge inside the mayoralty, as well as promoting a confluence of 

intersectoral action on climate policy.  

Lastly, the decree created an institutional body responsible for the conduction of the 

project: the Executive Committee of the “Cidade pelo Clima” program. This Executive 

Committee, composed solely by representatives of the municipal government, subscribed to the 

logic of intersectoral action. 

The Committee possesses a core managing group (“Núcleo Gestor”), comprised by 

representatives of the Municipal Secretariat of Chief of Staff, Municipal Secretariat of the City’s 

 
148 See more in Article 3, paragraph two, of Rio de Janeiro’s Municipal Decree n. 46.079/2019 (RIO DE JANEIRO, 

2019c) 
149 See more in Article 4 of Rio de Janeiro’s Municipal Decree n. 46.079/2019 (RIO DE JANEIRO, 2019c). 
150 This is depicted in Article 4, paragraph two, of Rio de Janeiro’s Municipal Decree n. 46.079/2019: § 2º O 

Sistema de Monitoramento Climático estará articulado ao Sistema Municipal de Informações Urbanas - SIURB 

para a garantia da integração dos dados municipais relativos ao Programa.” (RIO DE JANEIRO, 2019c) 
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Environment, Pereira Passos Institute and the Rio Center of Operations (“Centro de Operações 

Rio”)151. 

The full composition of the executive committee is depicted below: 

Tabela 5 – “Member Composition of Rio de Janeiro’s Executive Committee for the “Cidade pelo Clima” 

Project”: 

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE “CIDADE PELO CLIMA” PROJECT 

• Municipal Secretariat of Chief of Staff (Secretaria Municipal da Casa Civil); 

• Municipal Secretariat of the City’s Environment (Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade); 

• Municipal Secretariat of Preservation (Secretaria Municipal de Conservação); 

• Municipal Secretariat of Transportation (Secretaria Municipal de Transportes); 

• Municipal Secretariat of Urbanism (Secretaria Municipal de Urbanismo); 

• Municipal Secretariat of Infrastructure and Housing (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação); 

• Sub-Secretariat of Civil Defense of the Municipal Secretariat of Public Order (Subsecretaria de Defesa 

Civil da Secretaria Municipal de Ordem Pública); 

• Municipal Secretariat of Treasury (Secretaria Municipal da Fazenda); 

• Municipal Company of Urban Cleaning (Companhia Municipal de Limpeza Urbana); 

• Municipal Company of Energy and Lighting (Companhia Municipal de Energia e Iluminação); 

• Rio de Janeiro Company of Traffic Engineering (Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro); 

• Pereira Passos Institute (Instituto Pereira Passos); 

• Foundation Institute of Municipal Waters of the Municipality of Rio de Janeiro (Fundação Instituto das 

Águas do Município do Rio de Janeiro); 

• Geotechnical Institute Foundation (Fundação Instituto de Geotécnica); 

• Foundation of Parks and Gardens (Fundação Parques e Jardins); 

• Rio Center of Operations (Centro de Operações Rio);  

• Coordinating Body of International Relations (Coordenadoria de Relações Internacionais). 

 

Source: RIO DE JANEIRO, 2019c. 

The process of climate action planning followed the same dynamic observed in São 

Paulo. The basis for the project was the methodological support provided by C40. ICLEI and 

WayCarbon were also featured as partners.  

Opportunities for public participation and civil society engagement were similarly 

limited (INTERVIEW 3; 07/02/2020). Even though the Municipal Decree 46.709/2019 

prescribed the involvement of the Forum on Climate Change and Sustainable in the process152, 

in reality the Forum remained inactive, as it had been.  

 
151 See more in Article 7 of Rio de Janeiro’s Municipal Decree n. 46.079/2019 (RIO DE JANEIRO, 2019c). 
152 See more in Article 8 of Rio de Janeiro’s Municipal Decree n. 46.079/2019 (RIO DE JANEIRO, 2019c). 



196 
 

It is important to recognize that the municipality devised a participatory online platform 

and performed a series of events in municipal schools to discuss the content of the Sustainable 

Development Plan153. However, it is not clear if the process of climate action planning in 

anyway benefitted from these participatory spaces, given there was no direct connection to the 

subject. 

In this regard, the scenario in Rio de Janeiro is similar to the experience of São Paulo. It 

is clear that the process of climate action planning was not accompanied by a qualified civil 

society participation. 

As noted, the engagement of local actors is a fundamental factor to ensure that policy 

can dialogue with the particular dynamics and needs of the municipality. Thus, the absence of 

more direct participation posits a question concerning the capability of the climate action plan 

to take into account specific local concerns. It is important for this to be the object of further 

research, once the plan is divulged.  

4.4.3.3. Uncertainty Regarding Future Policy Implementation 

Rio de Janeiro’s climate action plan was also evaluated by C40 in December 2020, with 

the network recognizing that the content was in accordance with the established guidelines (C40, 

2020b). Nevertheless, the content of the plan was not made public at the time. 

In January 2020, Eduardo Paes started a new term in office as mayor. At the conclusion 

of the first four months of his mayoralty, the climate action plan was still not divulged.  

In comparison to São Paulo, there is a somewhat clearer picture in Rio de Janeiro 

regarding what the format of the normative insertion of the plan will be, given that municipal 

decrees have formulated an explicit connection between the climate action plan, the “Cidade 

pelo Clima” project and the Sustainable Development Plan, indicating an overarching municipal 

strategy. 

 
153 This platform is available at: < https://participario-pcrj.hub.arcgis.com/> Access in: 02/07/2021. 
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That is not to say that there is still not uncertainty regarding the plan’s content, strategies 

and form of implementation, especially due to the lack of civil society participation in the 

process. 

In addition to that, it is important to consider that, due to the change in the mayoralty, 

there is a risk that the climate action plan formulated by the former administration does not 

receive a particular emphasis by the new mayor in office. 

This fear may prove unfounded, given that during previous changes in the administration 

there was no significant discontinuation in climate policy. Also, as presented throughout this 

chapter, Eduardo Paes has a significant history of promoting climate change as a topic of 

municipal concern and a very proximate relationship with C40, which he has previously been 

president of.   

Nevertheless, it is necessary to monitor how this particular mayoralty will frame climate 

action. In this regard, the Strategic Plan that will be published by the city government in the first 

semester of 2021 can be an important indicative.  

In addition, Rio de Janeiro has maintained a very proximate relationship with C40, and 

this has led the city government to being more involved in the network’s initiatives and projects 

than, for instance, São Paulo. 

As depicted, in recent years, Rio de Janeiro has subscribed to various C40 commitments 

and signed multiples Memorandums of Understanding with the network. Thus, it is important 

to take into account how this proximity will affect the development of the climate action plan. 

Another interesting element to consider is that Rio de Janeiro has maintained a closer 

relationship with the federal government than São Paulo. In Interview 4 (INTERVIEW 4, 

07/09/2020), it is revealed that every decision regarding international and subnational 

involvement is reported to the structures at the federal level. 

In this dynamic, there has been no report of conflict, and it is mentioned that the city 

government is cautious to not affront the federal government (INTERVIEW 4, 07/09/2020).  

However, there is also no indication of cooperation or coordination between these distinct 

spheres.  
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As mentioned in the examination of São Paulo, the continuing development and 

implementation of climate policy, particularly in the implementation of the climate action plan, 

presents opportunities for renewed engagement and friction between the local and the federal 

level.  

4.5. CONCLUDING REMARKS 

4.5.1. The Centrality of Transnational City Networks in the Promotion of Institutional 

Development at the Local Level 

At the beginning of the chapter, it was presented that the objective of the case studies 

was to depict the evolution of climate change policy in São Paulo and Rio de Janeiro and to 

situate the role performed by transnational city networks in this process.  

The description of the trajectory of implementation of climate strategies in both cities 

ultimately revealed that, over the years, transnational networks have proven to be central actors 

in the promotion of continuing institutionalization. City networks have been largely responsible 

for directing the landmark moments of climate policy development, even though 

implementation has proven to be conditioned by the particularities of each local context.  

Firstly, as previously indicated by authors such as Barbi and Macedo, the involvement 

of municipal governments with climate-focused city networks was instrumental in producing a 

gradual incorporation of the subject at the municipal level. 

Since the end of the 1990s, transnational municipal networks provided the cities with 

technical and methodological support to develop incipient climate projects and emission 

inventories, that ultimately led to the establishment of climate legislation. In the cases of São 

Paulo and Rio de Janeiro, ICLEI was the most relevant actor in helping shepherd the early phase 

of this process.  

Importantly, the connection of São Paulo and Rio de Janeiro with transnational networks 

continued after the adoption of municipal climate laws. In this regard, several situations 

illustrated how city networks, especially C40, have pushed both cities to continue, over the last 

decade, with the implementation and institutionalization of their climate policies. 
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The most prominent example of this relationship was the climate action planning 

initiative directed by C40’s Deadline 2020 project. In this context, the establishment of 

comprehensive climate action plans can potentially signify a step up in the complexity and 

amplitude of municipal climate policies, over the coming years. 

This continuing interaction of São Paulo and Rio de Janeiro with transnational city 

networks has solidified a mode of operation in the municipal setting that is aligned with the 

concept of “urban climate law” as proposed by Lin. Thus, it can be said that the normative 

assessment of climate policy in both cities is shaped by the transnational effort on the subject. 

The perspective of “urban climate law” communicates the importance of a process-based 

approach, centered in the development of periodic emission inventories, assessment, monitoring 

and reporting. 

These tools have all been incorporated to some degree in climate practice in São Paulo 

and Rio de Janeiro, including in the provisions of climate legislation. The current C40-led effort 

at climate action planning signals that this dynamic can be enhanced in the future, particularly 

when it comes to reporting. 

Municipal policies have also made explicit linkages with the UNFCCC regime, 

highlighting the existence of “coupling” between transnational and interstate arrangements.  

Still, the preceding chapter introduced how the modes of operation of transnational city 

networks can favor a specific kind of climate strategy that is profoundly shaped by a Global 

North perspective and a “neoliberal” approach to policy. This type of activity is focused on 

partnerships with private agents, including the significant involvement of consulting firms, as it 

is seen in the direct involvement of Arup in the Deadline 2020 initiative. 

This influence can be identified in various aspects of the experience of São Paulo and 

Rio de Janeiro. For instance, there is a focus on the adoption of technical solutions, as 

highlighted in São Paulo’s participation in the ZEBRA initiative that stimulates the purchase of 

electric buses. 

It is also featured prominently in strategies for accessing external funding, with 

transnational networks providing support in helping cities design “financeable projects”, which 
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can be explicitly detected in the Memorandums of Understanding celebrated between Rio de 

Janeiro and C40. 

Being able to benefit from alternative sources of financing is important for São Paulo 

and Rio de Janeiro due to the budgetary constraints experienced by Brazilian municipalities. 

Nevertheless, it is important to monitor how the necessity of accessing private funding can shape 

the strategies of future climate action. 

Another point of concern regarding the content of the climate action plans is the capacity 

of these instruments to effectively take into account the particularities of local dynamics. As 

communicated, the development of said plans suffered with restricted opportunities for civil 

society participation. This is contrasted by the significant coordinating role exerted by C40 

during this process.  

Therefore, given the existing biases in transnational city network activity, it is important 

to evaluate the final content of the climate action plans to assess to what extent the strategies 

adopted in these instruments dialogue with the particularities of the urban context of São Paulo 

and Rio de Janeiro, as metropolises in the Global South.  

This analysis regarding a potential clash between external transnational directives and 

local concerns will only be possible after the actual publication of the plans. In this direction, it 

is interesting to consider the development of a comparative study of the content of the climate 

action plans of cities involved in the Deadline 2020 initiative.  

4.5.2. Differences in the Development of Climate Policy in São Paulo and Rio de Janeiro 

Despite their similarities, there are also specific features to the development of climate 

policies in São Paulo and Rio de Janeiro, particularly regarding: (i) the degree of involvement 

with transnational municipal networks; and (ii) the format of institutional development inside 

each city government. 

Regarding the first topic, it is evident that Rio de Janeiro has cultivated, over the last 

decade, a closer relationship with transnational city networks, especially C40. On the other hand, 
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São Paulo has had a more intermittent connection, in large part due to different mayors 

expressing a varying degree of emphasis in the climate agenda. 

As indicated, Rio de Janeiro’s proximity with C40 has resulted in the city more quickly 

adopting new methodologies for emission inventories and has also led to a more direct 

engagement in the network’s initiatives, in addition to the participation in Deadline 2020. In 

comparison, São Paulo’s relationship with C40 has gone through stages of inertia and has only 

recently been more directly focused on the climate action planning initiative. 

In regard to the second element, it can be said that, from a general standpoint, both cities 

have taken steps to gradually insert climate change into the broader dynamic of municipal 

planning instruments. In turn, this process has helped consolidate an intersectoral perspective 

on the subject, along with a dissemination of technical knowledge inside the city staff, regarding 

emission inventories and practices of monitoring, assessment, and evaluation. 

However, in São Paulo, the institutional structures set up to advance the climate agenda 

have privileged the format of “committees”, with the inclusion of private actors, such as civil 

society organizations and business interest groups, as well as public entities of other levels of 

government. 

This is different from Rio de Janeiro, where collegiate bodies have not been similarly 

developed. In turn, climate policy in Rio de Janeiro has been strategically positioned in 

leadership posts of the city executive, with a relevant participation of figures close to the 

mayor’s office such as the Coordinating Body of International Relations and the Municipal 

Secretariat of Chief of Staff. 

Notwithstanding the specificities of each case, it can be said that in both situations a 

more significant degree of advancement of municipal climate change policy has been hindered 

by domestic and local factors. 
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4.5.3. Limitations in the Implementation of Climate Policy and Uncertainty Regarding the 

Future 

Firstly, it is important to stress the degree of uncertainty regarding the future 

development and implementation of climate policy, particularly in a context in which São Paulo 

and Rio de Janeiro have delayed the publication of their climate action plans, even after being 

validated by C40. 

In addition to that, there is a limit to the competences of municipalities when it comes to 

legislation. This feature is made more critical in a scenario where the current federal government 

has shown no intention in undertaking significant climate action, 

In interviews, it was presented that São Paulo and Rio de Janeiro have not entered into 

direct conflict with the federal government over their continuing international and transnational 

involvement on climate change (INTERVIEW 4, 07/09/2020; INTERVIEW 5, 07/09/2020; 

INTERVIEW 7, 07/30/2020). This indicates that the relationship between distinct levels of the 

federation is still marked by parallel courses in climate policy, with no clear attempt at closer 

coordination or cooperation.  

 Nevertheless, in practice, the lack of a more significant alignment with the central 

government has the capacity to put a ceiling on the advancement of policy, particularly in topics 

that are not under the competence of municipal governments, such as energy production. Also, 

the potential for future conflict between local and central governments is a distinct possibility, 

in a probable scenario in which São Paulo and Rio de Janeiro seek to implement a more 

expansive climate agenda. 

Moreover, the case studies revealed how the promotion of a more significant civil 

society engagement has encountered obstacles, as mentioned above. For instance, during the 

processes of climate action planning linked to C40’s Deadline 2020 program, directives of 

public participation established by the network itself were hindered due to the pressure of 

observing deadlines and the effects of the Covid-19 pandemic. 

In the following years, it is important to monitor how São Paulo and Rio de Janeiro will 

approach this topic, with the climate agenda assuming a more relevant space in public policy 
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and urban planning. Regarding this point, it is important to recuperate Stehle et al’s concern 

regarding the centrality of fostering a strong coalition of local actors for the success of municipal 

climate policies (STEHLE et al, 2019). 

As indicated above, São Paulo already possesses functioning collegiate bodies that can, 

at least in theory, stimulate citizen involvement and oversight. Nevertheless, up to this point, 

the composition of these forums has privileged the participation of business interest groups, 

especially private actors linked to the processes of “urban capital”, such as transport and real 

estate companies. 

In Rio de Janeiro, in the absence of similar institutions, it is interesting to investigate 

how the participation of civil society as well as private actors will be engaged in the future steps 

of climate policy.   
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5. CONCLUDING REMARKS 

 

In the final section of every chapter of this dissertation, there was an effort of 

summarizing the main findings. Now, this closing chapter will attempt to consolidate these 

conclusions, in light of the guiding objectives set forth at the Introduction. 

5.1. THE POSITION OCCUPIED BY CITY GOVERNMENTS IN CLIMATE CHANGE 

GOVERNANCE 

The first objective was to present a depiction of the processes of current climate change 

governance, identifying the place occupied by municipal governments in this realm. 

It was established that climate change governance is marked by two distinct approaches 

that reflect, in turn, two specific modes of operation: (i) an interstate dynamic, composed of 

traditional State-centric arrangements; and (ii) a transnational dynamic, centered around 

alternative arrangements promoted by non-traditional actors.  

Overall, participants in climate change governance, irrespective of their nature, act 

authoritatively with the objective of steering the conduct of other participants (BULKELEY et 

al, 2014). Thus, it was established that even non-traditional actors exhibit a normative potential 

(FINNEMORE; SIKKINK, 1998), particularly in the form of “soft law” (ABBOTT; SNIDAL, 

2000). 

In this setting, city governments are positioned as a specific type of non-traditional actor 

that have shown the capacity to establish associative institutions and participate supranationally, 

in the form of transnational networks. 

Through these networks, they have consolidated a particularly urban approach to climate 

policy, summarized in Lin’s (2018) concept of “urban climate law”. It refers to commonly 

accepted transnational norms and standards communicated by networks that direct member 

cities to assume a process-based approach to policy, based on monitoring and reporting and 

constant reassessment.  
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Yet, transnational city networks have favored a “neoliberal” approach to policy, 

stimulating partnerships with private agents and consulting firms (LEITNER et al, 2018; 

THOMPSON, 2020). They have also retained a bias toward the interests of Global North cities, 

that typically control the most central positions in network management (BOUTELIGIER, 

2013). 

In addition to that, by way of their association in networks, municipalities have been 

able to express a “collective agency” (GORDON, 2019, p. 23) that has helped them better 

position themselves in the traditional forums of the interstate dynamic, which is reflected, for 

example, in the recognition by the UNFCCC of the important role performed by subnational 

governments in climate change governance (UNITED NATIONS…, 2010). 

Overall, this current picture of climate change governance reveals that there is a relevant 

degree of interaction between the interstate and the transnational dynamics with important 

institutionalized strategies of complementarity. 

For instance, C40’s Deadline 2020 initiative, that direct member cities to develop 

climate action plans for future action, has explicitly adopted the language and objectives of the 

Paris Agreement, indicating that there is an amount of “coupling” (LIN, 2018) and 

“orchestration” (ABBOTT, 2012) between the interstate regime complex and transnational 

arrangements led by non-traditional actors.  

Given this finding, it is possible to say that detrimental effects of fragmentation are 

somewhat overblown and that, despite the plurality of actors and arrangements, institutions have 

proven to be able to find ways to interconnect and supplement each other’s efforts. This 

perception is aligned with Abbott’s (2012) understanding that climate initiatives remain nested 

around the UNFCCC. 

Nevertheless, the global effort to tackle climate change still encounter major hindrances, 

particularly in the institutional inertia of the interstate regime complex, as presented in Hale, 

Held and Young’s (2013) notion of “gridlock”. 
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Also, it is still to be seen to what degree this complementarity between distinct actors in 

climate change governance will actually help in reducing emissions, given the goals set forth 

for 2050. 

5.2. THE IMPACT OF THE PARTICIPATION IN CLIMATE CHANGE GOVERNANCE IN 

THE DEVELOPMENT OF LOCAL CLIMATE POLICIES 

The second objective of this dissertation posed a question regarding the effect that 

participation in climate change governance can have on the development of climate policies at 

the local level. This examination centered in the case studies of São Paulo and Rio de Janeiro. 

The case studies revealed that, over the last three decades, São Paulo and Rio de Janeiro 

gradually inserted themselves in the context of climate change governance to a significant 

extent, incorporating in municipal strategies the language and guidelines formulated at the 

supranational level. 

During this process, the association of São Paulo and Rio de Janeiro with transnational 

city networks, mainly ICLEI and C40, has proven to be a central feature to the advancement of 

a municipal climate agenda. In both cases, transnational networks have accompanied and guided 

every stage of climate policy implementation, from the development of emission inventories to 

the establishment of climate legislation and up to the current process of climate action planning, 

spearheaded by C40. 

Through these various stages, networks have provided technical and methodological 

support and have sought to stimulate the connection between city governments and financing 

agents.  

The examination of climate policy development in São Paulo and Rio de Janeiro also 

indicates that both cities have aligned themselves with the norms of “urban climate law”, as a 

consequence of their interaction with transnational city networks. 

The incorporation of the directives of “urban climate law” is made explicit in their 

participation in initiatives such as the CCP Program by ICLEI and Deadline 2020 by C40, and 
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also in the adoption of specific methodological tools for the conduction of emission inventories, 

monitoring and reporting. 

The involvement of São Paulo and Rio de Janeiro with transnational city networks also 

illustrates how this dynamic is shaped by elements of a neoliberal approach to climate policy, 

with a focus on technical solutions and partnerships with private actors, particularly in regard to 

access to funding. 

Another point of concern in this relationship is the potential retention of a Global North 

bias in the establishment of climate strategies, and the risk that they do not encompass the reality 

of local concerns. 

São Paulo and Rio de Janeiro, as metropolises from the Global South, face processes of 

urbanization and specific climate-related challenges that are different from the experiences of 

urban centers in developed countries that largely inform the activity of transnational city 

networks. 

Thus, it is fundamental to observe to what degree the current climate action planning 

processes are able to incorporate the specific dynamics of Global South cities, in the 

development of directives for further climate action in the future. 

In addition to these findings, there are other important elements to consider regarding 

the current stage of climate action in São Paulo and Rio de Janeiro. 

In the functioning of the city governments, there has been an important trend of insertion 

of climate change into the broader dynamics of municipal planning instruments, coupled with 

the consolidation of an intersectoral perspective and of technical knowledge inside the city staff. 

As a result, other areas of municipal activity have been gradually permeated by climate 

concerns.  

Nevertheless, the case studies also identified a series of potential limitations to the 

further development of municipal climate policies. 

Firstly, there is the matter of the restricted legal competences that are afforded to city 

governments in the Brazilian federation. This reduces the possibilities of municipalities 
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independently undertaking a more ambitious agenda, given that they do not possess the 

necessary tools to regulate important aspects of climate policy, such as energy production and 

distribution. 

In this regard, it was revealed that, up to this point, city involvement with the topic of 

climate change has not elicited any form of more significant coordination or cooperation with 

the federal level. For instance, the National Policy on Climate Change has not established an 

articulation with local climate policies. In turn, there has been no significant episode of conflict 

or attrition. 

This recalls Duchacek’s (1990) scenario of “co-operative/competitive segmentation”, 

given that there is still some space for joint effort between federative entities, but in large part 

municipal authorities have been able to set up their individual agendas. 

However, with climate change assuming a more significant position in all matters of 

public policy, there is the potential for arising conflict. In this regard, the experience of 

federative relations under Jair Bolsonaro’s government can be a prelude to a more contentious 

battleground in the future. 

Nevertheless, establishing more significant coordination and cooperation between 

different spheres of government (at the federal, state, metropolitan, and municipal levels) is 

fundamental to ensure the advancement of climate policies, given the need to mobilize resources 

and specific legal competences. 

Regarding this point, it is important to recall Ostrom’s teaching regarding the importance 

of communication and exchange between different actors (OSTROM, 2002), establishing the 

notion of “polycentric governance” (OSTROM, 2009). 

At the local level, certain aspects of the current set up of municipal institutional 

structures can also potentially hinder the advancement of climate action. 

For example, it is noted that business interests linked to local processes of accumulation, 

referred to in this study as “urban capital”, have sought to utilize their position in institutional 

forums to delay climate action, as it is the case in São Paulo’s COMFROTA. 
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In addition, there is a concern with securing ample civil society participation. Collegiate 

bodies in São Paulo have given a disproportionate representation to business groups in 

comparison to environmental NGOs and social movements. The situation is more dire in Rio de 

Janeiro where the participatory forum for climate policy has remained inactive since its 

inception. 

Noticeably, the processes of climate action planning, under C40’s Deadline 2020 

initiative, were unable to promote meaningful citizen participation. In a process that is largely 

directed by an external transnational institution, the incapacity to include local actors can be 

problematic for the development of strategies and solutions that can properly address the 

particularities of the municipality and its citizenry, as previously mentioned. 

And, lastly, the further advancement of climate policies is affected by the current 

scenario of uncertainty due to the delay in the publication of the climate action plans. 

Significantly, there is still no clear indication about the space that these plans will occupy in the 

municipal structure. An important unanswered question is how legally binding these plans will 

be, given that the municipalities have not communicated if they will be adopted via law, 

municipal decree or another legal instrument. 

Without this information, it is difficult to estimate how effective these plans can be in 

actually achieving the goals of emission neutrality in 2050.  

5.3. TOPICS FOR FURTHER STUDY AND RESEARCH 

The findings highlighted in this concluding section also signal ample opportunities for 

deepening research on the topic of participation of subnational governments in climate change 

governance.  

First and foremost, it is necessary to continue to examine the modes of operation of 

transnational city networks, especially from the perspective of the Global South. An expansion 

of the case studies can help to provide additional insights into how network activities affect the 

strategies of climate policy undertaken at the local level.  
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In this regard, accompanying and monitoring the implementation of the climate action 

plans set up via C40’s Deadline 2020 initiative can be a fruitful object of research. Expanding 

the scope and timeframe of analysis can help in better understanding the processes of norm 

development that take place in “urban climate law”. 

This is essential to investigate to what degree Global North cities control the processes 

of “norm diffusion” that take place within transnational city networks and what is the space that 

can be occupied by other “norm entrepreneurs”. A more expansive analysis, including a larger 

number of cities, can provide a fuller picture regarding the degree of diversity in climate 

strategies, and how specific climate action plans can be shaped by local characteristics and 

dynamics. 

Also, further research can be developed regarding the spaces of institutional interaction 

between the interstate dynamic and the “collective agency” of city governments, as, for instance, 

the participation of subnational authorities in the COPs. 

Additionally, it is interesting to incorporate as an object of further research the 

experience of Global South cities with a different profile than São Paulo and Rio de Janeiro, 

including Brazilian urban centers that are not members of C40. 

As indicated, São Paulo and Rio de Janeiro occupy a very particular position, due to 

their size, economic influence and significant history of international insertion and interaction 

with transnational actors. 

Nevertheless, climate change will be a challenge for municipalities as a whole. It is 

important to monitor how other state capitals and regional urban centers will develop their 

climate strategies. For instance, at the end of 2020, Recife and Fortaleza, two metropolises from 

the Brazilian Northeast that are not members of C40, presented their climate action plans, 

developed with support from ICLEI (FORTALEZA…, 2020). 

From the Brazilian perspective, there are also relevant topics that demand more profound 

examination. In particular, it is important to establish a more comprehensive analysis of the 

relationship between the distinct levels of the Brazilian federation, in the development of climate 

policies.  
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First of all, there is the role that can be performed by the federal government. Throughout 

this dissertation, it was called attention to the lack of coordination between climate strategies 

conceived at the federal and local level. 

Currently, it can be said that the risk of escalating tension and friction is more present 

than the opportunities for complementary efforts, due to the refractory position of Jair 

Bolsonaro’s government towards the climate agenda.  

However, for climate measures to be successful in the medium and long term, it is 

necessary to mobilize the federal level, as an actor that detains resources and regulatory 

competences that are central to the advancement of climate policies. 

One already mentioned example is the topic of energy regulation, considering the need 

for fomenting the use of renewable sources. In this respect, the federal government can also be 

responsible for establishing “green” subsidies and incentives, in the format of tax credits, grants, 

and loan programs154. 

In parallel to that, there is the role played by state governments, particularly in the 

management and regulation of metropolitan regions. 

As briefly described in this dissertation, metropolitan regions are responsible for 

coordinating public services that exceed strict city limits in a situation of conurbation, such as 

transport and waste management. In this regard, metropolitan directives can directly affect the 

implementation of municipal policies, which calls for the need of establishing a degree of 

coordination. The analysis of this relationship is an important subject for further research. 

Also, in order to understand in more detail the specific tools by which climate policy can 

be operationalized in practice at the local level, it is important to examine what will be the 

institutional formats that will be prioritized in the climate action plans in São Paulo and Rio de 

Janeiro, including possible contractual formats of public-private partnerships and the design of 

 
154 Regarding this topic, it is interesting to note the variety of incentives to renewable energy sources made available 

by the United States government, that includes, for example, special rates for renewable electricity purchase (“Feed-

In Tariffs”): <https://www.eia.gov/energyexplained/renewable-sources/incentives.php> Access in: 05/29/2021. 
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specific indicators for climate performance. This specific object of study will be central in 

assessing the implementation of the climate action plans, once they are divulged. 

Finally, it is possible to deepen the examination of the interplay between climate policies 

and other instruments of urban regulation, especially considering that the development of urban 

policy can involve a series of other institutional bodies, such as municipal councils. In this 

respect, it is necessary to better accompany the work of civil society organizations and social 

movements active in these spaces, that can provide a grassroots perspective into how policy 

development is disputed at the municipal level.  
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APPENDIX B – MODEL QUESTIONNAIRE 

1. Como você avalia o desenvolvimento de políticas relativas à temática climática em São 

Paulo/Rio de Janeiro, no tocante ao seu nível de institucionalização e efetividade? 

2. Como você avalia o envolvimento de São Paulo/Rio de Janeiro com redes transnacionais 

de cidades, na temática das mudanças climáticas? 

3. Qual é a contribuição das estruturas participativas criadas em São Paulo/Rio de Janeiro, 

no âmbito da política municipal de mudanças climáticas, para o desenvolvimento desta 

temática? 

4. Como você avalia a capacidade de São Paulo/Rio de Janeiro de se posicionar em outras 

esferas de governança, como um ator relevante no tema de mudanças climáticas? 

5. Quais são os principais atores envolvidos no desenvolvimento da política climática em 

São Paulo/Rio de Janeiro e como você caracterizaria a interação entre eles? 

6. Quais são os principais entraves no desenvolvimento da temática climática em São 

Paulo/ Rio de Janeiro? 

7. Por meio de que estratégias as redes transnacionais de cidades poderiam apoiar um 

melhor desenvolvimento da política climática nos municípios? 
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APPENDIX C – TRANSCRIPT OF INTERVIEW 1 

Interview of Emilio Lèbre La Rovere - 06/19/2020: 

Eu: Como você avalia o desenvolvimento de políticas relativas à temática climática no 

município do Rio de Janeiro no tocante ao seu nível de institucionalização e efetividade? 

Emilio: No início, tudo começou justamente com uma provocação pelo ICLEI que na época 

tinha lançado, no final dos anos 90, uma campanha chamada “CCP - Cities for Climate 

Protection”. Nesse momento eles entraram em contato com a Prefeitura do Rio e o Secretário 

Municipal de Meio Ambiente da época, Maurício Lobo, gostou da proposta e resolveu 

participar. Para participar nesta proposta, uma das condições era que as cidades começassem 

um processo de diagnóstico e fizessem um inventário das suas emissões de gases de efeito 

estufa. Uma primeira institucionalização foi que dentro da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente ele buscou apoio na academia. Então fez um contrato conosco na COPPE/UFRJ para 

que a gente desse apoio técnico. O ICLEI fornecia um apoio técnico com software, com a 

metodologia capaz de fazer um inventário de emissões, porém esse software não tinha os fatores 

de emissão de gases de efeito estufa específicos para o caso brasileiro: a nossa energia elétrica, 

os combustíveis que são usados no Brasil, etc. Então era necessário uma “tropicalização” da 

metodologia. Nós nem utilizamos o software do ICLEI e começamos a desenvolver, com base 

no manual do IPCC, nas diretrizes para elaboração de inventários, o que seriam inventários de 

gases de efeito estufa para um município, já que o IPCC tinha essencialmente desenvolvido 

esses manuais para os países fazerem seus inventários para Convenção do Clima. Essa foi uma 

primeira fase, o inventário foi feito. Depois, houve um fato interessante. O Maurício Lobo não 

foi até o final do mandato e foi substituído por um novo Secretário que foi o Eduardo Paes. Foi 

nesse momento que ele começou a ter contato com a temática da mudança do clima, quando ele 

assumiu essa Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aí 99/2000. Mais tarde, quando o 

Eduardo Paes foi Prefeito, ele tinha vislumbrado, já que ele é um cara jovem que gostou desse 

tema e tinha visto uma série de oportunidades econômicas e políticas para os municípios 

atuarem, ele passou a atribuir bastante importância a essa questão. Então houve não apenas uma 

continuação do trabalho com a academia. Nós fizemos mais um segundo inventário. Sempre, 

em cada inventário, a gente fazia o treinamento de equipe dos técnicos municipais e dos órgãos 
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municipais ou estaduais ou federais que viriam a participar, com fornecimento de informações, 

para motivá-los e capacitá-los. Então começou a criar um caldo de cultura. Isso inclusive 

culminou hoje na certa transferência dessa tecnologia, entre aspas; da metodologia de 

inventário, que a prefeitura não tinha condições de fazer sozinha. Foi sendo absorvido no 

Instituto Pereira Passos, um instituto de planejamento municipal, que faz parte da prefeitura. E 

hoje nós temos lá uma pequena equipe, que eu tive a satisfação de, no início desse ano, em 

janeiro, eles me convidaram para a apresentação de um novo inventário atualizado, que eles 

mesmos fizeram. Inclusive utilizando gente treinada, que fez o mestrado conosco na 

Universidade. Então houve, de certa forma, essa passagem. Porque, obviamente o papel da 

universidade não é ficar repetindo sempre a mesma coisa, mas é exatamente esse de treinar e, a 

partir daí, então há a institucionalização dessa capacitação na prefeitura, e a partir daí ela pode 

caminhar sozinha nesse tema e a universidade pode ir para outro tema mais na fronteira do 

conhecimento. Então houve com o Eduardo Paes, e houve também a questão das oportunidades 

do mercado de crédito de carbono, depois de 2001, o Protocolo de Kyoto instituiu o Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo, então isso representou oportunidades concretas de negócio, que 

foram importantes, por exemplo, no caso de aterros sanitários, tanto no Rio como em São Paulo. 

Nessa época, também no governo da Marta Suplicy, o secretário Adriano Hipólito também nos 

contratou para fazer um trabalho de inventário da cidade de São Paulo e que desembocou 

também em um produto colateral, que foi um auxílio e orientação técnica à Prefeitura, uma 

assessoria na negociação com o operador do Aterro Bandeirantes, da propriedade dos direitos 

sobre os créditos de carbono da captura e destruição do biogás. Porque, na época, um consórcio 

capitaneado pelo Unibanco montou uma operação muito inteligente de captura daquele biogás, 

através da concessionária em São Paulo e ia gerar os créditos de carbono. E no contrato de 

concessão com a operadora do Aterro não havia nenhuma provisão (sic), nenhuma cláusula, 

nenhuma menção, sobre a propriedade, sobre essa receita dos créditos de carbono. A 

concessionária era uma mera operação de coleta e disposição. E tinha havido casos precedentes, 

como por exemplo na Letônia, um projeto apoiado pelo Banco Mundial, em que tinha havido 

um questionamento jurídico sobre a propriedade dessa receita de créditos de carbono. E o 

secretário, na época, solicitou que a gente fizesse um parecer e orientasse. Então foi bastante 

interessante, porque isso deu um retorno econômico-financeiro muito bom para a Prefeitura 

porque nós explicamos para ele que, obviamente, não era uma resposta científica qual era o 
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percentual da receita que caberia ao município, não estava disciplinado. O contrato vinha da 

gestão anterior do prefeito Celso Pitta e não tinha nenhuma menção evidentemente a créditos 

de carbono. Então eu disse: tem que ser feito um aditivo, em que o senhor negocia com 

companhia, sabendo que, se o senhor quiser ficar com cem por cento, vai ficar com cem por 

cento de zero, porque a Prefeitura não consegue fazer acontecer os créditos de carbono. Foi isso 

que aconteceu, a gente tinha visto essa discussão no nível federal, com a Eletrobrás, com os 

projetos do PROINFA de energia renovável, em que ela entrou mais, manteve sua posição de 

que ela era proprietária dos créditos de carbono, porque, na tarifa privilegiada, que era concedida 

para as SPHs e a geração elétrica renovável, a propriedade dos créditos de carbono não estava 

especificada. Então a Eletrobrás quis ficar com a propriedade só que ela nunca conseguiu 

cumprir todos os trâmites processuais para obter os créditos de carbono. Então ela ficou com 

direito de cem por cento, cem por cento dos direitos de uma receita igual a zero. No caso, a 

Prefeitura de São Paulo foi bem mais inteligente e a Prefeita assinou esse termo aditivo com o 

consórcio dividindo meio a meio: cinquenta por cento, cinquenta por cento. Isso foi um grande 

sucesso, porque esse Aterro Bandeirantes conseguiu vender os créditos em uma quantidade 

bastante grande, porque não apenas era capturado biogás como era utilizado para geração 

elétrica, e o Unibanco tinha conseguido se classificar dentro da ANEEL, como sendo um auto-

produtor, ou seja que aquela energia elétrica, teoricamente, seria aquela que seria consumida 

pelas próprias agências bancárias do Unibanco. Então ela não era faturada pelo preço muito 

mais baixo de geração, mas ela abatia a conta do lado do consumo final, de distribuição. E você 

sabe que a conta passa de cem reais por megawatt-hora, que é o que você paga a um gerador, 

para mil reais por megawatt-hora, que é o que você paga na sua casa, entendeu? Tem a 

transmissão, a distribuição, os encargos, vários impostos, etc. Então isso foi um negócio assim 

com uma rentabilidade altíssima. O consórcio não teve problemas de abrir mão de cinquenta 

por cento dos créditos de carbono, que eram uma pequena parte da sua rentabilidade, para a 

prefeitura. Foi vendida a tonelada de carbono a treze euros por tonelada de CO2. Também pegou 

o pico do preço do mercado. Então houve um retorno, para o cidadão paulistano, enorme, graças 

a essa capacitação que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente teve, em negociar esse 

contrato. A ironia do destino, para você que é da área jurídica, é que, algum tempo mais tarde... 

Houve uma solenidade quando foi firmado o contrato de venda de crédito de carbono, fizeram 

uma grande festa, já era uma gestão posterior, eu nem fui convidado. Mas não fui esquecido 
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pelo Ministério Público, que me interpelou, anos depois, dizendo porque eu tinha feito um 

parecer, dizendo que a Prefeitura iria abrir mão de cinquenta por cento da receita para o 

consórcio. Bom, fechando o parênteses, para te falar como a institucionalização era precária 

nesses primeiros tempos. No caso do Rio, o Eduardo Paes, já com mercado de carbono, nós 

tivemos também no Rio de Janeiro o Aterro de Gramacho, que também vendeu créditos de 

carbono e além disso capturou o biogás, transformou em biometano, construiu um gasoduto, 

atravessando dois rios na Baía de Guanabara, e jogou na Refinaria Duque de Caxias e vendeu 

para Petrobrás esse... Na verdade, é um gás natural de origem biológica esse nome biometano, 

que é um enriquecimento do biogás, para substituir o gás natural fóssil que era usado na 

Prefeitura que deu origem a uma quantidade de carbono ainda maior. Depois teve o outro centro 

de tratamento de resíduos sólidos também em Seropédica. Mesma coisa, o consórcio que operou 

lá também vendeu crédito de carbono, também está enriquecendo biometano, só que esse vai 

para uma siderúrgica, a Companhia Siderúrgica do Atlântico. Ou seja o poder municipal, que é 

o concessionário do saneamento básico, lixo e esgoto, tem essa oportunidade de negócio grande. 

Então isso ajudou bastante nessa institucionalização porque todo o lado da oportunidade da 

questão ambiental foi realçada e, pela primeira vez, os operadores de mercado, os empresários, 

viram que o meio ambiente não era apenas só “não pode”, restrição, custo, limitação de 

rentabilidade, mas ao contrário dava um retorno positivo. Então isso foi muito importante. 

Então, com o Eduardo Paes, a gente teve, se alçou uma institucionalização. Ele fez em seguida 

um acordo com o Banco Mundial. O Banco Mundial também deu um apoio à Prefeitura do Rio 

na área de política climática. Houve uma institucionalização através da criação de um Fórum 

Municipal de Mudanças Climáticas. Houve um projeto de lei que instituiu a Política Municipal 

de Mudanças Climáticas, de comum acordo com a Câmara de Vereadores. Foi a Vereadora 

Aspásia Camargo que colocou. Previa, inclusive, metas, objetivos voluntários, de limitação, de 

redução das emissões de gases de efeito estufa. Sobre isso há documentação e a gente escreveu, 

também depois monitorou o atingimento dessas metas ou não. Enfim, aí você trouxe para o nível 

de institucionalização para outro patamar e, basicamente, no entanto, o que a gente vê 

atualmente, com uma Prefeitura que não tem o menor interesse pelo tema, há todo um “low-

profile”, todo um adormecimento desse trabalho. Não temos nem mais uma Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente no fundo. Mas existe um escritório da Prefeitura que tenta fazer 

vários estudos na área de adaptação à mudança climática também. Nós fizemos estudos para a 
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cidade do Rio, uma estratégia de adaptação a mudança do clima, ainda até 2016, até o final da 

gestão do Eduardo Paes. Isso está continuando. Existe um grupo nesse escritório. Está sendo 

incorporado ao plano estratégico, tem um plano de Rio 500 anos, etc. Então, de certa forma, isso 

não se perdeu. Alguns técnicos continuaram. Um grande problema no nível Municipal é a 

descontinuidade administrativa e a descontinuidade no serviço técnico. E São Paulo eu perdi 

um pouco de vista mas sei que a CETESB continua trabalhando muito no nível estadual e isso 

tem rebatimento no nível Municipal também. Mas eu diria, essa é um pouco como se deu a 

institucionalização. Então de certa forma foi visto a oportunidade econômica pelos créditos de 

carbono e a oportunidade política. A participação do Eduardo Paes no C40 foi muito importante. 

Chegou a ser vice-coordenador, vice-chairman e depois chairman, no final. Fez uma parceria 

com o Prefeito de Nova York, o Bloomberg. Então, houve... O auge disso foi na Conferência de 

Paris, em dezembro de 2015. Então nisso a gente teve todo um uma mudança de mentalidade 

um ganho de consciência e de cultura bem forte. 

Eu: Perfeito. Deu um bom panorama assim histórico dessa evolução. Eu vou passar aqui 

para o segundo questionamento que é... Você falou um pouco do da participação do 

ICLEI... O segundo questionamento seria “como você avalia o envolvimento do Rio de 

Janeiro com as redes transnacionais de cidades nesta temática de mudanças climáticas?”. 

Nessa época do C40 foi muito mais forte do que com o ICLEI, devido ao envolvimento do 

Prefeito. Agora, por outro lado, o que eu reparei é que isso era muito mais uma coisa mais 

pessoal de um projeto político do Prefeito porque... Em Paris, por exemplo, por ocasião da 

COP21, em 2015, houve a solenidade lá da reunião anual do C40, que todo ano tem, em que são 

apresentados... É uma espécie, que nem concurso de Oscar, tem transporte, habitação, 

saneamento, várias cidades concorrendo. Aí você vê um “vídeozinho” de cada uma, sobre o 

projeto de cada uma. experiência de cada uma. Então tem que nem o Oscar: três ou quatro 

finalistas. Um monte de cidades chinesas que você nunca nem ouviu falar. China normalmente 

financiando boa parte de toda operação. E empresários chineses também, todo o segmento de 

ônibus elétricos chineses muito envolvido. Então isso num teatro daqueles lá de Paris, uma mega 

cerimônia de Oscar das experiências climáticas das cidades. Agora pergunta se em alguma 

modalidade... Umas dez modalidades, cinco ou seis cidades diferentes... Pergunta se tinha em 

alguma delas alguma cidade brasileira, algum vídeo, algum trabalho técnico... Zero. Não tinha. 
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Isso mostra a fragilidade e a superficialidade da institucionalização. Ou seja, que não há um 

trabalho concreto, sério, permanente, num nível técnico que possa embasar isso. Havia o 

interesse político, na época, do Prefeito de aparecer nessa rede, de participar dessa rede, 

obviamente... Tudo bem, não há nada assim que eu possa dizer que isso é negativo. Isso de certa 

forma contribuí também para trazer o tema para a consciência, para a opinião pública, difundir 

e etc, mas é insuficiente, não tem o suficiente embasamento. 

 

Eu: É entendi. Você tinha falado no começo de uma tentativa de um apoio metodológico 

do ICLEI, com o software e tal... Quais seriam os outros benefícios, eventuais benefícios 

que aparecem dessa relação com essas redes de cidades? 

Emilio: O ICLEI, na verdade, no caso de grandes cidades como Rio e São Paulo, ele não 

consegue dar um benefício assim metodológico, porque o próprio ICLEI é uma ONG não é uma 

instituição acadêmica. De certa forma, tentou desenvolver uma ferramenta, mas infelizmente a 

ferramenta não é aplicável generalizadamente. Você tem que fazer uma coisa “tailor-made”, 

feita a partir do contexto. Eu andei visitando algumas experiências e fazendo também vários 

seminários. A Prefeitura do Rio trouxe a Prefeitura de Londres. Eu estive em Nova York no 

pessoal da Prefeitura de Nova Iorque. Em Nova Iorque, eles fazem também seus próprios 

inventários, usam dois consultores externos e a própria Prefeitura faz. Isso que nos inspirou e 

eu repercuti isso para a Prefeitura do Rio e, de certa forma, os desafiei: “quando é que vocês 

vão fazer esse inventário vocês mesmos?”. E eles agora então me convidaram para mostrar que 

conseguiram. Então não houve propriamente apoio técnico. O C40 tenta trazer pessoas, evento, 

compartilhar intercâmbio de informações, “networking”. Para isso, é excelente, não há dúvida. 

Para você estar antenado com o que outras cidades estão fazendo mundo afora. Isso realmente 

é muito importante. No caso do Brasil, é importante ver que o Rio de Janeiro lançou a iniciativa 

do C27, das vinte e sete capitais. E, na época, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi 

muito ativa tentando animar essa rede. E aí havia o apoio também das redes... Não sei 

exatamente se era C40 ou ICLEI ou as duas... A cooperação alemã, a “Konrad Adenauer” 

também ajudava. A cooperação internacional ajudou nesse sentido do “networking”, de colocar 

os Secretários em contato, de fazer com isso um compartilhamento. Era CB27, comitê... 

“Capitais Brasileiras 27” que eram... Eu fui num dos eventos, dar palestras, em vários eventos... 
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Enfim, então havia toda uma animação que era irradiada a partir do Rio de Janeiro, que era, de 

certa forma, também um desdobramento da liderança política que o Eduardo Paes tinha no 

tempo. 

Eu: Entendi. E, do ponto de vista histórico, você vê se teve variações nessa interação com 

esses atores, redes de cidades, ou se ele se mantém da mesma maneira como ele era... assim 

em termos da profundidade dessa interação? 

Emilio: O C40 eu acho que foi um pouco mais além do que o que o ICLEI fazia. É um sentimento 

que eu tenho. Isso quem vai poder te responder melhor é quem está no município, na Prefeitura 

mesmo. Agora eu tinha uma pesquisadora que fez doutorado comigo, a Flávia Carloni, que 

depois trabalhou na equipe do Banco Mundial, dentro desse convênio que a Prefeitura fez com 

o Banco Mundial, e depois andou no C40. Agora ela foi morar no exterior, está fora, mas nós 

temos agora uma outra pessoa muito ativa também no C40. Eu achei que o C40 pelo fato de ter 

um escritório no Rio de Janeiro, lá no Museu do Amanhã e tal, que acho que agora mudaram... 

Mas enfim eles têm tido, também em função obviamente do período que o Paes, que o Eduardo 

Paes teve no C40... Ele deu um patamar maior, mas sempre nesse sentido de... mais dando uma 

dimensão política, da motivação política, da sensibilização, que é fundamental, que o decisor 

tem que saber que esse tema é importante, que ele tem que se posicionar, etc. Mas não chega ao 

nível técnico, propriamente dito. 

Eu: Entendi. Emilio, você só me avisa se você tiver alguma questão de tempo, porque 

qualquer coisa eu tento fazer de uma maneira mais direta, tá? A próxima pergunta que 

eu queria fazer... 

Emilio: Eu tenho mais meia hora, às cinco horas eu tenho uma outra coisa... 

Eu: Tudo bem, tudo bem, eu acho que acho que vai dar. Qualquer coisa eu faço tento dar 

uma interrompida, mas acho que está sendo ótimo a conversa. O questionamento que eu 

queria fazer, o próximo, era em relação... Você mencionou acho que em uma das suas 

falas... Eu queria entender qual que é a contribuição dessas estruturas participativas que 

são criadas a nível municipal para a continuidade do desenvolvimento da política 

climática. No caso do Rio de Janeiro, você já falou do Fórum Municipal de Mudanças 

Climáticas. 
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Emilio: O Fórum Municipal, por exemplo, teve seu auge, mas agora pelo que eu saiba está 

desativado, não funciona. então é uma institucionalização muito precária, que depende 

principalmente da vontade política do Secretário. No caso nessa gestão até acabaram com a 

Secretaria. Basicamente, o Fórum cessou. Quer dizer... O que foi importante, na época, foi que 

o Fórum assim como o Fórum Nacional... Não... O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas... 

Você tem representação dos vários segmentos da sociedade. Então você consegue chamar a 

Federação das Indústrias, as ONGs. A ver toda uma repercussão, uma caixa de ressonância. que 

vai bem além do nível governamental e acadêmico. Acho que isso é o mais importante. Quando 

se tratou de passar a lei... É claro que... A lei que instituiu a Política... A gente sabe que as 

prefeituras no fundo, no caso do Brasil, elas não tem muitos meios de implantação de uma 

política efetiva de enfrentamento das mudanças climáticas, a não ser nesses segmentos que eu 

mencionei: saneamento, transporte urbano, o código de obras e das edificações, o planejamento 

urbano, o adaptação das mudanças climáticas sim. Mas, como no Brasil, as prefeituras não têm 

recursos para investimentos, elas dependem de repasse, dependem de empréstimos, depende 

muito de um saneamento financeiro das contas públicas municipais, para poderem ter acesso a 

empréstimos no BNDES e outros. Então muitas vezes elas têm que trabalhar em parceria com 

os estados, com próprio governo federal. Então o fórum ajuda nesse sentido, de você criar uma 

legitimação e poder criar uma mobilização maior. Então, nesse sentido, dá um retorno político 

para a Prefeitura. 

Eu: Perfeito. Aí eu vou retomar também um outro tema que eu achei interessante na sua 

fala. Você falou, por exemplo, no esforço do Rio no C27. Como você avalia a capacidade 

do município de se posicionar em outras esferas de governança, como esse ator relevante 

no tema de mudanças climáticas? 

Emilio: No caso do Rio, o cb27 foi uma iniciativa liderada a partir do Rio de tentar justamente 

uma articulação. Porque aí, assim como tem a Frente Popular dos Municípios ou algo assim... 

A frente dos prefeitos, que até tem uma sede em Brasília... Quer dizer, para diversas pautas 

comuns, os prefeitos buscam se unir, para pesar mais fortemente. Então eles já têm uma tradição 

de intercâmbio, principalmente para poder pleitear com mais força determinadas posições junto 

ao governo federal. Então, no caso de mudanças do clima, permitir também, obviamente, de 

novo um retorno político, na medida em que havia veleidades dos políticos de se tornarem mais 
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conhecidos a nível nacional, para sua própria carreira política. Então basicamente eu vejo que 

era muito por aí. Havia todo um evento... Eventos mais na linha política mesmo. 

Eu: Tem algum tipo de posicionamento do município a nível mais internacional? 

Emilio: Não, como eu disse, não havia uma condição técnica de mostrar, como faziam as cidades 

chinesas o tempo todo, as suas experiências e tentar uma penetração maior dos seus agentes, 

como as empresas de ônibus e outros, a nível internacional. Não houve condições disso, nunca 

chegou. Então ficava muito limitado à projeção política individual do prefeito. O que acontecia 

é que na área acadêmica, nós da Universidade escrevíamos publicações científicas, relatando o 

que estava ocorrendo, o que a prefeitura do Rio, as experiências da gestão municipal na área de 

mudanças climáticas, analisando, mostrando resultados e limitações e publicando isso com 

bastante interesse, muitos congressos e revistas, etc. Mas digamos muito mais como objeto de 

estudo científico. Nem feito pela Prefeitura, feito pela academia, por nós mesmos 

Eu: Agora eu vou passar para um questionamento que eu acho que você já tocou em vários 

aspectos na verdade. Talvez seja mais um esforço de sistematizar, mas a ideia seria “quais 

são os principais atores envolvidos no desenvolvimento dessa política climática e como 

você caracterizaria a interação que se dá entre eles?”. 

Emilio: Você diz em geral ou só dentro do município? 

Eu: Dentro do Município do Rio de Janeiro. 

Emilio: Tudo quando chega no nível elementar da gestão pública no município depende muito 

do Prefeito. Agora, existe...Obviamente, para motivar o Prefeito a esfera internacional é 

importante. Como a gente viu estou nesse histórico, foi a partir da provocação internacional, 

assim como aconteceu historicamente no Brasil, a questão ambiental veio a partir de uma 

conscientização inicialmente fora do Brasil, também com relação a questão do clima e também 

com relação a importância dos níveis subnacionais, das cidades, pro clima. Então certamente 

essa dimensão internacional é importante. A academia também, na medida em que a academia 

acompanha, alerta. A cada episódio de evento climático extremo, somos solicitados a ir a mídia 

fornecer explicações, “o que é que está acontecendo com o clima? Por quê?”, etc. Então isso 

também vai formando um caldo de cultura na opinião pública e permite após certo tempo... Por 
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exemplo, o Prefeito atual no Rio de Janeiro se declarou surpreso com inundações, enchentes, 

que pela enésima vez aconteceram no Rio de Janeiro, no verão. Eu disse na Globo (inaudível) 

tem a desfaçatez de dizer que isso é uma surpresa para ele, porque os avisos já estão vindo há 

trinta anos pelo menos, da comunidade científica, os alertas. Não dá, há limites. Enfim, então, a 

academia também desempenha um papel. E, por outro lado, tem esses atores empresariais, 

principalmente os concessionários de serviços públicos: serviço de limpeza urbana, as 

companhias de água e esgoto, que também tem oportunidades sobre isso. A questão também do 

setor de construção civil, a questão de edificações e projetos de obras civis, pensando lado da 

resiliência das obras civis à mudança do clima, também importante. Então esses seriam 

digamos... E o transporte urbano. E aí tem, de um lado, o governo, de outro lado, as 

concessionárias, as empresas de ônibus, os demais transportes sobre trilhos, etc. As barcas, no 

caso Rio de Janeiro. As agências reguladoras de transportes e infraestrutura. Estes seriam os 

agentes que teriam alguma responsabilidade em internalizar a dimensão climática na sua 

atuação. 

Eu: Perfeito. Aí tem mais duas perguntas. Uma delas é “quais são os principais entraves 

no desenvolvimento dessa temática climática no município?”. Acho que você já tocou em 

alguns pontos. 

Emilio: Primeiro é o que a gente está vendo, que é algo já crônico, que é a questão dessa 

descontinuidade administrativa. Quando muda um governo, muda tudo. Isso falta, como você 

está justamente apontando no seu trabalho, uma institucionalização, que no Brasil já é difícil no 

nível federal e vai ficando cada vez mais difícil no nível estadual e no nível municipal, na medida 

que se conta com menos recursos. Você tem um técnico que tem que ter várias funções ao 

mesmo tempo, mas, por outro lado, alguma experiência de êxito, por exemplo, esse grupinho 

que se consolidou dentro do Instituto Pereira Passos, ou seja na Secretaria (inaudível) o 

escritório de planejamento da Prefeitura, o Instituto Pereira Passos, que é o instituto de 

planejamento, aí você consegue ter alguma continuidade. E falta claro a cultura dos governantes, 

a motivação política. No caso do município, o papel do Prefeito é muito importante, então se o 

Prefeito não tem interesse no tema, é muito difícil. Enquanto... A gente já viu também, em nível 

de governos estaduais e na própria Prefeitura Municipal na época do Eduardo Paes, o sistema 

de gestão, as metas que eram cobradas dos secretários, que se desdobravam, e uma série de 
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objetivos internos. E aí um dos objetivos era a questão climática da Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente. Então isso tinha uma repercussão até... O atingimento das metas em termos do 

percentual de gratificação dos funcionários da Secretaria. Ou seja, você tinha... Há sistemas de 

motivação, mas tudo isso emana de uma vontade política central do Prefeito. 

Eu: A minha última pergunta... Saindo um pouco do nível da gestão municipal em si. Por 

meio de que estratégias você acha que atores como as redes transnacionais de cidades 

poderiam apoiar um melhor desenvolvimento da política climática nos municípios? 

Emilio: Ajudar nessa sistematização. Quer dizer, acordos de longo prazo. Assim como tem, por 

exemplo, a cidade “A” é cidade gêmea da cidade “B” (inaudível) entra em uma estradinha no 

interior da França... Essa cidade é gêmea de não sei qual... (inaudível) dentro da União Europeia. 

Tivesse alguma parceria nesse tema. Isso é um acordo de cinco anos, de dez anos. E aí senta, 

faz um plano de trabalho, vem aqui, e vamos trabalhar juntos fazendo isso durante dez anos. Aí 

pode mudar um prefeito, mas tem alguma coisa que permita de certa forma a criar um 

compromisso assumido que o prefeito novo não pode descontinuar. Eu acho que criar essa 

perenidade, combater a descontinuidade administrativa dessa forma. Uma coisa dessas poderia 

ser parcerias bilaterais de cidades, que tivessem uma cidade de um país desenvolvido adotar 

(sic) uma cidade do país em desenvolvimento, para tentar repassar suas experiências, capacitar, 

ajudar no nível técnico, buscar... Acho que isso poderia fazer sentido, se não fosse obviamente 

via o próprio pessoal da cidade, mas os consultores. Algum tipo de parceria... (inaudível) 

Consultores de lá trabalhando com consultores daqui ou com Universidade daqui. Enfim, uma 

coisa que criasse compromissos mais de médio prazo, para não deixar que no curto prazo a coisa 

morra e depois você tenha que começar tudo do zero novamente. 

Eu: Só complementando esse final. E pensando no papel que pode ser feito por um ICLEI, 

por um C40, você vê algo nessa direção? 

Emilio: Normalmente, essas instituições não tem recurso para esse exemplo que eu dei, mas elas 

tem que continuar a fazer o que elas fazem que é promover esse intercâmbio, essa disseminação 

de boas práticas, de relatórios, de literatura, reuniões internacionais, financiar a ida do pessoal 

das cidades dos países em desenvolvimento para essas reuniões, para eles poderem ver o que 

que está acontecendo no resto do mundo. Isso é muito importante. Para emular um 
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comportamento, inspirar um interesse no tema. Isso sem dúvida. E isso deve continuar e na 

medida do possível aumentar. Eu creio que assim como foi feito com o mote do ICLEI “quer 

participar da rede? então dá alguma contrapartida aí, faz um inventário da tua cidade, a gente 

ajuda, agora tá na hora de partir, faz um plano de ação para mitigação das emissões, faça com 

metas voluntárias, junte-se a nós que temos já uma meta”. Já tem uma meta do C40. C40 nasceu 

assim, agora já são oitenta e seis, não sei se já aumentou de novo o número de cidades. E aí tem 

“as cidades estão se comprometendo a evitar x toneladas de CO2 em 2030” e tem uma 

metodologia para calcular isso. Da mesma forma em adaptação, fazer planos de adaptação. Com 

algum horizonte...  2030, muito bem, temos dez anos, como é que a gente vai chegar lá. Acho 

que poderia ser... E de certa forma uma das coisas que poderia ajudar é tentar fazer com que 

uma cidade ajude a outra, porque aí é sempre interessante ter esse lado da parceria também 

politicamente para a cidade doadora, porque que ela pode escolher uma cidade que haja algum 

tipo de afinidade cultural por algum motivo. E com isso você multiplicar na verdade o efeito 

que o C40 sozinho o ICLEI sozinho não consegue, se você usar também uma parceria bilateral. 

Acho que seria uma ideia, por exemplo. 
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APPENDIX D – TRANSCRIPT OF INTERVIEW 2 

Interview of Ilan Cuperstein - 06/24/2020: 

Eu: Como você avalia o desenvolvimento de políticas relativas à temática climática no 

município do Rio de Janeiro no tocante tanto ao nível de institucionalização como à 

efetividade? 

Ilan: Então, essa é uma pergunta boa, porque eu pelo menos divido em dois tipos essa legislação 

climática. Como ela é algo muito recente existe a legislação em si, que é criar leis ou políticas 

municipais no clima, mas o que a gente tem trabalhado muito é para conseguir trabalhar com as 

cidades, influenciar outras legislações que tenham a ver. Então, legislação de planejamento 

urbano, política de transporte, código de construção, que normalmente não são consideradas leis 

ou legislação climática, mas impactam de forma total. Muitas vezes até antes de ter uma política 

ou uma lei climática específica muito arrojada. O Rio foi pioneiro. O Rio passou a lei de 

mudanças climáticas, que é uma lei, digamos, ainda simples; e eu acho que isso acompanhava 

aquele momento, com uma série de inovações e uma série de limitações também. Então as 

inovações são trazer esse tema para o nível municipal. A própria cidade já tinha sido inovadora 

também ao ter um inventário de gases de efeito estufa, antes mesmo do Brasil ter o primeiro 

inventário. Então já trazia um pouco essa temática para o nível municipal, ainda sem a questão 

jurídica ou legal. E naquele momento é criada a lei. Tem algumas questões: por exemplo, não 

há nenhuma clareza sobre mecanismos financeiros para possibilitar a implementação, não há 

mecanismos de verificação, que é o chamado MRV, também na lei, não há sequer clareza sobre 

a metodologia, que foi um tema que na lei do Rio gerou bastante discussão. Eu não sei se você 

já viu um pouco dessa discussão que é mais técnica. Basicamente, o que o Rio interpretou, a 

Prefeitura, com as metas que eram em porcentagem, óbvio, relativa ao ano base, que seria não 

uma diminuição absoluta. Ou seja existia, um número, uma base de emissões e deveria diminuir 

em dez, doze por cento sobre aquilo. Não, teria que provar que ações da Prefeitura levaram à 

diminuição de equivalente a dez por cento. Ou seja, pode ter dobrado, podia ter aumentado, 

contanto que mostrasse que o equivalente a dez, doze, dezesseis por cento daquelas emissões 

foram reduzidas num contrafactual, a cidade poderia dizer que cumpriu a lei. Essa visão não é 

a visão adotada, só que não existe um padrão. Então não dá para dizer que tá errado ou que tá 
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certo, é só um padrão que para quem não é da área é bastante confuso e virou subterfúgio para 

uma meta um pouco menos ambiciosa. Então, teve essas questões e, de fato, ela era muito frágil 

ao ponto de não ter nenhum mecanismo de se verificar se essa lei foi cumprida. Então, hoje não 

existe nenhum documento formal, nem uma análise formal, se a lei foi cumprida ou não. Então, 

enfim, eu acho que eu pontuei mais as fragilidades da lei, mas eu acho que existir a lei é quase 

um processo pedagógico para cidade entender como é que ela se insere nesse sistema jurídico 

nacional, e aí todos os entes da Federação, qual seria o papel do município. E ali é a primeira 

sinalização referente a essa posição da cidade. Que ela também quer ser um ator e ela também 

quer ter a sua participação na governança climática nacional, através de compromissos e de leis 

no âmbito municipal. 

Eu: Entendi, e você acha assim, só para tentar ir um pouco além nessa questão da 

efetividade. Você falou um pouco da questão da metodologia, mas você acha que, para 

além dessa discussão metodológica sobre como calcular redução de emissões, que ela foi 

efetiva em outras formas? 

Ilan: Foi, de formas, digamos, talvez mais subjetivos. Porque o gestor público ele tem muito 

mais confiança, tranquilidade em fazer um trabalho relacionado a clima, por existir a lei. Então, 

em várias reuniões, em vários momentos, era mencionada a lei como uma forma de se avançar 

agenda. Então, isso é uma lei, é muito claro que então deve ser cumprido. Não há mais uma 

discussão. Ou seja, não é mais um tema que necessita de convencimento, do ponto de vista, de 

novo, da máquina pública. Claro que precisa de uma série de ações até dentro da máquina 

pública, inclusive capacitar os próprios gestores e funcionários municipais. Mas, eu via sendo 

usado muito como uma proteção. Aquilo se torna institucionalizado, então em reuniões podia 

se falar “não, a gente precisa ter inventários atualizados, porque a gente tem uma lei”, apesar da 

lei talvez nem colocar isso, mas existir a lei tornava o assunto mais pacificado, dentro da 

prefeitura. 

Eu: Entendi, ótimo. Eu vou passar aqui para o segundo, que aí pega mais a dimensão do 

envolvimento das redes. Como você avalia o envolvimento do município com as redes 

transnacionais de cidades nessa temática de mudança climática? 
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Ilan: Bom, eu posso falar em mais profundidade da C40 e comentar o que eu vejo de outras 

redes, mas não me tome como uma fonte das melhores em relação a outras redes. Mas, em 

relação a C40, o que a gente tem visto é uma série de compromissos voluntários que as cidades 

têm tomado. Esses compromissos, na maior parte das vezes, por parte das redes, não há nenhum 

tipo de requisito ou de demandas por ter algum instrumento jurídico específico, mas, novamente, 

sendo um documento mais político. Por exemplo, o documento do compromisso 2020, que é o 

compromisso adotado por ambas as cidades. O Rio assinou, e depois, mais ou menos um ano 

depois, São Paulo assinou. Que compromete a cidade a entrar em uma rota para o cumprimento 

do Acordo de Paris. O que significa (inaudível). O mais importante é ter um plano de ação que 

seja compatível com a neutralidade em emissões até 2050 e uma análise de impacto. Então, 

plano de adaptação também para a cidade. Esse é um compromisso que foi muito publicizado. 

Então é o compromisso que nós entendemos que a maior... Não é jurídico. Ou seja, não há em 

geral que eu... Pelo menos, na América Latina, nenhuma cidade tornou isso um compromisso 

jurídico. Não passou nenhum processo lei para tornar esse compromisso político, mas é um 

compromisso político. Que também era usado muito parecido nessa questão com a lei do clima 

do Rio. Ou seja, para pacificar o tema e dizer “Bom, o Prefeito assinou um decreto”. Em alguns 

casos foi um decreto, no Rio se tornou um decreto, em Salvador se tornou um decreto. Então, 

existe algum tipo de instrumento para localizar esse compromisso internamente, como 

instrumento jurídico municipal. São Paulo não assinou um decreto, mas o Prefeito assinou, 

tornou pública essa assinatura e esse compromisso e tá sendo feito o plano de ação climática 

com a Prefeitura. E nós vemos que existe uma vontade sim das Prefeituras mostrarem... Eu acho 

que isso parte também muito de uma política da imagem da cidade, de ser uma cidade moderna, 

de ser uma cidade com uma política internacional, ter compromisso climáticos. E a C40, a nossa 

estratégia é trabalhar com cidades ambiciosas. Então, nós não temos, por exemplo, metas de 

aumentar a rede. Nós queremos que todas as cidades que estão ali realmente mostrem liderança. 

Então, são cidades sempre na ponta. Além desse compromisso, a gente lançou nos últimos três 

anos, dois anos e meio, compromissos voluntários. Ou seja, cidades da C40, não é um requisito 

assinar, mas podem assinar... A gente já lançou cinco. São compromissos temáticos 

relacionados... São declarações que a gente chama. Então tem declaração relacionada a 

transporte, a edificações, a resíduo, a qualidade do ar e alimentos. São Paulo não assinou 

nenhuma dessas declarações opcionais. O Rio assinou duas e tá em vias de assinar a terceira. E 
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esse o prefeito do Rio assinou um decreto. Ele assinou um decreto que cria, basicamente, 

assumindo esse compromisso através de um decreto.  

Eu: Aproveitando essa perspectiva sua, de alguém do C40, vocês tem, justamente, pelo que 

você me fala, a ideia é justamente estimular esses compromissos voluntários, mas tem, 

então, uma ferramenta pela qual vocês falam “não, a melhor forma de você garantir que 

eles vão seguir esses compromissos voluntários é um a-b-c-d-x”. 

Ilan: Então, o compromisso 2020 que é disparado o compromisso mais importante, porque hoje 

pauta e inclusive vai virar um requisito. Então, a partir do ano que vem, a cidade C40 

provavelmente para continuarem como membro tem que ter esse compromisso assinado. Então, 

uma das formas é essa. É quase atrelar a membresia da rede a esse compromisso. Isso ainda é 

externa. Então internamente nós estamos pedindo para toda prefeitura estabelecer, e aí parte dela 

o instrumento jurídico de preferência, mas algum instrumento jurídico para o plano de ação 

climática. Então, isso pode ser uma lei, pode ser um decreto. Claro, a gente prefere em forma 

de lei, porque tem mais segurança, mas também, por ser um ano eleitoral e os tempos serem 

mais exíguos, a gente entende que algumas cidades vão fazer decretos. E nós não fazemos esse 

juízo de valor, então a gente não coloca, mas a gente pede, pelo menos, ela precisa ter alguma 

regulamentação. Então, não basta... Porque senão o plano vai virar um documento sem 

nenhum... Sem estar aterrissado de nenhuma forma. Então, com esse plano sim. Com os 

compromissos, a gente não pede para que se torne, nem pergunta. O que nós vamos fazer é que 

vai ter um mecanismo de verificação com a cidade, mas periódico. Então, a cidade tem que 

mostrar através de ações, e aí podem ser leis ou qualquer instrumento, que aquele compromisso 

a cidade está tomando medidas para o seu comprimento. Senão deixaria de ser um signatário.  

Eu: Entendi. Então, eu vou passar aqui para o terceiro. Eu vou só dar uma 

contextualização aqui, só para evitar, qualquer ruído. O terceiro questionamento é “Qual 

é a contribuição das estruturas participativas criadas no município do Rio de Janeiro no 

âmbito da política Municipal de mudanças climáticas para o desenvolvimento dessa 

temática?”. E aí eu estou pensando em estruturas participativas como, por exemplo, 

Fórum Municipal de Mudanças Climáticas, estruturas nesse sentido. Acho que esse é o 

exemplo do Rio de Janeiro. 
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Ilan: É interessante, porque o Rio já avançou muito muito (ênfase) desde a assinatura dessa lei. 

Eu acho que vale olhar também um decreto que cria a governança, que chama “Rio pelo Clima”, 

que cria uma governança, que é eu acho que é a mais avançada em termos de mobilizar toda a 

Prefeitura de forma muito clara. Quem é que fica responsável pelo planejamento, pela medição, 

pela implementação do clima. Quanto às formas de participação social, é interessante que a 

gente tá indo além do que era colocado na lei. Então, por exemplo, no plano de ação climático 

é requisito, a gente só vai validar o plano... A gente dá apoio técnico, então não é que isso é 

(inaudível), mas se houver uma consulta pública... Então, no caso de São Paulo, vai se abrir 

digitalmente, já fizeram várias reuniões com membros da sociedade civil (inaudível) consulta 

online. O Rio fez... Também nos dois eles fizeram uma plataforma online para o plano de 

desenvolvimento sustentável, que alimenta o plano de ação climático, e também fizeram para o 

plano de desenvolvimento sustentável, que é onde o plano de ação climático vai estar, em várias 

escolas municipais, em todas as áreas de planejamento. Ou seja, de alguma forma cobrir todo o 

espaço e território da cidade. Então, isso não necessariamente tá nas leis. O Fórum Municipal 

ele nem chegou... Ele não tá ativo, hoje. Em São Paulo, existe... 

Eu: O Comitê. 

Ilan: O Comitê que é mais ativo e se encontra e já foi levado e já foi discutido para comentários 

e consultas através da Prefeitura, através da Secretaria do Verde. Então, é um pouco mais 

estruturado do que no Rio nesse sentido. 

Eu: Perfeito. Vou dar sequência aqui. A próxima pergunta é um pouco da perspectiva da 

cidade, mas eu acho que você como uma pessoa que tem proximidade talvez tenha algum 

insight também. Seria o questionamento “Como você avalia a capacidade do município do 

Rio de Janeiro de se posicionar em outras esferas de governança como um ator relevante 

no tema de mudanças climáticas?”. Aí pensando para fora da esfera municipal, 

internacionalmente ou mesmo nacionalmente, como eles posicionam. 

Ilan: É interessante, porque eu acho que a gente tem visto isso recente, mas, a meu ver, iniciou 

de forma internacional. Então, essas cidades queriam se posicionar nas redes de cidades, como 

uma cidade... Aí é um pouco até a teoria da cidade global de disputar esta primazia, esse 

protagonismo no cenário global, você precisa ter alguns itens... Um deles tem se tornado ter uma 
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política climática e ser atuante em pautas internacionais, uma delas a mudança do clima. Então, 

a gente vê uma proliferação de redes de várias temáticas, mas uma das mais fortes com cidades 

é a temática climática. Então, eu acho que nesse caminho iniciou a cidade para cima, para 

(inaudível) A gente vê casos interessantes, como, por exemplo, Salvador recebendo o evento do 

clima. A gente (inaudível) uma pesquisa, eu acho que foi a única vez que uma cidade abriu 

negociações diretas com a UNFCCC, para um evento apesar da resistência do governo federal. 

Então, a gente vê nos Estados Unidos toda a questão dos entes subnacionais resistindo. Nunca 

tinha tido esse tipo de interação. Então, ali eu acho que foi um ponto muito, um marco muito 

importante da cidade também tocando essa agenda internamente. Então, a cidade, o nível 

municipal enfrentando uma política federal, que não era nem uma política ali, mas uma posição 

política federal. E aí durante o evento ficou muito claro. Os prefeitos tentando mostrar que, 

apesar das posturas do governo federal, as prefeituras estariam comprometidas e avançando 

nessa agenda, buscando o papel de liderança. Então, eu vejo dentro dos estados isso é menor. 

Então, perante uma política estadual de clima, ou perante os governos estaduais, eu não vejo 

essa estratégia, mas com o governo federal, dado um momento em que o governo federal tem 

uma posição política muito forte contrária à agenda climática, as cidades tendem... Então, por 

exemplo, vários membros da Prefeitura de São Paulo se colocam contrários à política federal, 

de formas às vezes não tão veementes ou sim veementes, mencionando a política climática da 

cidade. Então, eu acho que hoje, resumindo, começou no nível internacional essa motivação, e 

hoje já tem um papel talvez, também, um debate com governo federal. O debate ou pelo menos 

o debate político. Talvez não jurídico-legal, de avançar essas pautas a nível legal, mas pelo 

menos político, sim. 

Eu: Entendi, ótimo. Passando para a próxima pergunta, que eu acho que ela retoma um 

pouco aquela discussão da participação. O questionamento seria “Quais são os principais 

atores envolvidos no desenvolvimento da política climática no Município do Rio de Janeiro 

e como você caracterizaria a interação entre eles?”. 

Ilan: Sim. Essa pergunta sobre atores você quer mapear dentro da própria Prefeitura ou tanto a 

Prefeitura...(inaudível)? 

Eu: Eu acho que é interessante... Se você pudesse colocar um pouco dessas duas 

perspectivas, porque eu fiz uma entrevista recentemente com o Emílio la Rovere do Rio 
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de Janeiro, e ele me colocou essa perspectiva que era interessante, que é algo que eu não 

tinha contemplado, que é como as próprias estruturas técnicas dentro da Prefeitura 

acabam tendo, acabam consolidando conhecimento acabam consolidando posições. Mas 

eu também queria uma perspectiva um pouco mais ampla, pensar também como é 

sociedade civil, como são talvez atores econômicos. Se você puder trabalhar nessas duas... 

 

Ilan: Eu trabalhei na COPPE, então também... E para o meu mestrado minha última entrevista 

também foi com o Emílio... Então, dentro da prefeitura, é muito interessante. A gente pode falar 

dos dois, mas no caso do Rio já existe, por causa de um histórico, vários funcionários 

capacitados. Então, a gente pode... É até legal, por causa do decreto da governança, você pode 

ver isso claro. Mas o IPP, por exemplo, hoje, tem um corpo de conhecimento técnico em 

inventários que não existe em outras cidades da América Latina. São vários funcionários 

públicos de carreira que tem alta capacidade técnica de fazer inventário, o que não era possível 

a cinco, dez anos, onde sempre eram contratadas consultorias externas. A Secretaria de Meio 

Ambiente existe uma Gerência de Mudanças Climáticas. No entanto, o tema climático ele hoje 

é tocado pela Secretaria da Casa Civil, através do plano de desenvolvimento sustentável. E isso, 

inclusive, aí é interessante ver... A gente ajudou a fazer um decreto em 2016, foi logo no final 

do governo, sugerindo, isso a pedido da Prefeitura, a criação de uma espécie de escritório de 

sustentabilidade. Então, se depois você quiser eu até te passo o decreto, porque era justamente 

a ideia de não colocar mudança climática numa caixinha, de ser uma gerência dentro da 

Secretaria de Meio Ambiente, onde normalmente tende se a encontrar essa agenda no município.  

Só que o bom é que já estava capilarizado. Então, o centro de operações vendo muito a parte de 

adaptação. O Rio já teve o “Rio Resiliente”, que era também muito transetorial, na elaboração 

do “Rio Resiliente”, que era o plano de resiliência, que não foi implementado. Aí entra a 

fragilidade, porque não existia nenhum instrumento jurídico. Acabou o governo, acabou o 

financiamento externo, que era da Fundação Rockefeller, e o plano virou um documento. 

Sempre deixa alguma marca, mas não existe nenhum acompanhamento, nem plano de execução. 

Além disso, na Prefeitura, a Secretaria de Transportes tem um papel muito importante, a 

Fazenda, porque a gente tem envolvido muito a Secretaria de Fazenda, porque, no fundo, precisa 

ser implementado, precisa se pensar daonde vai vir esse dinheiro, qual o modelo de negócio para 
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cada ação. Hoje, a gente também trabalha com a Comlurb, então a parte de resíduos é com a 

Comlurb. A parte de iluminação pública é com a Rio Luz. Então vários entes já estão 

mobilizados, e, em diferentes níveis, capacitados, ou como o Emílio já deve ter colocado até 

talvez muito melhor que eu, mas criando essas ilhas de conhecimento, mas que é bom porque 

estão espalhadas, não tem um local... A Secretaria de Urbanismo hoje tem uma equipe muito 

boa. Mas fora da Prefeitura, primeiro, eu colocaria as próprias redes, que eu acho que são quem 

provocam o nível político de alto nível para que isso desça, porque, por mais que o gestor técnico 

tenha interesse, se não há uma pressão, uma vontade política, a agenda climática não é uma 

agenda que vai normalmente estar como prioridade da gestão pública. Então, isso precisa vir 

como uma priorização política. Não adianta muitas vezes nem ter a lei. A lei pode ser usada para 

ajudar, mas se o Prefeito não coloca isso, e os secretários, de uma forma clara, que isso é uma 

prioridade, isso não desce. Da mesma forma que também não sobe. Se isso não é prioridade para 

a liderança, muitas vezes podem ter gestores muito comprometidos com a agenda, mas isso não 

vai levar a projetos, porque aí entra embates, por exemplo, com interesse econômico. Todo o 

setor imobiliário, por exemplo, todo o setor de transportes, como é o caso São Paulo, que foi 

muito louvável o esforço na lei do clima, e na nova concessão do transporte público (inaudível) 

da SPTrans. Porque aí você realmente começa a tocar em questões políticas. Política é poder, 

então é você enfrentar os grupos que tem algum tipo de poder. Então, eu colocaria esses entes 

internacionais. E aí não só redes, porque acho que tem outros entes que ajudaram naquele 

momento. Por exemplo, no Rio, aí usando como exemplo específico, a Bloomberg. O Rio tinha 

várias parcerias com a Bloomberg, que tava ajudando também nessa questão. A Fundação 

Rockefeller, através do “Rio Resiliente”, que financiava o oficial de resiliência. O ITDP, que é 

uma organização de políticas de transporte, que fica no Rio, e, por exemplo, dá notas. Eles 

criaram o sistema de avaliação de BRT. Então não tem nada a ver com clima. Eles mencionam 

o clima, mas é uma pauta climática, porque quando você aumenta o transporte público, visa 

melhorar o serviço...É a maior causa de emissões,  no Rio ou em São Paulo. Então, apesar de 

não tocar no clima, são importantes para a pauta climática. WRI, que é uma outra organização, 

você deve conhecer também. Então, várias organizações internacionais orbitam a Prefeitura 

dando tanto apoio técnico, quanto essa motivação política da cooperação internacional, da 

imagem da cidade. Além disso, várias ONGs locais participam. O setor privado eu acho que ele 

participa no momento em que já vai para essa implementação. Então, por exemplo, o Rio agora 
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a gente tá ajudando a mudar o código de construção, código de edifícios, para ser um código 

sustentável. Isso obviamente vai afetar o setor imobiliário. E não estou dizendo que 

necessariamente vai ser um embate, mas no mínimo vai ter que articular ou esclarecer ou fazer 

eventos e workshops e algum tipo de... Tem que se aproximar do setor. Da mesma forma que 

foi feito com os operadores. A gente em São Paulo fez mesas redondas com os operadores, a 

gente trabalhou com o IEMA aí em São Paulo que fez a ferramenta para SPTrans, para as 

emissões, pros operadores. Então, uma organização de fora da Prefeitura, porque a Prefeitura 

nem tinha capacidade naquele momento, fez uma ferramenta de Excel para cada operador, 

baseado na sua operação, quantidade de ônibus, o tipo de ônibus, área, etc., para os operadores 

poderem fazer o plano de operação. E a SPTrans ia utilizar, utilizou de fato essa ferramenta para 

avaliar os planos. Então, eu acho que é um caso muito claro da sociedade civil apoiando. Além 

disso, a universidade. Então, tem algumas universidades que são cruciais para essa construção 

ou para esse apoio. Então, no Rio, eu acho que muito claramente a UFRJ, a PUC, a UERJ 

sobretudo, e com participação de outras, mas acho que essas três tem uma predominância pela 

proximidade também dos gestores públicos. Então, nem é muitas vezes do nível político, mas 

os gestores ou estudaram nessas universidades, ou já contrataram essas universidades para 

alguma consultoria, como é o caso da COPPE, o Emílio. O laboratório do Emílio fez o inventário 

no interior do Rio, fez a análise também do plano de adaptação da cidade, do governo anterior. 

Então, existe uma proximidade muito grande, e um conhecimento já construído desses entes da 

academia em relação a agenda climática.  

Eu: Pelo que eu entendi, sim, mas da perspectiva de vocês, do C40, vocês acabam tendo 

interação com esses atores “extra-Prefeitura”? 

Ilan: Sim, como o C40, nós somos uma rede cidades, então a gente trabalha sempre com a 

Prefeitura. Então, para a gente, por exemplo, interagir com outras organizações, a gente sempre 

checa com a Prefeitura. A gente não vai ficar com trabalho independente, porque nós somos 

uma rede de cidades. Então, se a gente olhar... Eu diria até que as redes são híbridas, um ICLEI, 

uma C40 da vida, porque apesar de funcionar como ONG, os membros são entes públicos. 

Então, é necessariamente governamental, nesse sentido. Então, a gente trabalha de dentro. 

Então, não quer dizer que a gente vai trabalhar sozinho. Então, quase todas essas organizações 

a gente já teve alguma parceria: ICCT, WRI, Fundação Rockefeller, Fundação McArthur, TDP. 
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Eu vou esquecer alguma, mas todas essas a gente trabalha. Não necessariamente ela... O TDP, 

por exemplo, faz relatórios muito críticos (inaudível) e aí a gente entende que nesse momento a 

gente não vai... Esse relatório não vai ser feito junto, mas, por exemplo, na hora que eles vão 

dar algum apoio para Prefeitura, se a Prefeitura aceitar, a gente não tem problema nenhum de 

complementar isso ou de fazer a ponte. 

Eu: Entendi, ótimo. E aí quais são os principais entraves no desenvolvimento da temática 

climática no município? 

Ilan: (inaudível) começar por onde... São vários, eu acho que uma, que é isso que eu acho que 

talvez seja o seu tema, é a falta de regulamentação. Então, existe... Depende muito de vontades 

políticas, que mudam de forma, como a gente sabe, muito rápida, tanto dentro de gestões como 

entre gestões. Então, é importante ter um marco regulatório para isso, uma regulamentação dos 

compromissos e das ações. A falta de capacidade eu diria não... Ela é muito alta. Acho que as 

duas cidades com maior capacidade, talvez junto com Curitiba, no Brasil, é Rio e São Paulo, 

mas mesmo assim falta. Então, você vai você vai conversar com a Comlurb, pode até ter, e eles 

têm funcionários que entendem a agenda temática, mas são poucos. Então, é uma operação 

gigantesca, tem uma ou duas pessoas que entendem desse tema, e tem outras pautas. Então, 

falta, digamos, mão-de-obra exclusiva. Não que seja mão de obra... Tem muita gente capacitada, 

mas não para fazer só isso e precisa. Outro desafio é financeiro. Então, eu não sei qual é maior, 

mas certamente um dos maiores é quais são os instrumentos financeiros para implementar essas 

ações. Então, a gente olha as cidades, e aí eu boto essas duas, mas em geral do Brasil, têm planos 

excelentes e raramente são implementados. Por uma razão de ter uma dificuldade financeira, 

por pressões do setor privado que também está relacionado a questão financeira, porque a 

Prefeitura não tem a verba para sequer às vezes sugerir as alternativas, ou buscar esses usos 

alternativos do espaço público, ou por exemplo promover um retrofit de edifícios municipais. É 

muito difícil ter essa verba. Seja pelo investimento si, o município ele não consegue sozinho 

captar recursos externos, por exemplo. Isso é sempre pelo Governo Federal. Então, existe muita 

fragilidade nesse sentido e os municípios precisam de ajuda, então a gente tenta... Porque, veja, 

Rio e São Paulo estão fazendo planos de ação climáticos, e mesmo assim, e essas são as cidade 

mais capacitadas, e eles já falaram para gente que não estariam fazendo esse plano se não fosse 

o apoio técnico. Até essas cidades, que têm essa capacidade, não tem a mão-de-obra suficiente, 
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ou com tempo suficiente, ou recurso, seja ele financeiro, técnico, de pessoas, para fazer, para 

levar essa agenda adiante, então precisa de apoios... E aí...Acho que poderia falar de mais 

desafios, mas acho que são esses os principais. 

Eu: Teve uma consideração que você fez, que me levou agora a um questionamento 

adicional, mas eu acho que ele se soma também ao que é essa última pergunta. O que você 

falou e que me gerou uma questão é... Do envolvimento transnacional e internacional das 

cidades, isso não gera oportunidade de financiamento?  

Ilan: Gera. Essas redes, em geral, elas não financiam. Então, às vezes precisa ser esclarecido, 

principalmente para gestores que não tem tanta familiaridade, que eles acham que muitas vezes 

a C40, o ICLEI podem financiar um projeto. Normalmente, o que se dá é apoio técnico. Só que 

esse apoio técnico muitas vezes, visa o financiamento. Então, vou te dar um exemplo. Tem um 

programa da C40 chamado “City’s Finance Facility”, que é só para apoiar o desenho financeiro 

de projetos. Então, a gente tá trabalhando com o Rio, para criar uma fazenda solar em um aterro 

sanitário já encerrado. Então, a gente tá dando um aporte muito grande em consultorias de 

diferentes formas, seja a consultoria legal... Então, como é que seria feito esse contrato, como é 

que a Prefeitura pode ser um gerador de energia na geração distribuída, quais são os modelos, 

termo de referência para um contrato ou para uma PPP, os cálculos financeiros... Então, o que é 

que valeria mais a pena, ser uma PPP, uma concessão, um empréstimo de um banco multilateral, 

do BNDES, de um banco privado, como é que faz o leasing... Isso tudo a gente vai fazer esses 

cálculos para a cidade. Ou seja, a gente não vai financiar o projeto, é um projeto de no mínimo 

vinte milhões de reais. A gente não tem nem essa verba, mas a gente vai criar as condições para 

a cidade conseguir essa verba. A mesma coisa com ônibus elétrico. A gente ajuda a cidade a 

fazer contato com as empresas, com os provedores, com fundos de investimento que estejam 

interessados, com o BNDES mesmo, a gente fez vários eventos que a gente traz esses entes 

financiadores para conversar com as cidades, para as cidades entenderem quais são as condições, 

porque às vezes é difícil. Não é fácil para a cidade chegar a esses... o BID, Banco Mundial, 

CAIXA, então a gente faz a ponte. Então, de certo modo, ajuda sim a acessar... Inclusive o 

próprio apoio técnico já é, de certo modo, financiamento para alguma parte do projeto. 

Eu: Então, aí só complementando, porque eu acho que a gente acabou entrando já nessa 

dimensão, mas a última pergunta era “Por meio de que estratégias as redes transnacionais 
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de cidades poderiam apoiar um melhor desenvolvimento da política climática nos 

municípios?”. 

Ilan: Tem várias formas. Eu acho que uma é o que a gente já tá fazendo. Então, começar com 

planejamento. Para implementar uma agenda robusta, precisa entender que agenda é essa, 

daonde tá saindo. Então, mostrar... Aí também de novo quase é uma questão pedagógica, que 

eu acho que já não é o caso de São Paulo e Rio, mas precisa ser colocado, porque até essas 

cidades, os planos que estão sendo feitos, nenhuma cidade do Brasil têm. Um plano com meta 

de neutralidade de carbono. O que que isso significa para uma cidade, qual é o nível de 

transformação que essa cidade vai passar? Isso é inédito. Então, mesmo funcionários 

qualificados precisam... E é mais rápido porque eles já entendem a temática, mas precisam de 

apoio e de capacitação para isso. Então, pode ajudar com essa capacitação. O segundo é com 

esse (inaudível) de cooperação internacional ou da própria rede e isso é, digamos, apartidário. 

Então, a rede trabalha, as redes trabalham com as cidades, independente do governo e tentam 

criar e trazer esse estímulo externo para essa agenda. Então, naturalmente, os prefeitos vão ter 

as prioridades deles nas suas gestões, mas, de fora, trazer talvez só essa perspectiva, ela pode 

ser adaptada. Então, o Prefeito X tem uma prioridade de transporte. Ótimo, transporte tem um 

lado climático. O outro prefeito é habitação. Habitação também tem um impacto climático. 

Então, eu acho que trazer o ângulo climático para a prioridade que seja da prefeitura isso é muito 

importante. Eu acho que as redes ajudam a fazer isso de forma apartidária. Não apolítica, porque 

certamente isso é político, hoje em dia ainda mais. O tema climático já é político, mas apartidário 

pelo menos, porque (inaudível) partido do clima. E a outra forma é achando parceiros. Isso é 

algo que a gente tem feito muito. Ou seja, cada vez mais, as cidades precisam de modelos de 

negócios que envolvam o setor privado para implementar as ações. A ideia de que a Prefeitura 

vai fazer tudo que é necessário para bater essas metas é irreal e eu acho que ninguém mais tem 

essa visão. Fazer esse envolvimento, essa aproximação, entender quais são... Aí do ponto de 

vista do ente regulador, quais são as regulações que podem incentivar, criar mercados, 

direcionar mercados. Então, por exemplo, um código de construção sustentável, o município 

não investe, ele muda um código, mas ele tem que entender... Existe hoje, por exemplo, já 

aqueles equipamentos, quem é que provê aquilo, qual é o impacto no custo, isso é importante. 

Isso o setor privado também vai participar, mas de novo é conhecimento que os operadores, a 
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lei de São Paulo... A SPTrans a princípio continua pagando os operadores, mas com metas muito 

ambiciosas. Como é que essas metas vão ser batidas? Você precisa talvez das empresas de 

energia (inaudível) BYD em São Paulo, a Eletra também para alguns tipos de ônibus, mas como 

é que vai fazer esse envolvimento, quanto é que custa, quais são as condições. Tudo isso a gente 

pode ajudar através das redes também, essa aproximação com outros atores. 
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APPENDIX E – TRANSCRIPT OF INTERVIEW 3 

Interview of Rodrigo Perpétuo – 07/02/2020: 

Eu: O primeiro questionamento ele é o seguinte: “como você avalia o desenvolvimento de 

políticas relativas à temática climática nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro no 

tocante ao seu nível de institucionalização e efetividade?”. 

Rodrigo: Os dois municípios têm hoje um processo de atualização da sua política climática. Os 

dois municípios são associados ao ICLEI e também são membros da rede C40. Isso é importante 

porque a redes C40, num movimento global, ofereceu a todos os seus membros essa 

oportunidade de atualizar as suas políticas climáticas, com o objetivo de chegar na COP26, que 

seria em novembro desse ano, com as maiores cidades do mundo tendo uma política de ação 

climática de pé, atualizada e com metas preferencialmente de neutralidade de carbono até 2050. 

Então, Rio e São Paulo fazem parte desse contexto. E, no caso brasileiro, o ICLEI é o parceiro 

técnico da C40 para implementação e desenvolvimento dessa atualização dos planos de ação 

climática. As governanças e os processos trazem também as suas particularidades em cada 

município. No caso de São Paulo o processo é liderado pelo Comitê de Mudanças Climáticas, 

depois você confere se o nome é esse mesmo, tá Alexandre... 

Eu: Comitê do Clima, né? 

Rodrigo: Comitê do Clima, do qual o ICLEI também faz parte. E o Comitê do Clima como reúne 

várias secretarias, portanto é o locus que confere transversalidade a esse movimento. É um 

processo também que conta, ainda que com nível restrito em função da pandemia, com 

dinâmicas de consulta, participação social, que poderia certamente ser mais ampla, mas 

minimamente também estão incorporadas, E no caso do Rio, o locus para o desenvolvimento 

dessa ação é o Plano de Desenvolvimento Sustentável. A Casa Civil quem lidera e, portanto, o 

plano de ação climática, a político de clima, é parte de uma estratégia maior da cidade que está 

alinhada aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas existe a possibilidade muito 

factível de que no final de outubro as duas cidades tenham o seu plano de ação climática 

atualizado. Portanto, tenham condições de encaminhar para câmara municipal uma política de 

clima atualizada. Eu imagino que isso não vai ser feito esse ano, porque nós vamos ter na 
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sequência já, em meados de novembro, a corrida para as eleições municipais. Mas, tanto em São 

Paulo como no Rio, o prefeito que assumiu, se ambos prosseguirem, o que nós esperamos ver é 

de fato esse encaminhamento, esse debate, na câmara municipal, e as leis de mudança climática 

em ambas as cidades aprovadas. 

Eu: Então, deixa eu só, eu queria... Porque então hoje existe já aquela primeira legislação, 

do final dos anos, 2009, 2011 acho que no Rio de Janeiro, e hoje então existe esse 

movimento meio do C40, e entendo também em parceria com o ICLEI, do Prazo 2020. Eu 

acredito que é isso a que você está fazendo referência. A expectativa é que quando haja 

efetivamente o desenvolvimento desse plano de ação climático que isso seja implementado 

via legislação? 

Rodrigo: Que no caso de São Paulo já é verdade. No caso de São Paulo, é que a legislação, 

quando o Secretário Eduardo Jorge era o secretário, ele fez esse movimento com apoio também 

do ICLEI na época, e trouxe a primeira versão da legislação climática de São Paulo. Ela foi 

transformada em lei. Você vê que teve um impacto muito grande inclusive afetando toda a 

dinâmica da renovação das concessões de transporte público de São Paulo, e isso ensejou 

portanto uma consciência muito grande do poder público municipal em relação a necessidade 

de atualizar a legislação, porque as metas que estavam propostas ali nenhuma delas foi 

alcançada. A dinâmica de se ter uma lei é essa: ela de fato começa a interferir em outros 

processos da cidade. E se não for assim todo o esforço para se ter um inventário de gases de 

efeito estufa atualizado, um plano de ação climática, tanto na perspectiva de mitigação como na 

de adaptação, bem feito, com diretrizes, acaba sendo um esforço paralelo, e, na maioria das 

vezes, engavetado. Então a dinâmica de trazer isso para a legislação e para o escopo normativo 

do município é que essa lei possa incidir também transversalmente em outros instrumentos e 

condicioná-los e fazer com que as metas de redução estejam em critérios para edificações, 

concessão pro transporte público, intervenções e dinâmicas que permeiam as políticas de áreas 

verdes locais, compras públicas do município, enfim, um conjunto maior de políticas. 

Eu: Perfeito. E você já fez alguma consideração inicial sobre o ICLEI e o C40... Como você 

avalia o envolvimento dos municípios com essas redes transnacionais de cidades na 

temática de mudanças climáticas? 
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Rodrigo: Eu acho que é um movimento que vai se intensificando, na medida em que os 

municípios percebam, e tem percebido cada vez mais, a necessidade de trazer para o seu 

território, para o seu repertório de instrumentos de formulação e implementação de políticas, os 

critérios climáticos, tanto na perspectiva da vulnerabilidade, dos riscos, da prevenção de 

desastres, como na perspectiva da formulação de políticas que sejam mais contemporâneas à luz 

da preservação da biodiversidade, da harmonia da cidade com a sua natureza. Então, a 

necessidade é que motiva a participação dos municípios em associações e redes como é o ICLEI 

como é o C40. Também a dinâmica de compreensão desse fenômeno. Isso vai se tornando na 

medida em que a gente tem uma intensificação dos eventos extremos e seus impactos nas 

cidades, mas ainda assim, para a maioria dos prefeitos, se você sair das megalópoles e das 

grandes cidades, a agenda do clima ainda é uma agenda distante, do outro, uma agenda global. 

Então um papel de redes como o ICLEI é também trazer uma dinâmica de compreensão de como 

esse fenômeno chega no território, e oferecer ao poder público municipal um repertório e os 

instrumentos, metodologias, para que não apenas o planejamento seja feito, mas também a 

dinâmica de gestão do território esteja harmonizada com esses critérios. 

Eu: E como como você avalia a evolução histórica desse relacionamento? 

Rodrigo: Olha, isso oscila claro com a gestão e a tônica que a gestão traz. Então, por exemplo, 

lá em São Paulo você tem uma liderança muito forte como o Eduardo Jorge, que atravessou 

alguns prefeitos, que garantiu a presença, a participação, o protagonismo, a liderança de São 

Paulo nesses espaços internacionais durante oito anos, se eu não estou enganado o tempo que 

ele ficou na Secretaria. Depois, o Vice Prefeito Bruno Covas, que se torna Prefeito, foi 

Secretário de Meio Ambiente do Estado, tem afinidade com a pauta e oferece também a 

priorização estratégica dessa pauta no município. No caso do Rio, necessariamente você tem 

um legado da gestão Eduardo Paes, que foi ao seu momento Presidente da C40, uma participação 

histórica do Rio com o próprio ICLEI, ainda que do ponto de vista técnico e programático, São 

Paulo tenha avançado mais no período anterior. Mas do ponto de vista institucional e da 

apropriação política isso é um legado importante que encontra então um terreno fértil para que 

o compromisso siga na atual gestão. Tanto é que o Rio acabou de ser premiado como a cidade 

que melhor reporta as suas ações climáticas na plataforma CDP – ICLEI. 
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Eu: Entendi, ótimo. Eu vou passar aqui para terceira pergunta. Acho que você já 

comunicou um pouco, pelo menos no caso de São Paulo, mas qual é a contribuição das 

estruturas participativas criadas nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, no âmbito 

da política municipal de mudanças climáticas, para o desenvolvimento dessa temática? 

Rodrigo: Eu acho que essas estruturas elas poderiam ser mais... Elas poderiam oferecer mais 

oportunidade de contribuição da população para esses processos. O Comitê do Clima em São 

Paulo, no caso do Rio também tem um grupo de trabalho... Mas as limitações em termos de 

prazos, escopo de trabalho, que vem acompanhadas da oferta de cooperação no caso do C40 e 

pela dinâmica que é imposta então para implementação desse procedimento, restringem essa 

oportunidade de participação. Então eu acho que também prejudica o fato de a gente ter no 

momento um governo federal refratário ao tema. Se a gente tivesse um debate nacional em curso 

e um protagonismo nacional mais vigoroso, você teria espaço também para que a população 

mastigasse melhor o tema. Mas eu acho que é uma responsabilidade do poder público municipal 

e também de associações como ICLEI fomentar cada vez mais o engajamento cidadão com o 

tema. Trazer a academia, trazer associações e ONGs, e abrir espaço para a contribuição social. 

Nós temos visto um aumento desse fenômeno. Nós estamos lá com o mesmo processo em 

Salvador e uma reclamação muito forte da sociedade civil organizada em relação a essas 

limitações que se repetem. Portanto, nós vamos aperfeiçoando também as nossas dinâmicas e 

abrindo mais espaço para contribuição cidadã, mas esse é um ponto de atenção, certamente um 

ponto a ser melhorado daqui para frente. 

Eu: Quando você faz o comentário em relação aos prazos, a ideia é de que tem um marco 

que você precisa chegar, então você não pode acomodar talvez tanto os espaços quanto 

você queria, é mais ou menos esse o sentido? 

Rodrigo: É, como é que funciona a dinâmica, Alexandre... O C40 recolheu financiamento dos 

governos britânico, alemão, norueguês, e dos Países Baixos e ofereceu esse programa... e 

também da Bloomberg Philantropies... E ofereceu esse programa no mundo inteiro, então é um 

programa caro, um programa que tem um ano e oito meses de duração, com tempos parecidos, 

mas não simétricos em todas as cidades onde ele é implementado. E ele tem lotes. Ele vai 

contratando os apoios técnicos a partir de lotes que o C40 licita. No caso do Brasil, o ICLEI 

ganhou os lotes para as quatro cidades brasileiras, em um consórcio com uma empresa chamada 
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(inaudível). E isso funciona como uma consultoria como outra qualquer. Então o C40 nos dá o 

escopo e o prazo para entregar. E tem previstas as consultas públicas, mas são poucas. Então, 

dentro do escopo e do prazo contratado, as dinâmicas de consulta são muito limitadas, em 

relação ao que seria desejável para a construção de uma política pública qualquer, ainda mais 

uma política pública de mudança do clima que permeia toda a dinâmica de gestão territorial. 

Mas enfim, em que pese essa limitação, ainda assim existe o componente da participação, ele é 

incentivado, ele está incorporado, e isso não diminui o mérito desse movimento robusto que está 

em curso e que foi o movimento possível nesse momento. 

Eu: Entendi, beleza. Eu vou passar aqui para a próxima pergunta. Só para fazer aqui uma 

consideração antes de eu entrar, porque acho que é importante contextualizar um pouco. 

Eu acho que tem uma discussão tanto do impacto em que a participação nessas redes acaba 

tendo pro nível do município, mas também de como tem do município se afirmar, vamos 

dizer assim, como um ator relevante. Então a pergunta que eu queria fazer é no sentido 

de “como você avalia a capacidade desses municípios de se posicionarem em outras esferas 

de governança como um ator relevante no tema de mudanças climáticas?”. 

Rodrigo: Eu acho que esse posicionamento geralmente é coletivo. O ICLEI é a rede que lidera 

os governos locais, ele é o líder da “constituency”, tanto para o UNFCCC, no caso do clima, 

como para o Secretariado da Convenção da Diversidade Biológica, no caso da agenda de 

biodiversidade. Então, o que a gente vê que os posicionamentos são construídos... Nós fizemos 

agora um evento de biodiversidade com o governo de São Paulo em fevereiro... 

Eu: Governo estadual? 

Rodrigo: Governo estadual. Um evento que chamou “Bio 2020”, pensando nas contribuições 

dos governos locais brasileiros para COP15 de biodiversidade, que seria em outubro desse ano, 

mas vai ser no começo do ano que vem em tese, e que vai marcar a virada da agenda global de 

biodiversidade, que fechou um ciclo, fecha um ciclo esse ano, em 2020. Então como é que esses 

posicionamentos são construídos. Eles são construídos a partir de “roadmaps”. Você tem uma 

série de pontos de encontro e de reflexão que retiram recomendações e são fruto de 

apresentações, de reflexões, que os governos locais vão fazendo nesses eventos e nessas 

reuniões e que alimentam um posicionamento coletivo e conjunto que chega exatamente nas 
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conferências das partes. Individualmente, as prefeituras geralmente contribuem muito pouco. É 

difícil você ver um prefeito dando uma declaração que tem incidência ou repercussão global, e 

que influencie um posicionamento ou outro. Cidades como Rio e São Paulo teriam... Qualquer 

cidade desse tamanho no mundo tem uma mensagem importante... Ela mesma dá para o mundo. 

Mas a gente vê pouco, porque o prefeito sozinho ele fica, muitas vezes, inseguro de se 

posicionar. Num contexto de confronto com o governo federal, ele teme retaliações que podem 

ser inclusive financeiras. E, portanto, esses posicionamentos em coalizão, às vezes, eles são 

mais poderosos e, às vezes, eles têm também mais oportunidade e possibilidade de reverberar. 

Então, a estratégia que as redes usam, nos momentos de apresentar suas recomendações, fazê-

lo em bloco, ter uma recomendação como se fosse das redes, ou de uma rede se ela tiver 

encampando algum trabalho de advocacy ela mesmo, e ter como voz do coletivo alguns prefeitos 

e prefeitas emblemáticos. Aí sim o prefeito consegue alcançar e fazer com que essa mensagem 

seja mais poderosa. Eu imagino que ao final do processo... Geralmente, nesse tipo de processo 

os prefeitos... No caso, voltando para o processo particular do Rio e de São Paulo, os prefeitos 

se envolvem no começo e no final. Ele dá a largada ele, ele patrocina do ponto de vista 

institucional e político aquele movimento. É claro que ele se afasta e deixa o movimento se 

constituir, avançar e apresentar os seus resultados, e volta ao final para render contas do que foi 

esse movimento. Então, a expectativa é que, ao final desse processo em outubro, se não for 

muito tarde, se não houver muita restrição do ponto de vista da dinâmica eleitoral, tanto o 

Prefeito do Rio como o Prefeito de São Paulo possam se colocar como porta-vozes da mensagem 

que os seus planos de ação climática, que vai ser essa entrega, podem trazer para sua população, 

e também para outras cidades do mundo. 

Eu: Entendi. Só fazendo uma pergunta que, na verdade, eu estou fazendo essa rodada de 

entrevistas com algumas pessoas já... E eu tive uma conversa com o Ilan Cuperstein do 

C40. E ele... Quando eu estava falando dessa pergunta, ele mencionou um caso 

interessante, que foi o caso do evento do clima que foi realizado em Salvador, e que teve 

meio que essa questão de uma tensão com o governo federal, que estava meio, como você 

falou, refratário ao tema. Eu não sei se no caso de São Paulo e do Rio de Janeiro... São 

Paulo talvez com a liderança do Bruno Covas... De ter algum exemplo desse ruído com o 

governo federal nessa temática. 
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Rodrigo: Não, mais recentemente não. Aliás, é um ponto que é uma crítica construtiva. Por 

exemplo, o ICLEI o que que nós estamos fazendo. O nosso advocacy é todo voltado para 

sensibilização das autoridades locais quanto à importância de endereçarem a ação climática nos 

seus territórios. Isso está bem, mas agora o que nós estamos fazendo, nesse momento, é 

refinando essa possibilidade de advocacy, para analisar que pautas estão tramitando no 

Congresso Nacional e que merecem atenção dos prefeitos, eventualmente até para mobilizar 

suas bancadas dos seus partidos políticos, no nosso caso brasileiro atualmente para evitar 

retrocessos, ou o que não está no Congresso e que poderia estar, ou no nível mais próximo do 

território dessas cidades, que tipo de adequação da legislação municipal que ensejaria também, 

para além da legislação do clima, que ensejaria também uma ação liderada pelos prefeitos. É 

claro que isso é um processo. Nós estamos começando, e ao começar a gente assume a liderança 

da aliança pela ação climática, que está promovida pelo WWF no mundo todo, com capítulos 

nacionais. A maior expressão dela é o American’s Pledge, da aliança pela ação climática nos 

Estados Unidos, e que tem consigo o movimento “We’re still in” dos prefeitos e dos 

governadores em contraposição ao Trump. O ICLEI está fazendo agora a secretaria executiva 

dessa aliança aqui no Brasil, e a ideia é que a gente possa chegar também a tempo de colocar o 

assunto clima, com vigor e de maneira suprapartidária e transversal, para também entrar na pauta 

eleitoral de prefeitos, vice prefeitos e vereadores. 

Eu: Ótimo, vou passar aqui para o próximo tema. Então, eu acho que você já mencionou 

aqui alguns aspectos importantes dessa pergunta, mas esse questionamento seria “quais 

são os principais atores envolvidos no desenvolvimento da política climática nos 

municípios de São Paulo e Rio de Janeiro e como que você caracterizaria a interação entre 

eles?”. 

Rodrigo: Bom, você tem uma dinâmica que é para dentro da prefeitura. Então é muito 

importante que você tenha uma instância empoderada para conduzir este tipo de processo e que 

tenha a capacidade de transversalizar o assunto. E eu acho que, tanto no Rio como em São Paulo, 

isso é feito, está avançando bem, cada uma com a sua dinâmica. Em relação aos atores, quando 

você vai incorporar atores externos a prefeitura, primeiro o Poder Legislativo e o Poder 

Judiciário, que sempre são negligenciados. A discussão desse movimento com a câmara 

municipal e com o Ministério Público, eventualmente até os tribunais de contas nos seus 
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respectivos estados, ela praticamente não existe. Depois a academia, as universidades precisam 

estar acompanhando até para criticar, validar e ajudar a dar melhores contornos para esses 

movimentos. Certamente, o setor privado, as entidades representativas do setor privado, até 

porque, em muitos casos, boa parte das emissões vem de processos industriais ou na perspectiva 

do uso energético, ou uso do solo pensando aí no agronegócio. Não é o caso da cidade de São 

Paulo e do Rio, mas fundamental considerar o setor privado. Finalmente, as organizações da 

sociedade civil e os coletivos que representam as minorias: juventude, as mulheres, pessoas 

LGBT, indígenas, quilombolas e as minorias que são em geral negligenciadas nos processos de 

participação social. Esses são os atores. Eu acho, e a gente trabalha com isso nesses processos, 

que é também uma debilidade. O mapeamento de atores e o tratamento, em função daquele 

argumento que eu já te trouxe do tempo e do escopo, e o tratamento que é dado a cada um deles 

não é equânime e não é suficiente para garantir uma participação efetiva e que permita de fato 

um reparo aprofundado, um aperfeiçoamento aprofundado dessas peças, que vão subsidiar a 

legislação no momento posterior. Mas sempre a legislação, o fato de você encaminhar a proposta 

de lei para câmara, é sempre uma oportunidade de aperfeiçoá-la. (inaudível) rito de debate com 

a sociedade que precisa ser cumprido e é mais uma oportunidade para que a participação social 

se efetive e as contribuições sejam incorporadas. 

Eu: Ótimo, só fazendo acho que uma pergunta adicional aí. Você falou então nessa 

dificuldade dos prazos e das entregas, e você também falou do fato de não ser equânime, 

acaba tendo uma tendência de interação maior com o setor privado, é isso? 

Rodrigo: Não, nem diria com setor privado. É uma interação maior com a parte que está mais 

interessada. 

Eu: Entendi, entendi... 

Rodrigo: E ela pode ser uma organização, um coletivo de organizações da sociedade civil, ou 

uma universidade, ou mesmo uma entidade do setor privado. Mas isso é ruim, porque se acaba 

tendo canais privilegiados com um grupo em detrimento a outro. 

Eu: Entendi, perfeito. Eu tenho mais duas perguntas aqui que eu queria fazer. A primeira 

no sentido de quais são os principais entraves no desenvolvimento da temática climática 

nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro? 
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Rodrigo: Os principais entraves... Eu diria que o principal entrave é cultural. Nós vivemos numa 

sociedade em que as dinâmicas que estão postas de produção, de consumo, de desenho da 

cidade, não trazem, não carregam consigo os critérios necessariamente que deveriam estar ali 

referentes a questão climática. E isso vai num processo automático, muito rápido, muito 

enraizado. Então, para transformar e para melhorar a possibilidade de uma consideração mais 

efetiva e mais ampla da questão climática nos territórios, a gente precisaria trabalhar demais 

com cidadania, com engajamento jovem, para que esses valores, esses princípios, que pautam a 

mudança comportamental e a mudança cultural estejam presentes ali, e para que a sociedade 

passe a cobrar o poder público em relação a isso, não a partir da catástrofe, não a partir do 

desastre, mas a partir de um novo modelo de sociedade que precisa entrar em vigor o quanto 

antes, para mudar essa perspectiva de crise climática que já está nos afetando e vai nos afetar 

cada vez mais. 

Eu: E, na sua visão, esse esforço de conscientização em relação a temática ele é algo que 

pode ser feito a partir das estruturas do município mesmo ou você acha que tem nenhum 

papel a ser assumido mais pelas redes ou por sociedade civil organizada? 

Rodrigo: Eu acho que é preciso os dois movimentos. O ICLEI, por exemplo, atento a essa 

necessidade, passou a desenvolver uma linha de trabalho chamada “Líderes do Futuro”, para 

trazer a juventude, conscientizar a juventude, para essa agenda e como é que ela aterrisa no 

território. Dar instrumentos, repertório, de diálogo e de pressão social. Por outro lado, você 

precisaria ter uma apropriação do poder público. Recife, por exemplo, colocou um decreto, no 

final do ano passado, na conferência brasileira de mudança do clima, inserindo na perspectiva 

pedagógica das escolas públicas municipais um componente da mudança do clima e da 

sustentabilidade, como referência transversal. Então é esse tipo de atitude política que precisa 

vir à tona com mais frequência, com mais vigor, para que os movimentos se encontrem. E, para 

fazer isso, é claro a prefeitura pode ter vários parceiros: pode ter o ICLEI, pode ter outras redes, 

pode ter fundações, pode ter organizações do próprio município, é saudável assim. Mas precisa 

de uma apropriação, de um protagonismo do município. Só o incentivo exógeno, no sentindo de 

que vem de fora para dentro, ele não é suficiente. É importante, ele desperta, ele ajuda a 

conscientizar, mas ele não é suficiente para gerar o movimento na escala e na velocidade que 

ele precisa acontecer.  
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Eu: Entendi, beleza. Eu tenho uma última pergunta que eu acho que ela é um pouco mais 

propositiva e eu acho que você já captou um pouco quando você caracterizou esse processo 

que está rolando. Mas a pergunta ela seria “por meio de que estratégias as redes 

transnacionais de cidades poderiam apoiar um melhor desenvolvimento da política 

climática nos municípios?” 

Rodrigo: Olha, o que nós temos feito no ICLEI é não nos acomodar. Então, o repertório 

instrumental, com metodologias várias, que a gente vem trazendo à mesa. Capacitações, nós 

estamos começando agora um ciclo de capacitação para municípios e estados, porque os estados 

também têm essa tarefa, na minha opinião, de capacitar seus municípios, para que eles mesmo 

possam fazer seu plano de ação climática. São 500 servidores públicos inscritos. Existe uma 

carência por conhecimento. Então, conhecimento, capacitação, o mais aberto possível. Claro, 

aprofundamento para aquele município, aquele estado, que tem um parceiro que possa financiar, 

ou ele mesmo possa investir algum recurso, eventualmente que nem precisa ser do Tesouro, isso 

pode vir de compensações, termos de ajuste de conduta, mas que permitam um 

acompanhamento mais próximo que às vezes faz a diferença. Movimentos ligados à questão 

política. Então, advocacy, a conscientização política, a troca e a cooperação entre as cidades. Eu 

acho que um conjunto de medidas que acabam se complementando e colocando o município 

numa situação de muito conforto e legitimidade para levar a cabo, com desenvoltura, 

apropriação política e protagonismo político dos seus agentes maiores, em relação à questão 

climática. A gente tem feito isso, tem dado certo. Cidades como Recife, Belo Horizonte, 

Fortaleza, Porto Alegre, Sorocaba Betim, Contagem, Salvador, enfim, eu poderia dar muitos 

exemplos aqui. Ainda assim são poucos, que ainda assim são poucos. Mas existe o movimento 

cada vez mais robusto e o que nós estamos desenhando, Alexandre, é uma jornada. O município 

que não tem seu inventário de gases de efeito estufa, como é que ele vai fazer uma política de 

clima? Não vai, não tem referência, vai ter que fazer um inventário. Município que tem o 

inventário, tem que manter o inventário atualizado, mas ele pode ter já um plano de ação 

climática. Ele deve desenvolver uma análise de vulnerabilidade e riscos climáticos, e ele pode 

desenvolver um diagnóstico dos serviços ecossistêmicos que permeiam o seu território, para 

refinar o seu plano de adaptação. Com esse repertório, ele pode ter uma lei muito boa de 

enfrentamento à mudança do clima. Depois, como é que essa lei dialoga com o plano diretor, 
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como é que essa lei dialoga com a política de educação, como é que essa lei dialoga e incentiva 

a política de áreas verdes protegidas locais, a política de segurança alimentar e nutricional. Nós 

estamos aqui. Nós consolidamos esse ferramental que vai até a política e agora nós estamos 

olhando para como a política deve dialogar, como é que a gente apoia os municípios na 

interseção da política de clima com as políticas setoriais. Claro, que por trás disso a gente precisa 

oferecer um conhecimento ao município sobre como ele acessa recursos, que parceiros ele pode 

trazer. O que eu estou tentando te dizer que, talvez pelo fato de eu ter trabalhado muitos anos 

no município, depois no estado, de ter sido cliente dessas redes durante muitos anos, eu tenho 

uma condição diferenciada de saber refinar um pouco a oferta que a gente precisa levar às 

cidades e aos estados. E isso tem feito bem ao ICLEI, a gente tem conseguido aperfeiçoar a 

nossa oferta e melhorar nossa relação e oferta de valor para os nossos associados.  
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APPENDIX F – TRANSCRIPT OF INTERVIEW 4 

Interview of Gabrielle Guimarães – 07/09/2020: 

Eu: O primeiro questionamento seria “Como você avalia o desenvolvimento de políticas 

relativas à temática climática no município do Rio de Janeiro no tocante ao seu nível de 

institucionalização e efetividade?”. 

Gabrielle: Primeiro, a gente tem que falar da importância que o tema “mudanças climáticas” 

tem para o município do Rio de Janeiro. Por causa da sua estrutura geológica, geográfica, e tal. 

A gente está preso entre o mar e a montanha, então as questões climáticas sempre são 

complicadas para a gente porque... E isso afeta em uma série de assuntos das políticas públicas. 

Por exemplo, uma chuva mais forte, necessariamente, tem uma dificuldade de fazer escoar a 

água, por causa da geografia mesmo, da estrutura. Você tem um impacto muito forte nos 

transportes porque só tem um caminho para chegar de um lado para o outro. Então ou você fura 

montanha, ou então você passa por cima do mar, não é uma opção. Então tem um impacto muito 

grande. Então, quando a gente fala em mudanças climáticas, especialmente, para gente, as 

chuvas fortes é o que mais vai afetar. Então, você tem um impacto tanto na mobilidade, no bem-

estar de uma forma geral da população, como nos deslizamentos de terra, especialmente nas 

comunidades que vivem em morros, em construções informais verticalizadas. Então, assim, esse 

tema para gente é um tema caro, e é um tema que a gente tem que tratar. Não é uma questão de 

melhorar a vida, é questão de sobrevivência mesmo, de não ter esse impacto de perda de vidas 

até. Então, aí isso é uma coisa, a importância de tratar essa questão. Então, naturalmente a gente 

tem desenvolvido políticas de mudanças climáticas, a gente tem as mudanças climáticas como 

aspecto estratégico do planejamento da cidade. Então, já enfim, não vou saber agora dizer 

exatamente, mas pelo menos há sete anos a gente vem tratando o planejamento estratégico...As 

mudanças climáticas dentro do planejamento estratégico. Então, primeiro a gente teve o apoio 

do C40, do BID, na elaboração de um plano de resiliência incluindo as mudanças climáticas, e 

depois a gente inclui isso dentro do plano estratégico da cidade na atual gestão. Então, o que 

que isso ajuda em termos de efetividade, o que que isso significa em termos de 

institucionalização, como você perguntou? Primeiro, a primeira iniciativa foi incluir as 

mudanças climáticas e a resiliência, além de dentro da área técnica de Meio Ambiente, da 
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Secretaria de Meio Ambiente, incluir no centro de operações que é o órgão que agrega uma 

resposta imediata a qualquer crise que tenha na cidade. Então agrega todas as secretarias dentro 

de um local único de monitoramento, tanto de clima, como de tráfego, como de incidentes em 

geral que impactem a cidade. Então, foi colocada ali dentro para poder fazer parte de todo esse 

planejamento de resposta imediata. Então, isso já é uma institucionalização, entendendo que 

tanto é uma situação de emergência, como é uma situação de políticas públicas dentro da sua 

área específica que é a de Meio Ambiente. No momento posterior, então, isso continuou dentro 

do centro de operações, que continuou monitorando, continuou dentro de Meio Ambiente, que 

tem a Gerência de Mudanças Climáticas...Você deve conversar com o José Miguel Pacheco né, 

que ficou responsável lá pelas mudanças climáticas...E passou também a ser uma área tratada 

pela Secretaria da Casa Civil, Secretaria Municipal da Casa Civil, no âmbito do planejamento 

da cidade. Então, dentro do plano estratégico que está vigente hoje, que foi pro PPA, pro 

orçamento e tal, dentro desse plano estratégico as climáticas estão inseridas, pensando todas as 

políticas públicas que têm um envolvimento com esse tema. E, além disso, está em elaboração, 

mas aí é uma elaboração que ao longo da elaboração já vai sendo implementada, ensaiando no 

ar, um plano de desenvolvimento sustentável, que claro tem as mudanças climáticas 

perpassando todo esse plano, que é um plano bem abrangente, que envolve todas as áreas da 

Prefeitura e pensando a sustentabilidade. Com relação a efetividade ainda, a gente mede os 

resultados das políticas também por essa Secretaria Municipal da Casa Civil, com base em 

diversos indicadores que a gente tem, e dentre esses indicadores estão 104 indicadores que 

fazem parte do arcabouço dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a gente 

participa do Programa Cidades Sustentáveis que começou aí em São Paulo como programa... 

Eu: Rede Nossa São Paulo. 

Gabrielle: Rede Nossa São Paulo. E aí quando passou de São Paulo mudou de nome, virou 

Programa Cidades Sustentáveis e aí o Rio faz parte. Então, dentro dessa plataforma, o Rio 

acompanha 104 dos indicadores que a plataforma acompanha. Então assim, a gente consegue 

medir os resultados das ações realizadas em diferentes áreas da Prefeitura, dentro desse 

arcabouço de indicadores que é medido por uma área dentro da Casa Civil, que é a Subsecretaria 

de Planejamento e Acompanhamento de Resultados, a SUBPAR, que aí tem um pessoal lá 

dentro também que está envolvido com mudanças climáticas, e que até está bem envolvido com 
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o C40, que é, não sei se você já ouviu falar, o Daniel Mancebo, a Aline Xavier, o subsecretário 

que é o Alessandro. Então, enfim, esse é o arcabouço institucional onde as mudanças climáticas 

se encontram e, enfim, essa mensuração aí de resultados, é importante também que a gente 

comunique esses resultados. Então, plataformas como a do C40, do ICLEI, o próprio Cidades 

Sustentáveis, além do site da Prefeitura, ajudam a gente a comunicar esses resultados para a 

população, contar o que foi feito e prestar contas claro ao cidadão das ações que foram realizadas 

e do gasto do dinheiro público. 

Eu: Ótimo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Nessa questão dos indicadores, esses 

indicadores eles são indicadores que são... Eu entendi que atores externos, de alguma 

forma, dão algum apoio, alguma influência, mas eles são indicadores que são desenvolvidos 

dentro da Prefeitura? 

Gabrielle: Também. A gente tem um instituto que faz parte da Prefeitura, que chama Instituto 

Pereira Passos, que a função dele basicamente é manter a inteligência dos dados. Então, toda a 

cartografia, o mapeamento dos logradouros, tudo é responsabilidade do IPP. E também eles 

participam nessa elaboração, já que eles têm esse mapeamento todo, eles participam da 

elaboração dos indicadores de mensuração de resultado. Então tem toda uma área lá que que é 

responsável, co-responsável por isso, junto com a Secretaria da Casa Civil. Então assim, muitos 

dos indicadores são elaborados ali, outros vem das áreas fim, porque as diversas áreas também 

tem os seus indicadores elaborados há muito tempo, e alguns deles vem desses apoios, desses 

aportes internacionais, que as redes de cidades, os programas, as alianças também fornecem 

para gente. Agora só para você ter uma ideia, o IBGE ele está participando desse esforço da 

ONU de melhorar os indicadores dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O Instituto 

Pereira Passos ele participa junto com o IBGE desse processo. Então também está dentro dessa 

iniciativa global, pensando os indicadores globais também. 

Eu: Entendi, que interessante. Ótimo. Eu vou passar aqui então mais para a parte da 

dinâmica com as redes. O segundo questionamento ele seria “como você avalia o 

envolvimento do município do Rio de Janeiro com redes transnacionais cidades na 

temática de mudanças climáticas?”. 



279 
 

Gabrielle: Bom, já faz tempo que a gente está bastante envolvido com as redes. Então, no tema 

de mudanças climáticas, claro que mais particularmente o C40 e o ICLEI que são as principais, 

mas acaba que enfim outras redes também tratam de alguma forma o tema de mudanças 

climáticas. E o Rio particularmente as redes nas quais ele está mais envolvido, mais presente, 

são a CGLU, que é a maior rede, mas que enfim o tema de mudanças climáticas é um pequeno 

tema dentro do arcabouço grande de temas que são tratados; a UCCI, que é a União de Cidades 

e Capitais Ibero-americanas; o C40; o ICLEI; a UCLA, que é das cidades de língua portuguesa; 

e a Metropolis,  que é a rede de grandes cidades e metrópoles. Eu não sei se estou esquecendo 

de alguma, e tem algumas outras temáticas na área de cultura, na área de educação que a gente 

participa também, mas aí acho que não tem tanta relação com o que você está perguntando. Mas, 

enfim, a gente participa já há muito tempo. ICLEI inclusive já teve sede no Rio de Janeiro, antes 

de ir para São Paulo. O C40, o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, já foi presidente do C40, por 

uma gestão. Então isso mostra o tamanho do envolvimento da gente, com as duas redes 

principais de mudanças climáticas. 

Eu: E você poderia me falar mais ou menos o que vocês interpretam como sendo os 

benefícios dessa interação com as redes? 

Gabrielle: O principal benefício é a troca de conhecimento, com certeza. Claro que tem várias 

outras ações que as redes proporcionam, mas, partindo do entendimento que os problemas são 

mais ou menos os mesmos em qualquer cidade, é claro que você vai ter com relação às mudanças 

climáticas você vai ter divergências com relação ao clima da cidade, com relação à estrutura da 

cidade, mas se você for analisar a fundo os problemas são mais ou menos os mesmos. Então, 

você aprender qual foi a solução criada em certa cidade para determinado problema ajuda em 

muito a gente a pensar o que que a gente pode fazer aqui no Rio de semelhante. Então o Rio tem 

muito a prática de não partir do zero, de utilizar o aprendizado de cidades que já fizeram o que 

foi feito, o que tá acontecendo agora, já tiveram esse problema, e que solução foi dada para esse 

problema. Então assim tem diversos exemplos que eu posso te dar, com a própria grande obra 

feita de modernização do porto, que ainda está em curso, continua sendo feita, foi com base no 

exemplo de Barcelona. A nossa mobilidade urbana, o planejamento dos BRTs foi feito com base 

no exemplo de Bogotá. Muita coisa de revitalização urbana foi feita com base em projetos 

realizados em parceria com Paris. O projeto grande também que a gente tem de cooperação com 
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Colônia, que é no manejo de resíduos sólidos. A gente inclusive teve uma cooperação que teve 

uma doação de equipamento de um valor financeiro muito grande, que foi doado por Colônia 

para o Rio, e a gente aprendeu com eles essa técnica de aproveitamento de resíduos, 

especialmente poda de árvore e também de geração de combustível, a partir dos resíduos. Então 

assim sempre é muito aprendizado que a gente tem. E aí as redes favorecem, porque elas 

favorecem esse contato com outra cidades, por meio das reuniões, dos webinários, das 

publicações que são feitas pelas redes, reunindo todo esse conhecimento. Então assim, realmente 

se não tivesses esse ator agregador vamos dizer assim, seria um pouco difícil você descobrir as 

políticas públicas exitosas em diferentes áreas das outras cidades. Por que você vai pesquisar 

todas as cidades do mundo? Eu tenho uma curiosidade de saber, um dia eu vou descobrir, 

quantas cidades tem no mundo. Porque não tem esse número em lugar nenhum. Porque os nomes 

são diferentes. Em um é cidade, no outro é município, no outro é governo local, no outro é 

distrito. Então, imagina você ir pesquisar cidade por cidade para saber quais que tem as políticas 

públicas semelhantes, e soluções interessantes. Então assim, a rede ela faz essa pesquisa, claro 

que no universo limitado, que é o universo dos membros da rede. Mas, especialmente para 

cidades um pouco maiores, eu acho que facilita bastante. Nas cidades menores, eu acho que fica 

um pouco mais limitado. Talvez a Mercocidades, no nosso caso aqui da América Latina, talvez 

a Mercocidades seja a que mais atende cidades menores. Mas, no caso da gente, mega cidades, 

você tem algumas redes que fornecem esse apoio importante. E muitas vezes também o apoio 

com relação ao financiamento. Então, algumas vezes as redes tem um aporte financeiro direto 

para financiar os projetos, o que para a gente é interessantíssimo, e outras vezes não tem o aporte 

direto, mas faz essa articulação com os financiadores, e consegue fazer essa comunicação, que 

às vezes a gente não tem como cidade o acesso direto a essas fontes de financiamento, e aí a 

rede de cidades pode fazer essa intermediação. E isso aí também é bem interessante. 

Eu: Entendi. E não sei se você tem esse referencial, você falou que esse relacionamento já 

vem de longa data, você saberia me dizer se teve variações significativas no nível de 

interação ou se ele se mantém mais ou menos constante assim? 

Gabrielle: Com o C40, não acho que com os dois sim, tanto com o C40 quanto com o ICLEI. O 

ICLEI a gente teve um momento inicial de bastante interação, inclusive quando eles estavam 

com a sede aqui no Rio, depois saíram. E o que aconteceu basicamente, assim eu não sei, eu vou 
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dar a minha visão, não sei se é a visão correta... O que eu acho que aconteceu é que num primeiro 

momento a gente desenvolveu conhecimento junto com o ICLEI. O Rio de Janeiro, São Paulo, 

e outras cidades grandes. Junto com o ICLEI na área por exemplo de elaboração de inventários 

de emissão de gases de efeito estufa e outros conhecimentos também. E aí, em um segundo 

momento, o ICLEI um pouco que se concentrou na capacitação de cidades menores para aplicar 

esse conhecimento, que a gente havia desenvolvido antes. E aí ficou um pouco descasado. Mais 

ou menos a gente desenvolveu um conhecimento que aí, ao aplicar esse conhecimento, a gente 

não tinha essa necessidade de absorver esse conhecimento que a gente já tinha desenvolvido 

junto com eles. Então eu acho que um pouco afastou por isso, porque o foco maior foi em 

cidades menores e a passar esse conhecimento para as cidades menores. Depois, o ICLEI ele 

passou a desenvolver outros projetos, em áreas por exemplo como educação. Hoje eles têm um 

projeto muito interessante de capacitação tanto de professores, como de profissionais da área de 

educação, e de alunos compreendidos como multiplicadores, que a gente volta a ter um 

relacionamento mais estreito, porque aí essa área de atuação é muito muito interessante para 

gente. Tem um projeto que chama “leds” também na área de mudanças climáticas que a gente 

já foi mais ativo deixou de ser e agora volta a ser. Então sim, tem sim essas ondas, e isso 

especificamente no ICLEI. No C40, eu acho que a gente tem mais oscilações ainda, porque a 

gente começa como mais uma cidade da rede. Claro que aproveitando todo o mecanismo de 

cooperação que é fornecido pela rede, assistindo aos webinários, tentando ir às reuniões 

presenciais. Nem sempre a gente consegue porque depende de financiamento e também da 

possibilidade do prefeito se deslocar. Dependendo da situação no momento, ele consegue ou 

não sair da cidade. Então teve nesse primeiro momento. Um segundo momento acho que foi 

quando o prefeito anterior assume a presidência do C40, que aí a gente assume uma 

proatividade, claro que necessária na condição de presidente da rede. E aí a gente abre o 

escritório do C40 no Rio de Janeiro. Então tem uma estrutura física. Passa a propor iniciativas 

de uma forma mais direta e tal. Então acho que esse momento de proatividade e liderança seria 

um segundo momento. Depois, a gente volta, quando o Rio de Janeiro deixa a presidência da 

rede, a gente volta a ser mais uma cidade membro, só que mais uma cidade membro com a 

condição de ter sido ex-presidente. Então, eu acho que a gente ainda, mesmo como mais uma 

cidade da rede, a gente tem uma participação, mas uma participação de maior presença assim, 

porque a gente passa a ser referência de certa forma para algumas coisas. Então, a rede passa a 
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olhar a gente de uma forma mais atenciosa, vamos dizer assim, por ter sido o presidente. Que é 

um caminho natural. E aí, depois, acho que um quarto momento que é o que a gente está agora, 

talvez a gente seja, não vou dizer “a”, mas com certeza uma das cinco cidades mais ativas no 

C40. E aí a gente está participando de quase todas as iniciativas, a gente está participando de 

quase todos os projetos, de quase todos os grupos de trabalho. E aí a gente conseguiu gerar 

dentro da prefeitura uma estrutura de espraiamento, vamos dizer assim, da rede, em que a gente 

consegue ter como se uma administração central técnica da rede dentro da Casa Civil, e aí é uma 

administração política da rede dentro da Coordenadoria de Relações Internacionais. Essas duas 

áreas elas se comunicam o tempo todo. E aí a partir da Casa Civil passam a ter braços técnicos 

nas diferentes áreas, para os diferentes assuntos. Então, quando está falando de alagamento, é 

uma área técnica específica, quando está falando de eficiência energética, é outra área, quando 

está falando de mobilidade, outra área. E aí, quer dizer, a gente consegue ter esses tentáculos aí 

nas várias áreas técnicas. Então acaba que o C40 acabou virando quase que uma teia de aranha, 

espalhada pela Prefeitura inteira. Coisa que a gente antes não tinha. Antes, mesmo nesse 

primeiro momento, em que a gente era mais uma cidade da rede, a gente tinha só um local onde 

chegava as informações e aí a gente passava as informações para as outras áreas; e às vezes 

convidava uma pessoa para uma situação específica de um webinário, seminário, por exemplo. 

Agora não. Agora efetivamente essas áreas técnicas elas participam o tempo todo da rede. E 

uma outra novidade assim desse momento são os compromissos mais fortes que a gente 

assumiu. A atual gestão da prefeitura, sob a liderança do Prefeito Marcelo Crivella, ela assumiu 

alguns compromissos bastante ousados, até comparados com os compromissos brasileiros, os 

compromissos do C40 são mais ousados, por exemplo o compromisso carbono neutro até 2050 

com metas intermediárias, isso é mais usado do que a proposta brasileira. Então quer dizer são 

propostas fortes que demandam obviamente políticas públicas fortes nessas áreas. Então é muito 

interessante, porque aí a gente já está falando de comprometimento mesmo da cidade. E aí entra 

na sua pegada aí, quer dizer. O comprometimento internacional da cidade que é mais forte do 

que o compromisso assumido pelo país. Então aí você vê uma dinâmica das relações 

internacionais subnacionais, que não tem jeito de não enfatizar, uma vez que realmente a maior 

unidade poluidora é a cidade mesmo. Então, se a cidade não se envolver e não se comprometer, 

nada vai acontecer. 
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Eu: Sim, deixa eu só fazer uma pergunta... Eu acho que eu já mapeei isso, mas eu não 

lembro agora de cabeça. A Coordenadoria de Relações Internacionais no Rio de Janeiro 

ela está dentro da estrutura... 

Gabrielle: Ela está dentro do Gabinete do Prefeito. Sempre foi assim, nunca teve alteração. 

Então ela foi criada em 86. Aí em 87 teve só uma mudança de nome, mas sempre foi uma 

Coordenadoria dentro do Gabinete do Prefeito. Quer dizer não tem status de secretaria. O 

Coordenador de Relações Internacionais ele tem um status semelhante ao de um Subsecretário, 

mas assim informalmente, porque não é isso oficialmente, ele é um Coordenador. Mas assim 

você pegando as situações em que ele participa, em que ele é chamado, ele mais ou menos tem 

o status de Subsecretário. E desde o início também, eu acho que é a única cidade no Brasil que 

tem isso, o Coordenador sempre foi um diplomata de carreira. Então é acordo de cavalheiros 

com o Itamaraty, em que o Itamaraty sempre cede um diplomata. Em geral, é um ministro de 

primeira classe, ou no máximo de segunda classe. Muitas vezes é inclusive um embaixador. 

Nosso atual coordenador ele foi embaixador na Ucrânia. Que assume então essa posição cedido 

pelo Itamaraty. E isso sempre foi assim, desde o início, desde 87. 

Eu: Ah, que interessante, ótimo. Eu vou passar aqui para a terceira questão. A pergunta 

é “qual é a contribuição das estruturas participativas criadas no município do Rio de 

Janeiro, no âmbito da política municipal de mudanças climáticas, para o desenvolvimento 

dessa temática?”. 

Gabrielle: Então, a gente... Faz algum tempo também que a gente está planejando a cidade de 

uma forma bastante participativa. Eu posso te dizer mais especificamente das duas últimas 

gestões, a atual e a anterior, porque eu entrei na Prefeitura em 2014. Então, antes disso eu não 

vou ter propriedade para te dizer. Mas a partir daí eu posso te dizer que, tanto na gestão anterior 

como na atual, a gente tem aberto para a participação da população tanto no planejamento como 

no acompanhamento das políticas sendo executadas efetivamente. E até, eu posso dizer, na 

execução das políticas. E aí eu vou explicar como acontece cada uma das partes. Então, no 

primeiro momento, no planejamento, a gente tem aberto para consultas públicas, tanto em meio 

digital, eletrônico, pela internet, como presencial. Quer dizer, óbvio que nesse momento de 

coronavírus não tem esse momento presencial, mas antes a gente foi até os bairros e as 

comunidades promover essa participação das pessoas. Então, (inaudível) de participação. 
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Participação digital e participação presencial. Num segundo momento da execução, a gente 

conta com um instrumento bastante importante que é o 1746, não sei se você conhece. É como 

se fosse um reclame aqui. É um portal que tem na internet, tem o telefone e tem aplicativo. Que 

aí o cidadão “eu vi um buraco na rua”, vai, registra ali, e aí tem um prazo para a área técnica 

atender a essa demanda. Então, assim, nesse sentido o cidadão está participando da execução da 

política, porque ele está apontando onde estão os problemas. E assim, numa cidade de seis 

milhões e meio de habitantes, é muito difícil você conseguir executar uma política pública sem 

a participação do cidadão, porque como é que o poder público vai estar em cada centímetro 

quadrado de uma cidade como Rio de Janeiro e São Paulo. É impossível. Então, como você está 

estudando a cidade nessa questão da participação em redes, tem até uma questão importante que 

eu sempre falo, sempre falo não, mas acho que eu já falei algumas vezes para o Ilan, que assim 

não dá para você comparar Rio de Janeiro e São Paulo com uma cidade europeia. Porque às 

vezes a gente é cobrado, por exemplo, “o prefeito não participa de tudo”. Claro, o prefeito de 

uma cidade como Rio de Janeiro e São Paulo é equivalente a um presidente na Europa, pelo 

menos pelo número de pessoas que estão sob a gestão dele. Então, tem cidades européias que 

são do tamanho do meu condomínio aqui. Brasileiras também obviamente. A maioria das 

cidades no Brasil tem até 5 mil habitantes, mas assim estou comparando cidade grande com 

cidade grande. Cidades grandes europeias equivalem a um décimo, no máximo um quinto, das 

nossas cidades. Então, é uma comparação que é um pouco complicada de fazer. Então isso do 

ponto de vista de uma rede de cidades que tenta fazer conversar cidades diferentes, é uma 

questão que tem que prestar atenção, tem que dar a devida importância. E isso vai impactar 

também, quando a gente está executando as nossas políticas públicas, os nossos números sempre 

são impressionantes. O número de refeições servidas em escolas. O Rio de Janeiro, por exemplo, 

serve um milhão de refeições/dia. Quando você fala isso para uma cidade europeia, a pessoa 

fica “como vocês conseguem fazer isso?”. Então, quando a gente fala de plantio de árvores na 

cidade, aí você fala o número de árvores plantadas, é um negócio absurdo. Então, essa 

comparação ela realmente tem que ser levada em conta quando você está falando de uma rede 

de cidades que tem cidades obviamente de tamanho diferentes, e cidades que são consideradas 

megacidades mas que tem tamanhos tão diferentes. Aí a participação do cidadão então na 

execução da política pública e depois na prestação de contas, no acompanhamento do resultado. 

Então a gente tem divulgado também esses dados da execução das políticas públicas e 
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especialmente da execução orçamentária, que eu acho que aí tem questão de... O cidadão ele 

tem a condição de acompanhar, tem a “Transparência Rio”, tem diversas formas dele 

acompanhar, mas aí você entra numa questão de disposição e disponibilidade para acompanhar, 

ou até interesse em acompanhar. Porque é uma coisa é você ter a possibilidade, uma outra coisa 

é você querer ir lá e ver. Então assim você tem canais de possibilidade de acompanhamento, 

mas de fato o número de pessoas, ou o número de situações em que o cidadão acompanha e vai 

lá cobrar é muito reduzido, imagino que em São Paulo seja a mesma coisa. E aí muitas vezes a 

pessoa reclama de coisas sem checar a informação. O desserviço que o WhatsApp presta para o 

serviço público. A pessoa reclama e nem sabe do que está reclamando. Quer reclamar, reclama, 

mas reclama direito, vai lá procura o dado, vê o que está sendo feito e aí reclama. Então, tem 

essa questão. Eu acho que especialmente nesse acompanhamento do resultado da política 

pública, falta muito a informação para participação poder ser uma participação de qualidade. A 

gente precisa desse retorno, mas se fosse um retorno mais qualificado, quer dizer, que fosse pelo 

menos buscar a informação para poder criticar, seria muito mais útil para as políticas públicas, 

para o serviço público.  

Eu: E aí só acho que voltando na parte que você falou do planejamento. Esses eventos, 

vamos dizer assim, de consulta pública, de discussão, na parte de planejamento, eles 

envolvem temáticas específicas sobre mudança do clima ou eles são feitos sempre em um 

bolo do planejamento mais geral? 

Gabrielle: Não, envolve. As mudanças climáticas estão envolvidas em todo o pensamento, 

forma do planejamento, mas tem também assuntos específicos que são tratados. Por exemplo, 

quando você fala de enchentes no Rio de Janeiro, é totalmente um tema de mudanças climáticas 

que a gente tem que tratar. Quando você fala de eficiência energética, que é um outro tema que 

está lá no planejamento, também é um tema relacionado diretamente mudanças climáticas que 

a gente tem que tratar. Então assim tem as duas coisas. Tem de uma forma geral e tem em 

assuntos específicos. 

Eu: Entendi. Ótimo. Eu vou passar aqui para o próximo questionamento. Eu acho que 

retoma um pouco... Eu achei até interessante o comentário que você tinha feito antes sobre 

a participação do Instituto Pereira Passos com o IBGE... O quarto questionamento ele é 

“como você avalia a capacidade do município de se posicionar em outras esferas de 
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governança como ator relevante no tema de mudanças climáticas?”. Então, pensando 

tanto acho que talvez nessa interação com uma esfera nacional mas também a esfera 

internacional... 

Gabrielle: É, a gente está envolvido. A gente está envolvido, por exemplo, com o IPCC, que é 

um órgão internacional e que tem uma instância nacional que trata desse tema. E a gente está 

envolvido no painel, que é o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Então, a gente dialoga 

com eles tecnicamente e politicamente. Um outro exemplo é nas reuniões anuais da Conferência 

das Partes, nas COPs, a gente sempre está envolvido como cidade, e na formação da posição 

brasileira. Então, a gente... Às vezes, a gente consegue participar presencialmente, às vezes a 

gente não consegue ir. Mas mesmo quando a gente não consegue ir, a gente participa da 

formulação de todos o material que vai ser levado pelas redes de cidades, no primeiro momento, 

então aí a gente está participando como Rio de Janeiro. E também a gente participa das reuniões 

que são feitas lá em Brasília pelo Itamaraty. O Itamaraty sempre faz reuniões preparatórias para 

a formulação do posicionamento brasileiro, da posição Brasileira desculpa, e o Rio de Janeiro 

sempre está lá, e assim sempre está lá com uma participação técnica efetivamente. Isso aí eu 

posso te dizer porque sou eu que faço, então o que que eu faço, óbvio que ninguém é eterno, 

mas enfim vou dizer o que eu faço hoje. Então nas últimas, pelo menos nas últimas três ou 

quatro Conferências das Partes, a gente pega o resultado da reunião anterior, do ano anterior, 

leva até as áreas técnicas, faz pelo menos duas reuniões com as áreas técnicas, coleta as posições 

deles, aí pega a proposta, o rascunho que está sendo negociado para a próxima reunião, faz como 

se fosse um “position paper” mesmo da Prefeitura com os pontos que a gente quer levar, bate 

esse “position paper” com as áreas técnicas de novo, e aí a gente leva para as reuniões do 

Itamaraty o que que a gente defende como pontos que deveriam ser levados. E assim, a gente 

nunca teve uma resistência por parte Itamaraty, então a gente sempre teve realmente portas 

abertas para levar os nossos pontos, e em geral a gente é ouvido, a gente costuma ter uma boa 

relação com o Itamaraty. Então, essas questões técnicas em geral são ouvidas. Então tem isso, 

quer dizer esfera nacional. E enfim, da mesma forma que a gente troca essas experiências com 

cidades internacionais, a gente troca também com cidades brasileiras, então com certeza o José 

Miguel Pacheco vai te falar sobre o CB27, que é a reunião das secretarias de meio ambiente das 

capitais brasileiras. Então ali também é um foro de concertação, e de consulta, de troca de 
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experiências das áreas técnicas, que também é super importante para a gente, traz muito 

conhecimento, muita experiência de outras cidades. Então assim, sim a gente tem esse 

envolvimento e tem esforços que são que são feitos de uma forma transnacional, como por 

exemplo a cooperação que a gente tem hoje com a NASA. A NASA precisava de uma, vou 

colocar isso em palavras que não sejam estranhas, precisava de um estudo de caso para 

desenvolver uma tecnologia que só eles têm. E o Rio de Janeiro pelo tamanho da cidade que 

tem, e pelo tipo de problemas que existem aqui, e por ser uma cidade de litoral também, tinha 

um ambiente favorável ao desenvolvimento dessas novas tecnologias. Então, a NASA... Esse 

projeto está em andamento, em parceria com o Centro de Operações, com o Instituto Pereira 

Passos, e com a Secretaria de Meio Ambiente, tem desenvolvido esse conhecimento aqui no Rio 

de Janeiro. O conhecimento fica com a gente, quer dizer a gente não está sendo laboratório de 

estudo, a gente está aproveitando também desse conhecimento. Então, o conhecimento fica aqui. 

Esse conhecimento é desenvolvido em conjunto. E depois esse conhecimento uma vez 

desenvolvido, ele vai passar, está passando porque a primeira fase já aconteceu, a ser aplicado 

para o mundo inteiro nas análises que são feitas pela NASA. Então assim, é um tipo de 

cooperação que perpassa a esfera nacional, vai direto para a esfera internacional. Lógico que 

todas as ações que a gente faz elas são comunicadas ao governo federal. Tem dois órgãos 

basicamente que a gente se relaciona mais, que é a AFEPA, que é a assessoria de assuntos 

parlamentares, que agora mudou de nome... A sigla continua a mesma, mas o nome mudou. Era 

relações federativas e parlamentares, agora é relações federativas e com o Congresso Nacional, 

uma coisa assim. Mas a sigla continua AFEPA. Então é esse órgão ao qual a gente comunica 

tudo o que é o que é feito, inclusive as viagens, o que que a gente vai fazer nas viagens, eles dão 

um apoio importante para a gente. Desculpa, eu falei duas, mas são três. A segunda é a Agência 

Brasileira de Cooperação, para quem a gente informa todas as ações de cooperação e os acordos 

de cooperação que a gente faz, e por vezes também a ABC intermedia algumas relações de 

cooperação. E por outro lado a sub-chefia, sub-secretaria de assuntos federativos da Presidência 

da República, que também reúne várias ações de cooperação internacional, e aí a gente discute 

e participa de muitas iniciativas deles. E, por fim, eu falei dois, três, agora são quatro... O 

Ministério das Cidades também, que tem também várias ações que são planejadas junto com a 

cidade. O mesmo Instituto Pereira Passos tem uma interação bastante grande com o Ministério 

das Cidades, com a área técnica especificamente, nesse tratamento da agenda 2030, da nova 
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agenda urbana, e outros documentos internacionais que são agendas importantes de 

sustentabilidade, então o IPP também participa nessas áreas. 

Eu: Perfeito. Aí só duas perguntas complementares. Primeiro, nessa parte da interação 

com, por exemplo, com essas estruturas no nível Federal, a postura de vocês é mais uma 

postura assim, em relação ao acordo de cooperação, as atividades, é mais de informar e 

comunicar do que efetivamente construir em conjunto ou validar? 

Gabrielle: Depende, depende da situação. Assim, foi o que eu te falei, a Agência Brasileira de 

Cooperação, a ABC, vou te dizer que a maior parte das vezes a gente só informa o que a gente 

tá fazendo, mas em determinadas situações em que o Brasil tenha uma relação bastante forte 

com o país ou com a organização internacional, e que a gente deseja iniciar esse processo, aí a 

gente procura eles antes para construir em conjunto. O que é cobrado do município é que ele 

não faça nenhum acordo de cooperação, por exemplo vamos supor o Brasil não tem acordo de 

cooperação com a Itália, aí a gente vai lá e faz um acordo de cooperação com uma cidade 

italiana. Não, não pode. Ou então, o Brasil não tem um acordo de cooperação com a OIT, 

Organização Internacional do Trabalho, e aí a gente vai lá e faz um memorando de 

entendimentos com a OIT. Não pode também. Isso aí é cobrado da gente, que a gente sempre 

atue só onde o governo federal já tenha uma relação. E obviamente que a gente trate de temas 

que são temas de cooperação do Brasil. Por exemplo, a gente não vai fazer cooperação com uma 

cidade do mundo para desenvolver uma bomba nuclear. Claro que não. Então, isso é cobrado. 

Se a gente mandar um acordo de cooperação já feito para AFEPA ou para a Agência Brasileira 

de Cooperação, que seja em um tema que o Brasil proíbe, é óbvio que eles vão impedir que esse 

acordo de cooperação seja celebrado, mas assim a gente nunca fez, a gente não vai afrontar o 

governo federal. Então é isso. Na maioria das vezes, é mais informa, mas às vezes a gente entra 

elaborando em conjunto, e às vezes até... Isso aconteceu, desde que eu estou na Prefeitura acho 

que só aconteceu uma vez... Do Governo Federal estar construindo um acordo de cooperação 

com uma organização internacional e chamar o Rio, por exemplo, a integrar esse processo na 

elaboração, porque geralmente eles fazem isso com cidades menores que tem menos capacidade 

própria de elaborar esses acordos e aí eles dão um suporte mais direto. Mas com cidades maiores 

como o Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, é mais difícil do governo federal procurar, 

nesse momento, para auxiliar na elaboração e oferecer esse acordo de cooperação à cidade. 
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Eu: Só uma outra pergunta, porque isso acabou surgindo na minha na minha conversa 

com o Ilan, e eu queria ver se por acaso não tem algo que você tenha identificado também 

nesse caminho. Porque você falou que a relação com o Itamaraty sempre foi boa e sempre 

foi de uma abertura assim. O Ilan comentou na reunião dele de identificar agora, com o 

governo Bolsonaro que é mais refratário a essa temática das mudanças climáticas, um 

pouco mais de dificuldade de tratar do tema a nível municipal, e ele deu um exemplo de 

Salvador, com o evento que teve em Salvador. Com o Rio de Janeiro, vocês já tiveram 

alguma coisa então, que não seja talvez que surgiu no nível do Itamaraty, mas já teve 

algum tipo de choque nesse sentido? 

Gabrielle: Não. Assim, é claro que, enfim falando de uma forma não muito técnica, a gente 

dança conforme a música. Então é lógico que, da mesma forma que, na gestão municipal, cada 

gestor e cada gestão tem as suas prioridades técnicas e temáticas, da mesma forma, no governo 

federal, cada gestão tem as suas prioridades técnicas e temáticas. Em geral, o Itamaraty, ele com 

o tempo está virando uma instituição um pouco mais politizada, mas ele tradicionalmente não é 

uma instituição politizada. Então, por mais que você possa ter na alta cúpula do Itamaraty um 

direcionamento que obviamente vai mudar de acordo com a gestão do país, nas áreas técnicas 

você tem áreas realmente técnicas. Então assim, você vai negociar... O exemplo que eu te dei 

da Conferência das Partes, você vai preparar a posição para uma reunião da COP. Não é 

politizado. O que vai acontecer assim, na hora de você negociar, é claro que... Está acontecendo 

uma questão lá com relação as queimadas na Amazônia... É óbvio que você quando vai negociar 

dentro de um ambiente em que esteja acontecendo isso, é lógico que você vai ouvir isso no meio 

da reunião internacional. Mas aí você vai dar... Uma pergunta como essa merece uma resposta 

tão cachorra como “Você está criticando as nossas queimadas, e a matriz energética da 

Alemanha e de outros países da Europa que é baseada em carvão?”. Aí você faz o que... “Quando 

você resolver o problema do seu carvão, aí você vem reclamar das nossas queimadas”. Então 

assim, você tem sim um reflexo, mas na minha opinião isso não atrapalha tanto as questões 

técnicas. Você tem como desviar dessas questões políticas. Assim, a gente não está aqui para se 

alinhar ou se desalinhar de Presidente nenhum. Por exemplo, a Coordenadoria de Relações 

Internacionais, por mais que ela esteja dentro do Gabinete do Prefeito, é uma área técnica. Então, 

o que a gente quer fazer e a nossa missão é promover as relações internacionais da cidade. Então 
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assim, as prioridades são diferentes, as temáticas são diferentes dependendo da gestão, claro que 

são. Você tem um plano de governo e a gente vai seguir esse plano de governo, mas a o que a 

gente faz, efetivamente, o trabalho do dia-a-dia é o mesmo, só que talvez dê mais ênfase a um 

tema do que outro tema, mas assim a cidade que a gente está trabalhando para é a mesma cidade. 

Então, os problemas continuam sendo os mesmos. Acho que é nesse sentido. E respondendo à 

sua pergunta mais diretamente, não. Não tivemos uma dificuldade maior em determinado 

momento político ou outro não. 

Eu: Eu pergunto porque então aparece um pouco nessa literatura, principalmente de 

Relações Internacionais, quando você está falando de atuação de entes subnacionais, 

paradiplomacia, de que tem esse risco de conflito sempre assim. E todos os estudos do 

Brasil mostram como historicamente isso se deu na ausência de conflito, se deu na 

acomodação, e aí eu queria só ver essa perspectiva assim. Eu vou... Tem mais duas 

perguntas aqui no questionário. Vou fazer aqui rapidinho. O questionamento é “O que 

você identifica em termos de entraves no desenvolvimento da temática climática no 

município do Rio de Janeiro?”. 

Gabrielle: Entraves de qualquer natureza? 

Eu: É, eu queria coletar mais as suas opiniões. 

Gabrielle: Primeiro entrave é dinheiro, sempre. Você precisa de dinheiro para fazer o que você 

quer fazer. Então, por mais que você tenha uma vontade política muito nobre, falta dinheiro para 

terminar os piscinões que foram prometidos, falta dinheiro para fazer... Imagina se você 

pudesse, da noite para o dia, trocar todas as lâmpadas da cidade por lâmpada LED, sem ter um 

apoio externo para isso. Pegar seu orçamento da Prefeitura e fizesse “Opa vamos mudar tudo 

hoje”, seria muito lindo. Então, faz as obras que são necessárias nas encostas de todos os morros 

de hoje para amanhã. Fica mais fácil. Agora, em uma época que a gente está vivendo hoje... Não 

quero me lamentar, eu acho que é uma questão histórica. A gente entregou uma Olimpíada, 

então óbvio que a gente teve um gasto enorme com isso, não estou criticando ninguém, são 

fatos, óbvio. Entregar uma Olimpíada não é de graça. Então a gente está vivendo o pós-

Olimpíada, tentando não deixar que o pagamento dessa conta atinja tanto assim a população. É 

claro que atinge, mas atinge o mínimo possível. A gente ainda está pagando essa conta. Outro 
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dia eu ouvi o Prefeito falando, da dívida de 7 bilhões que a gente tinha, a gente pagou cinco, 

faltam dois. Não é fácil. Então, ao mesmo tempo que você faz isso, você conseguir fazer as 

obras necessárias para adaptar as mudanças climáticas e mitigar as mudanças climáticas futuras, 

é bem complicado. E considerando ainda que não estamos em um momento de crescimento 

econômico, pelo contrário. Já estávamos encolhendo, aí vem um coronavírus para ajudar a 

encolher mais um pouco ainda. Especialmente, em uma cidade que vive de serviços e turismo 

como é o Rio de Janeiro. Então assim, mágica não dá para fazer. O que falta é dinheiro. Qualquer 

outra resposta que eu for te dar. Faltam outras coisas, talvez. Mas assim... Falta tecnologia? 

Falta, mas se você tivesse dinheiro, você compraria tecnologia. Falta conhecimento? Eu acho 

que não, acho que não falta conhecimento, porque você tem muito conhecimento no Rio de 

Janeiro, você tem órgãos de pesquisa fantásticos, e aí você pode pedir ajudar para a nossa vizinha 

São Paulo que tem mais ainda, e não falta conhecimento. E se faltar alguma coisa, a gente pede 

para o C40, ajuda para outra cidade. Não falta, entendeu. O que falta mesmo é dinheiro. Se você 

pudesse fazer tudo de uma vez só, eu acho que você tem tecnologia suficiente no mundo para 

você poder usar essa tecnologia em prol do cidadão. Daqui a pouco, você vai poder ter mais 

ainda? Vai, vão descobrir outras coisas. Mas enfim, com o que você tem hoje, daria para fazer 

muita coisa, se você tivesse o dinheiro suficiente para isso. Talvez uma outra questão que eu 

acho que é importante, quando você me perguntou sobre participação, é essa disposição do 

cidadão a ajudar, e não só a criticar. Eu acho que a gente tem um defeito vamos dizer assim. 

Defeito é meio complicado. Uma característica negativa, vamos colocar assim para amenizar 

um pouquinho, na nossa cultura, que é essa mania de adorar reclamar e não gostar de ajudar. 

Você quer reclamar, reclama, mas reclama de uma forma que vai ajudar, porque não adianta 

nada, você... É todo mundo era juiz de futebol, agora todo mundo é juiz de futebol e elaborador 

de políticas públicas, porque todo mundo critica, mas está bom, então como que vai fazer 

melhor? Não adianta dizer “Você gasta com o estádio de futebol e não gasta com a saúde”. Cara, 

o dinheiro vem de fontes diferentes. Assim, qualquer um que entenda o mínimo de orçamento 

público, sabe disso. Então, para de falar isso, para de traduzir tudo em construção de casa 

popular ou construção de hospital, porque isso não acontece, não dá para você traduzir o 

dinheiro de um lado no outro dinheiro, são dinheiros diferentes. Então assim, porque você tem 

soluções brilhantes na população, tanto que a gente, quando a gente começa, acho que a gente 

tem um processo histórico de aproximação do que a gente chama de asfalto com a favela, em 
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que a gente começa a reconhecer mais o conhecimento elaborado, o que a gente está chamando 

agora de tecnologias sociais, que são essas tecnologias que são feitas no improviso e a partir de 

uma necessidade imediata da população, e que começam a ser usadas efetivamente, começam a 

ser aproveitadas. Então, isso é um conhecimento e é um valor que a gente tem, que acho que a 

gente devia aproveitar mais. Então, falta essa comunicação da gestão pública com o cidadão de 

uma forma mais “ganha-ganha” vamos dizer assim. E isso aí também acontece com relação a 

academia. Eu até... Uma vez eu falei em uma reunião da HESI, é uma iniciativa da ONU, High 

Education sei lá Initiative, chama HESI... Que falta, por um lado, na academia, entender que... 

Eu sou acadêmica também, então eu posso falar isso de uma forma que não seja entendida como 

agressiva... Perder um pouco da sua vaidade e entender que, por exemplo a sua tese de 

doutorado, não pode ser aplicada em 100% na realidade, porque você vai esbarrar em entraves 

da gestão pública. Por um lado, falta a academia isso. Por outro, lado falta à gestão pública 

entender que ela não sabe fazer tudo da melhor forma possível. Ela pode aprender. Então, falta 

um pouco de humildade do lado da gestão pública. Esse excesso de vaidade, por um lado, e essa 

falta de humildade para o outro, atrapalha muito essa comunicação, porque essa relação 

governo-academia podia ser muito melhor do que é se cada um do seu lado descesse um pouco 

do salto. 

Eu: Oi, desculpa, travou aqui um pouco. Acho que travou quando você estava falando da 

questão do relacionamento da academia com o poder público. 

Gabrielle: É então, por um lado a academia... Você faz uma tese de doutorado e acha que a sua 

tese de doutorado tem que ser aplicada em 100%, ou é totalmente aplicada ou não é. Só que não 

dá, porque quando uma tese doutorado, que é fabricada em uma instituição acadêmica, entra na 

gestão pública e tenta ser aplicada, você vai ter entraves políticos. Então assim, não aplica em 

100%, mas aplica em 70%, já está lindo. Só que o acadêmico não pensa assim, ele pensa que 

tem que ser aplicado... “Eu sou um gênio, minha tese tem que ser aplicada em 100%”. Então 

esse é o problema do lado da academia. Do lado da gestão pública, o cara acha que ele sabe 

fazer, porque ele faz aquilo há cinquenta anos e que ninguém vai dar uma sugestão melhor. 

Então, ele tem essa vaidade também por outro lado, essa falta de humildade que faz com que 

ele seja fechado a absorver qualquer auxílio ou qualquer input externo. Então assim, enquanto 

essa relação poderia ser de muita colaboração, acaba sendo de resistência pelos dois lados. O 
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que é muito louco, porque são instituições que precisam uma da outra. Governo e universidade 

precisam um dos outros. Então tem isso também. Enfim, então esse entrave aí de falta de 

comunicação ou de falta de disposição, ou de excesso de arrogância também pode atrapalhar 

bastante, mas enfim eu ia falar só de dinheiro, falei de um monte de coisa, mas acho que é mais 

ou menos isso. 

Eu: Entendi. Deixa eu só fazer um complemento, porque acho que é uma questão que 

surgiu em outras conversas aqui, e eu entendi um pouco do seu tom que na verdade você 

não identifica tanto isso. Mas você vê algum impacto negativo, vinculado as características 

de cada gestão. Porque tem uma parte de falar o prefeito dá mais ênfase a esse tema, o 

outro prefeito vem e não toca nada. Você identifica um impacto nisso ou...? 

Gabrielle: Bom, a gente está falando de mudanças climáticas. Então, qualquer Prefeito que seja 

eleito para ser prefeito do Rio de Janeiro e não dê importância às mudanças climáticas, ele 

deveria ir para um manicômio. É impossível isso acontecer. Essa pergunta, na verdade... Em 

outros temas, pode até ser que se aplique. O exemplo mais óbvio. Um prefeito gosta mais de 

carnaval, outro gosta menos, ou acredita mais ou acredita menos, e aí dá mais ênfase ou menos 

ênfase, beleza. Isso eu posso te dizer que pode acontecer. Agora com relação a mudanças 

climáticas, não tem como, porque como é que um prefeito de uma cidade como o Rio de Janeiro, 

que como a gente começou a conversar, que tem as características geográficas, geológicas que 

tem, como é que ele não dar importância para mudanças climáticas. Não tem como, 

simplesmente. Então não, acho que não se aplica, para esse tema especificamente não se aplica. 

Pode ser que (inaudível) na mídia. Tem uma máxima que diz que não adianta fazer, tem que 

cacarejar. Pode ser que um cacareje mais, outro cacareje menos, mas não fazer não tem como, 

porque senão todo mundo vai morrer alagado aqui nessa cidade. 

Eu: Entendi. E aí eu tenho acho que uma última questão que acho que ela é um pouco mais 

propositiva assim na verdade. Você identifica algum tipo de estratégia que as redes 

transnacionais cidades poderiam adotar para apoiar um melhor desenvolvimento da 

política climática nos municípios? 

Gabrielle: Então, partindo da própria resposta que eu te dei na pergunta anterior, eu acho 

interessante que assim... Todo mundo concorda, tem algumas coisas que sempre são faladas nas 
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reuniões internacionais. A maioria da população está nas cidades e isso vai aumentar. Eu acho 

engraçado já, já é uma coisa que acho engraçada, porque a maioria da população está nas cidades 

e vai aumentar, isso sempre é falado como um dado. Eu acho que não pode ser um dado. Você 

tem que tentar tirar a população, tentar tirar não, mas tentar fazer com que a população não inche 

mais as cidades, e não colocar só como um dado. Mas enfim, é falado isso. É falado que, na 

maior parte do mundo, as políticas públicas relacionadas aos problemas que impactam as 

mudanças climáticas ou que reagem às mudanças climáticas estão concentradas no poder local. 

E falam também que o governo local, de cidade, município, é o poder público que está mais 

perto do cidadão. Então porque que o financiamento vai para país, que é uma coisa meio 

estranha. Então, falando então ainda de orçamento, que eu acho que isso é o entrave principal, 

acho que tem que ter uma sensibilização, que é um pouco difícil de fazer eu entendo, porque se 

você tem quase 200 países no mundo, quantas cidade você tem, aquela pergunta que eu falei 

que eu quero muito saber, se você for tentar financiar direto do financiamento internacional para 

sei lá quantos bilhões de cidades, vai ficar meio impossível. Então, você conta com o governo 

central para distribuir esses recursos. Mas enquanto o financiamento não chegar na 

administração local, não vai dar para fazer tudo que tem que ser feito. Então, não sei de que 

forma as redes de repente poderiam questionar como esse pacto federativo é trabalhado. Eu acho 

que aí as redes vão arrumar uma briga boa assim, mas eu acho que essa briga ela tem que ser 

comprada por alguém. Porque não tem jeito, você tem que rever o pacto federativo, porque 

cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo dão muito mais dinheiro para o governo central do 

que recebem de volta. Então assim, elas não conseguem resolver os seus problemas. É lógico 

que as cidades menores precisam ter recursos, mas talvez essa conta não esteja muito bem feita, 

ou talvez a corrupção seja muito mas muito maior do que a gente pensa. Então, talvez também 

um movimento forte anticorrupção... Também, se as redes entrarem nessa seara, elas vão 

arrumar muita briga com muita gente, mas é uma outra questão que tem que ser tratada, porque 

não dá para ficar vendo o dinheiro público escoar para contas na Suíça e ficar quieto. Então 

assim, a gente está no Brasil em um momento muito interessante da história, que é o momento 

da Lava Jato, muita gente foi presa, muito dinheiro foi recuperado e isso é bem interessante. O 

Rio de Janeiro, por exemplo, tem muita coisa que a gente está fazendo com dinheiro que foi 

recuperado da Lava Jato, muita coisa. Então, é interessante porque, no início do processo, a 

gente estava se perguntando “ok, as pessoas vão ser presas, mas será que o dinheiro vai ser 
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recuperado?”. E assim, óbvio que não está sendo recuperado em 100%, mas o percentual que 

está sendo recuperado, está sendo convertido em serviços públicos, políticas públicas, obras. 

Então assim, esse movimento é muito interessante. Quer dizer, efetivamente a gente está 

conseguindo fazer justiça. E assim, e esse movimento como um todo do processo da Lava Jato, 

ele já está sendo case internacional. Já é considerada a maior operação de desmonte de máfia da 

história do mundo, mais do que a italiana, então que legal, que interessante, pelo menos gente 

está sendo reconhecido por uma coisa boa e que está beneficiando a população. Então, acho que 

é isso poderia entrar mais nessa seara de financiamento das ações locais, de questionar o pacto 

federativo como ele está estabelecido hoje, e tratar sim do tema da corrupção. Como as outras 

cidades fazem para diminuir ou para evitar a corrupção. Poderia ser um tema de cooperação 

entre as cidades também, de intercâmbio de boas práticas. 

Eu: E, no sentido de talvez de um apoio tanto no instrumental técnico quanto no 

instrumental normativo para implementação dessa política, você acha que tem algum tipo 

de estratégia adicional que poderia favorecer isso? 

Gabrielle: Pois é, eu acho que isso aí está sendo muito bem feito. Talvez as áreas técnicas tenham 

alguma coisa a dizer sobre isso, mas do que eu sou capaz de avaliar como relações 

internacionais. Eu não sou especialista em mudanças climáticas, nem políticas ambientais, nem 

energéticas. O que eu vejo assim, o que eu comparo do que a gente tem de regulamentação e de 

implementação aqui na cidade, e o que vem como aporte das redes de cidades, tanto do C40 

como do ICLEI, são coisas que contribuem muito. Eu vejo no dia-a-dia esses materiais sendo 

implementados pela gestão pública. Quer dizer, eles servem efetivamente, eles são úteis 

efetivamente. Então assim, também não adianta você produzir uma quantidade absurda de 

material que não vai conseguir ser assimilado. Então tem coisas para frente que podem ser 

desenvolvidas, claro que tem, mas o que está sendo devolvido hoje já está sendo muito útil. 

Então eu acho que está ok assim. Eu acho os materiais muito bem desenvolvidos, até onde eu 

tenho capacidade de analisar, de avaliar. E eu posso dizer que são úteis, porque eu vejo a 

aplicação desse material dentro da Prefeitura. 
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APPENDIX G – TRANSCRIPT OF INTERVIEW 5 

Interview of José Miguel Carneiro Pacheco – 07/09/2020: 

(José Miguel começa diretamente da primeira pergunta do questionário) 

José Miguel: (inaudível) E assim, vê-se que você realmente começa aí com a questão da política 

relacionada a questão das mudanças climáticas, como é que foi esse processo na Prefeitura. Já 

é uma política antiga, é uma lei de 2011. Está me escutando bem? 

Eu: Desculpa, deu uma travada agora. 

José Miguel: Então, a política municipal de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável 

do Município do Rio ela é uma lei de 2011, é a Lei 5.248, e ela na verdade, eu ainda não estava 

lá, mas assim foi uma lei, foi um esforço que teve entre a prefeitura e a Câmara Municipal. 

Então, foi um trabalho em conjunto, ali com os técnicos da prefeitura, a câmara municipal, para 

definir então, estabelecer uma política. E nela estabeleceram também metas de redução das 

emissões. Acho que o Rio foi uma das primeiras cidades. Acho que São Paulo, acho que já tinha 

uma lei de mudanças climáticas, mas não tenho certeza se já tinha metas de redução. Então, o 

Rio estabeleceu aí essas metas de redução em 2005, aliás em 2011, mas o ano de referência é 

das emissões inventariadas lá em 2005. E nessa lógica aí de cidades, redes de cidades, o Rio 

desde 94 que ela é associada ao ICLEI. Deve conhecer o ICLEI, os governos locais pela 

sustentabilidade. E no ano 2000, a Prefeitura ela participou, eu até trago aqui uma cola, porque 

é uma campanha que até hoje, trago esta informação para você, porque é difícil até achar na 

internet essa informação, você não acha. Então, o Rio, em 2000, ele participou de um programa 

do ICLEI, para elaboração de inventário de gases de efeito estufa. A campanha do ICLEI na 

época se chamava “Cidade pela Proteção do Clima-CPP”. E aí a partir disso, eles elaboraram o 

primeiro inventário de gases de efeito estufa e isso permitiu então uma série de trabalhos nessa 

área, que levou então ao estabelecimento dessas metas de redução definidas na política. 

Eu: E em termos, vamos dizer assim, do que você, como uma pessoa que está dentro da 

Prefeitura, você... Como você avalia a efetividade dessa política no sentido do atingimento 

dessas metas ou do desenvolvimento das atividades que estão previstas. 
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José Miguel: O que que acontece. A Prefeitura estabeleceu essas metas em 2011, foi na gestão 

na época do Eduardo Paes, e realmente a Prefeitura, desde essa época, teve sempre um plano 

estratégico que considerava essas metas de redução das emissões. Um documento que seria o 

planejamento estratégico do governo e, dentre as variadas ações, foram sempre colocadas ações 

que a Prefeitura visava para reduzir as emissões. A gente tem vários exemplos, as transolímpicas 

da vida aí que foram construídas na cidade. Às vezes não só em relação a emissões, mas 

adaptação. Piscinão lá da Praça da Bandeira. O próprio Centro de Operações, ele é um 

instrumento resiliência da cidade. Na secretaria onde eu atuo, do meio ambiente, o 

reflorestamento sempre foi, para além de ser uma medida de contenção de encostas, ele vem 

servindo como uma medida de redução das emissões. E houve sempre uma seriedade aí nessa 

questão de teorizar as mudanças climáticas. Porque assim, mudança climática é como você 

dizia. Ficava sempre muito no âmbito do Estado-nação e o município não tinha muita 

participação. Então, havia necessidade de compreender os efeitos, as consequências, os 

impactos, e trabalhar em volta desse tipo de informação. Então, vários estudos foram elaborados 

nesta época para compreender, poder planejar e executar as ações. A gente teve, para além dos 

inventários, temos planos de ação para redução das emissões. A Prefeitura fez um diagnóstico 

de eficiência e sustentabilidade da sua sede, para poder permitir melhoras nessa operação e 

também reduzir emissões. Fez diagnóstico de eficiência de escolas municipais, para entender ali 

naquela operação quais poderiam impactar mais ou menos, em termos de aquecimento global, 

emissões de gases de efeito estufa. Teve uma série de outros projetos. Um que é uma referência 

na América Latina que é captura e queima do biogás em aterros. (inaudível) muitas emissões. 

Aliás, ele vem permitindo que a Prefeitura atinja ou chegue perto ali de atingir as metas de 

redução de emissões. Acho que a Prefeitura, de uma maneira geral, as políticas elas sempre 

foram colocadas em prática, sempre teve essa preocupação de não ser só uma lei no papel e 

pronto a gente cumpriu com o compromisso. Não, sempre procurou realmente implantar 

projetos para atingir aí esses compromissos, essas metas estabelecidas por lei. Está me 

escutando. 

Eu: Deu uma travada, mas acho que você já tinha acabado de fazer suas considerações. 

Ótimo, então acho que retomando um pouco especificamente o tema das redes. Eu queria 
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perguntar então como você avalia o envolvimento do município com as redes 

transnacionais de cidades nessa temática de mudanças climáticas? 

José Miguel: Olha, a gente tem parceria aí, já mencionei o ICLEI, o C40. Acho que essas são as 

principais redes, assim de cidades. Na rede do C40, nós sediamos aqui o escritório do C40 no 

Rio e nós sempre ouvindo, o corpo técnico da Prefeitura sempre ouve, o Rio é muito ativo nas 

redes. Então ele participa de vários treinamentos, capacitações, workshops, trocas de 

experiências. Então, essa participação do Rio vem sendo feita de uma forma muito efetiva, tanto 

que hoje o C40 está conduzindo um trabalho pioneiro até para o próprio C40, eu nem estou 

falando em termos da Prefeitura, mas até para o próprio C40, é o que nós ouvimos do corpo do 

C40, nesse trabalho aí do plano de ação climática alinhado com o plano de desenvolvimento 

sustentável. Porque o plano de ação climática tem várias cidades que estão fazendo. Agora a 

Prefeitura quis colocar um guarda-chuva maior e incorporar o plano da ação climática dentro 

desse plano desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que a Prefeitura realmente assim tem 

o corpo técnico. Assim, não é um corpo técnico grande, nós não temos uma equipe imensa para 

tratar da questão de mudanças climáticas. Então, dentro dos recursos humanos disponíveis, a 

prefeitura realmente tem estado muito participativa. 

Eu: Entendi, eu não sei há quanto tempo você está na Prefeitura, então não sei se você vai 

ter capacidade de avaliar isso, mas você vê alguma variação assim, pelo menos do tempo 

que você tá aí, do tipo de relacionamento com as redes, se ele se ele muda ao longo do 

tempo, se ele ficou mais próximo ou teve momentos já mais próximos. 

José Miguel: Olha, depende do nível de proximidade. Eu estou na Prefeitura desde 2015 e a 

gente vê o seguinte. Dependendo da modalidade de gestão, a gente vê uma aproximação ou mais 

política ou mais técnica, mas sempre teve essa aproximação muito forte. O Eduardo Paes, a 

gestão do Eduardo Paes, fazia uma aproximação muito política, e envolvia também o corpo 

técnico. Eu considero que nesta gestão do Crivella, o Marcelo Crivella, o Prefeito Marcelo 

Crivella se compromete, ele tem ciência da gravidade, da urgência, da necessidade de implantar 

projetos que realmente tenham impacto, tanto que conseguiu agora implantar esse projeto da 

troca de lâmpadas LED em toda cidade. Vai ser um impacto tremendo na questão de redução 

das emissões da cidade, mas ao mesmo tempo ele libera muito, ele abre as portas pro corpo 

técnico participar de uma forma assim muito liderando o processo. Então, a equipe técnica hoje 
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vai liderando esse processo. Então, eu acho que essa é a mudança assim da situação, de 

participação, é isso. 

Eu: Entendi, perfeito. Seguindo nessa questão de como as políticas são estruturadas. Você 

identifica algum tipo de contribuição das estruturas participativas criadas no nível do 

município no âmbito da política municipal de mudanças climáticas para o 

desenvolvimento desta temática? 

José Miguel: Olha, quanto a isso eu acho que é assim. A Prefeitura procurou construir esses 

espaços. Tanto que na política municipal de mudanças climáticas ela institui o Fórum Carioca 

de Mudanças Climáticas, que tem uma composição, secretário, o presidente do fórum é o 

Prefeito, representantes da sociedade civil. E a gente recebe muitos questionamentos em relação 

ao Fórum, mas o Fórum não é a única instância participativa para tratar das questões 

relacionadas a mudanças climáticas. Nós temos o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que 

tem vários representantes, inclusive ONGs que tratam essa questão. E as reuniões são 

periódicas, acontecem. A gente recebe as contribuições. As contribuições são estudadas, 

avaliadas pelo corpo técnico da Prefeitura. No âmbito aqui do plano de desenvolvimento 

sustentável, do plano de ação climática, foi construída uma plataforma para participação social 

que é o “participa.rio”. Enfim, não estou aqui com o flyer, mas eu estava até agora com uma 

pasta com vários folders do “participa.rio”. A sociedade ela pode participar, pode dar 

contribuições para cada pontinho do plano lá que tá sendo construído. Existe essas plataformas. 

Realmente, quando toca a questão do Fórum. Hoje, inclusive tem lá um processo da ouvidoria 

para responder exatamente em relação ao Fórum. O Fórum acaba que... A intenção é boa só 

que... Prefeito lá tem uma série de desafios, então não sendo pontual essa convocação desse 

Fórum, entendeu. Tem que haver uma melhoria, a gente está estudando essa melhoria. De 

repente, tudo bem, o presidente do Fórum pode ser o Prefeito, mas quem responde pelo 

expediente seria o Secretário do Meio Ambiente. A gente pensa em modalidades de retomar 

esses Fórum, porque esse Fórum realmente hoje ele está inativo, então a gente precisa retomar 

esse Fórum. Mas ele não é o único espaço de participação, como eu te falei, tem o CONSEMAC, 

tem o “participa.rio”, então são outros espaços que existem para participação aí da sociedade 

civil organizada para contribuir aí com ações, planos projetos, nesse tema das mudanças 

climáticas. 
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Eu: Entendi, e uma pergunta complementar nesse sentido. Na interação de vocês, por 

exemplo, com o C40 no desenvolvimento do plano de ação climática, vem uma demanda 

da parte das redes de falar “vocês precisam desenvolver isso, mas você tem que ter um 

elemento participativo aqui, um elemento de consulta”? Aparece? 

José Miguel: Sim, é obrigatório. O plano de ação climática ele exige assim dentro do processo 

que é todo um framework que você tem que ir cumprindo todos os passos e tal, senão o C40 

também não vai ficar com você. Se você começar a ser muito rebelde, eles também não vão 

ficar com você. Então, tem certas, por exemplo, não só espaços para participação social, mas 

por exemplo questão de gênero, questão de mulher. Está conseguindo escutar? Eu acho que eu 

vou ficar sem bateria também. Estou colocando aqui a bateria, porque também estou ficando 

sem bateria. 

Eu: Entendi, acho que deu uma travada aqui, quando você estava falando dessa questão 

mais do framework do C40. 

José Miguel: Então, você está me escutando agora? O C40 então tem esse framework, que 

cidades que aderem e que se comprometem tem que cumprir. Então, entre os quesitos está sim 

a participação social, mas também estão outros, como a inclusão, questão de gênero, questão da 

mulher. O lema hoje, o princípio básico e primordial, que essas redes de cidades acabam que 

promovendo, não vou dizer impondo, mas promovendo e estimulando é o “não deixar ninguém 

para trás”. E para não deixar ninguém para trás você tem que ter participação social, tem que 

considerar as minorias, questão de gênero, e também os mais vulneráveis e aí estão mulher, 

baixa renda social. Então todas essas questões estão e são promovidas pelas essas agências, 

redes de cidades para que sejam realmente incorporadas no planejamento climático das cidades. 

Eu: Entendi, ótimo. Aí eu queria... Então, mudando um pouco a perspectiva assim, porque 

a gente está falando bastante do nível municipal, mas você valia que o município do Rio 

de Janeiro tem uma capacidade de se posicionar também em outras esferas de governança, 

como um ator relevante no tema de mudanças climáticas? Aí pensando talvez mais como 

que ele interage com a esfera nacional e com a esfera internacional, para fora assim. 

José Miguel: O Rio de Janeiro, assim, ele tem condição, sim. Embora, a gente vê, por exemplo 

as pautas... Existe, o que eu sinto assim, é que existe um movimento, até muito promovido pelas 
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redes de cidades, em tentar integrar a pauta climática federal com a pauta climática municipal. 

Embora a pauta federal, por vezes, tem questões que toca, se a gente for olhar aí para questão 

de mudanças climáticas. Energia vai ter a ver com cidades, resíduo vai ter a ver com cidades, 

indústria vai ter a ver com cidades, se calhar desmatamento dependendo da cidade já não vai ter 

nada a ver. Mas assim existe esse esforço. Hoje o Rio participa de outras instâncias, por exemplo 

o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Ele é um fórum diretamente vinculado à 

Presidência da República, conta com a participação de inúmeras entidades, órgãos. O Rio está 

lá, eu particularmente participo sempre que posso aí do Fórum. Então, o Rio tem muito 

conhecimento inclusive para poder contribuir com as pautas federais inclusive. Nós sempre 

participamos também da COP25, das COPs. Nós fomos a COP21 e por aí fora. E temos 

participado muito na questão na agenda dos governos locais nessas COPs, nessas Conferências 

das Partes, que é um evento tradicionalmente para países e tal. E desde 2015, o Acordo de Paris 

trouxe essa possibilidade desse protagonismo das cidades. O Rio hoje eu acho que... Mas aí tem 

que ter um papel, e não é o meu papel, mas é um papel das relações internacionais das 

Prefeituras, de estabelecer uma interlocução com os governos nacionais, no caso aqui com nosso 

governo federal, para quando acontece um evento desse porte, da COP, você sabe o que é COP, 

né... Quando acontece esses eventos da COP, que haja coordenação maior, para que o Rio possa 

integrar, possa participar de forma técnica, possa estar lá contribuindo. Porque a gente vê muitas 

vezes nessas áreas mais específicas, de energia e resíduos, são pautas que são comuns as duas 

esferas, tanto a municipal, como a federal. Esse aí é o movimento que eu acho que é necessário 

ser feito. Precisa afinar isso aí. 

Eu: Entendi. Hoje eu tive uma conversa de manhã com a Gabrielle Guimarães, que é da 

parte de relações internacionais aí do Rio de Janeiro. E ela tocou bastante nesse ponto da 

coordenação dos temas para levar para COP, e tal. 

José Miguel: Eles sempre tiveram muito esse papel. 

Eu: E você acha que assim... Eu não sei, isso surgiu também em outras conversas aqui. 

Você identifica, por exemplo, no espaço do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas que 

você falou, com uma mudança de atitude do governo federal, que tem uma postura talvez 

um pouco mais refratária ao tema de mudanças climáticas, surge algum tipo de conflito 
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assim entre o que é que o Rio de Janeiro está levando e qual é a disponibilidade do governo 

federal? 

José Miguel: Na prática, não aconteceu. Eu vejo assim, eu acho que é tudo... Isso eu vou te dar 

a minha opinião pessoal, e assim... Acho que o que que acontece, é uma questão de terminologia, 

cara. A gente não pode cair no erro de estar falar a mesma coisa com terminologias diferentes. 

O governo federal tem a sua posição em relação às mudanças climáticas. O atual Ministro do 

Meio Ambiente ela leva a pauta, com toda a razão, de cidades. Ele tem sido muito criticado, 

porque “ah, quer desvirtuar a atenção”, mas o Acordo de Paris o que ele trouxe foi cidades como 

ator principal apresentar as ações planejadas pelos governos. Então, quando eles “ah, vamos 

tratar do resíduo, vamos tratar do saneamento, vamos tratar da reciclagem”. Cara, isso é 

mudança climática. O Rio de Janeiro, como qualquer cidade brasileira, o maior problema é a 

gestão de resíduos. É a maior fonte de emissão, é o metano. Então assim, a gente não pode cair 

no erro, e graças a deus não aconteceu isso, de isso ficar com um clima, ou em barrar projetos. 

Não se justifica isso, porque a pauta é a mesma, o impacto no fundo é o mesmo. O que está 

mudando é o discurso. O discurso é importante. Não digo que não seja importante. Mas eu acho 

que existe sim, assim. Até hoje não houve nenhum problema, não há nenhum problema, e eu 

acho que é só uma questão de se afinar aí o discurso entre um outro. Porque as ações na prática, 

o que a gente está aqui falando, a gente está falando de vidas, a gente está falando de bem-estar, 

a gente está falando de reduzir a vulnerabilidade social, por meio de ações que melhorem o meio 

ambiente. Então, acho que coordenar isso de uma forma muito responsável. 

Eu: Entendi, perfeito. Eu faço essa pergunta porque eu estava falando com o Ilan 

Cuperstein, que é o representante do C40, e ele trouxe essa anedota de que teve aí algum 

tipo de rusga quando teve o evento de mudanças climáticas em Salvador, e isso foi 

noticiado, de ter uma resistência. Então, queria saber se por acaso isso aparece também 

no dia a dia de vocês, mas tudo bem. Passando para próxima pergunta. Eu acho que são 

temas que a gente já falou aqui, mas eu queria entender um pouco, se você pudesse 

sistematizar um pouco melhor. Quais são os principais atores envolvidos no 

desenvolvimento da temática no município do Rio de Janeiro e como você caracteriza a 

interação entre esses diversos atores? 
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José Miguel: O tema de mudanças climáticas ele é um tema que vem sendo tratado pela 

Prefeitura já há muitos anos, como eu já disse anteriormente. Não é de agora. Assim, para eu 

responder assim diretamente a primeira parte da pergunta, os principais atores aí sempre foram 

Secretaria da Casa Civil, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e o Instituto Pereira Passos. 

O Instituto Pereira Passos tem um corpo técnico muito reduzido, extremamente reduzido, são 

duas pessoas praticamente. Muito boas por sinal, tem uma competência técnica incrível. Eu não 

conheço, e olha que eu participo, conheço outros secretários, equipes técnicas, não tem assim... 

Acho que em São Paulo tem umas pessoas também muito boas, mas o Rio realmente, acho que 

cortou... Entrou aqui uma ligação, mas eu botei para depois... Então o que que acontece, tem 

esses três principais órgãos, e uma equipe muito boa, mas muito reduzida. Esses são os três 

principais. A Prefeitura, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, sempre foi líder aí nessa 

questão de tratar, de teorizar as mudanças climáticas. Teorizar, o que que é? Vamos fazer 

inventário, descobrir a fonte, origem das emissões, mensurar e quantificar, vamos traçar ações. 

Então, na área de inventários de gases de efeito estufa, foi o que eu te mencionei, o Meio 

Ambiente fez o primeiro inventário lá com o ICLEI nos anos 2000. Dez anos depois em 2010, 

juntou-se com a COPPE, para fazer um segundo inventário da cidade, e aí inventariou para o 

ano de 2005. Serviu de base para as metas de redução da política de 2011. Em 2012, voltou a 

fazer um novo inventário para atender a política. E já com uma parceria com a COPPE/UFRJ, 

que lá tem um centro muito bom, o Centro Clima, equipe fantástica, professor Emilio, Denise, 

Luigi, são pessoas fantásticas. E realmente tem um conhecimento muito grande. Então, naquela 

época, ainda não havia, estava em desenvolvimento uma metodologia padrão global, GPC, 

estava em desenvolvimento. E aí a Prefeitura para entregar um estudo que estivesse de acordo 

com esse padrão, com essa metodologia, teve que fazer uma série de adaptações. E não havia 

corpo técnico nem conhecimento dentro da Prefeitura para fazer isso. Então, contratou-se esse 

trabalho, mas não foi uma contratação tipo assim “me entrega esse trabalho daqui a seis meses 

e não conversamos”. Não foi assim. A COPPE/UFRJ alocou especialistas dentro da Gerência 

de Mudanças Climáticas que trabalhavam ali todos os dias, das novas as seis, compilando esse 

inventário. Foi determinação da época do Secretário juntar a equipe do IPP para poder absorver 

esse conhecimento. E a partir daí foi feito esse trabalho de inventáio em 2012, depois em 2015 

saiu a versão final. O Rio foi convidado para testar. Todo mundo participou disso. Então, teve 

sempre essa liderança aí nisso. A Casa Civil sempre fez projetos também muito bons, com 
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Banco Mundial, também com participação dos técnicos, que resultou agora no nosso programa 

“Cidade pelo Clima”. O Banco Mundial tinha feito um trabalho incrível, que era um trabalho 

do baixo carbono para cidade, e que até então pronto, não tinha sido aproveitado, estava lá e tal, 

e nessa gestão a gente conseguiu tirar os insumos daquele trabalho e aplicar, tornar aquilo um 

decreto, tonar aquilo um instrumento vivo, para poder fazer essa governança e poder entregar 

ações. Existe esses três órgãos que eles realmente, da Prefeitura, que estão envolvidos há muito 

tempo nessa pauta. Então, acho que assim, teve sempre uma boa interlocução, uma interlocução 

razoável. E agora o que que acontece, eu vou dar aqui uma opinião que é pessoal, mas é do que 

eu vejo. A Prefeitura do Rio ela sempre tem aquela vontade de se crer que é uma vitrine para o 

Brasil, então tem que cumprir esse papel. Agora o que que acontece. A gente tem ali projetos 

fantásticos dentro da Prefeitura, que estão sendo construídos e que estão sendo aprimorados. 

Tudo é um processo, tudo é um processo, o inventário foi um processo. Não foi só a parceria da 

COPPE que permitiu que o município hoje trabalhar os inventários. Não foi só a COPPE. Foi a 

COPPE, foi o ICLEI, foi o Banco Mundial. Todos eles, que até os próprios técnicos do IPP 

procuraram esse conhecimento, todas elas contribuem para que esses conhecimentos fiquem 

dentro das prefeituras. E isso é importante. Agora o que eu acho que não pode acontecer é 

quando se começa a querer contar uma história que vai valorizar o servidor. O servidor tem que 

ser valorizado, mas tem que haver uma ponderação aí. Na época, esses projetos, dos inventários 

com a COPPE, dentro do Meio Ambiente, eles eram conduzidos por uma pessoa que era 

estranha aos quadros, era cargo comissionado. Eu acredito que por isso exista uma certa questão 

aí. Então hoje a interlocução é boa, mas não se respeita a história, não se respeita a história e o 

esforço que foi feito para se chegar onde chegou. Nós hoje estamos fazendo o inventário junto 

com o IPP, por exemplo. Ele é um trabalho interessante, e eu acho que esse trabalho que pode 

sim fortalecer o SIURB. Não sei se você já ouviu falar do SIURB, ele é um sistema de 

informações urbanas, construído pelo IPP, e que serve exatamente para isso. Para pegar 

informações não só dos órgãos municipais, mas dos órgãos externos. E ele tem a sua 

importância. Esse SIURB tem a sua importância. Mas a gente vê hoje, por exemplo... Esse é um 

desabafo que eu vou dar aqui, que eu acho que é cabível este desabafo. A gente vê, por exemplo, 

uma prestação de contas, uma notícia que sai aí, ou num fórum, ou numa discussão técnica, 

sempre tenta ter o discurso que quem faz os inventários e que tem e que coisa é o IPP. Eles 

fecham assim, via SIURB. Isso não é assim. Se a gente for ver, eu estou aqui com uma relação... 
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Diminuem às vezes até um pouco esse trabalho que é de solicitação de dados. Você não vai 

fazer um inventário se não solicitar dados, se não trabalhar com dados, se não ter isso bem 

mastigado. O SIURB ele será e ele irá no futuro ter um sistema que irá automatizar esse 

processo, mas ele não automatiza hoje, ele não automatiza esse processo. Então, por exemplo, 

inventários de emissões sem os dados da ANP não é possível fazer. Inventário de emissões sem 

os dados da Emater não é possível fazer. Então hoje, quando você me pergunta qual é a relação 

que há entre os órgãos, é razoável. Não é boa, ela é razoável, mas não é boa. Porque falta 

humildade, falta olhar para o lado e dizer “não cara, tu tá comigo”. Eu entendo que tem ser um 

projeto do IPP, claro porque é o IBGE, é o nosso pequeno IBGE do município. Mas calma, vai 

chegar lá, vamos tratar as coisas como elas são. Então eu acho que nesse aspecto aí tem que ter 

um pouco de mais humildade, mais calma, mais cooperação entre os órgãos, porque a equipe é 

pouca, é pequena. 

Eu: Entendi. E, nessa interação e mesmo na estruturação dos programas e 

operacionalização dos programas, tem atores que são importantes fora da prefeitura. 

Então, não sei... Parceiros privados, sociedade civil... 

José Miguel: Para projetos, para diagnósticos, para tudo isso? 

Eu: É, como que eles interagem assim. 

José Miguel: Por exemplo, nessa questão dos inventários, todos esses atores são importantes. E 

hoje não há nenhuma legislação, eles não têm nenhuma obrigação legal de enviar esses dados 

por exemplo. A (inaudível) não tem obrigação legal de enviar, para o município, as informações 

que nós lhe requeremos. Muitas vezes, são informações que até... A gente tem que tratar com 

muito cuidado dessas informações, tem que agregar, tem que ter cuidado, não pode divulgar, 

porque mexe com as coisas do negócio da empresa. Então, eles são atores super relevantes, 

fazem um trabalho super relevante para o município, de forma voluntária. Tem outros atores 

importantes no município, grandes emissores. Tu tens ali a GERDAU, tu tens a Ternium. Então 

assim, para esses estudos eu vou elencar esses daí. E para desenvolvimento de projetos, você 

vai ter sempre o apoio importante do ICLEI, super importante o C40. Não só, a Fundação 

Konrad Adenauer sempre foi, apesar de não estar diretamente ligada com projetos da Prefeitura, 

sempre foi um parceiro da Prefeitura (inaudível) uma série de intercâmbios. E tem outras 
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instituições como (inaudível) de financiamento, agências de fomento, que acho que vão ser 

sempre importante estarem próximas, para além da academia, próximas aí a essa temática de 

mudanças climáticas. 

Eu: Entendi, ótimo. Eu vou... Tenho aqui mais duas perguntas só. A próxima é “Quais são 

os principais entraves no desenvolvimento da temática climática no município do Rio de 

Janeiro?”. 

José Miguel: Então olha, os principais entraves, a gente pode ter várias vertentes aí de entraves. 

Eu vou começar de dentro para fora. Por exemplo, mudanças climáticas ele é um tema que não 

é muito conhecido entre as pessoas, ou se é conhecido está muito longe lá. Eu acho que o 

primordial era difundir esse conhecimento pelo corpo técnico da Prefeitura. Foi feito um esforço 

para isso, está sendo feito um esforço. Eu acho que assim quando você estabelece uma 

governança, eu pessoalmente eu acho que assim tem que ter um grupo menor, para tratar, para 

analisar e para tocar. Mas tem que ter um grupo um pouco maior, assim um anel ali maior, para 

poder difundir, para poder conscientizar as pessoas, para serem atores dentro das outras 

Secretarias que, na altura do desenvolvimento de um projeto, o cara está lá com a lente climática, 

“olha, não pode ser assim, vamos tentar empregar a técnica, aquela tecnologia”. Então, esse é 

um entrave, é o conhecimento. Tem que se difundir mais. Está sendo difundido muito esse 

conhecimento, 2015 para cá, mas ainda falta muito para completar isso aí. Para fora, a gente vê 

também... Ainda de dentro, eu acho que este não seria um caso específico da Prefeitura do Rio, 

mas por eu participar também do fórum de secretário do meio ambiente, eu vejo que dentro das 

secretarias, e em conversas que a gente já teve inclusive com bancos, com agências de fomento, 

todos eles, todos os financiadores dizem o mesmo “cara, não falta dinheiro para projeto, o 

problema não é esse, falta é projeto bom, projeto que traga indicador, projeto que traga um bom 

monitoramento, projeto com indicadores e com uma ferramenta de monitoramento muito boa”. 

Às vezes, tem alguns pequenos... Que aí já depende de prefeitura para prefeitura, que são as 

contrapartidas e tal, na altura de elaboração de projetos e detalhes de financiamento, mas esse é 

um entrave. É questão de elaborar projetos que sejam financiáveis, projetos que tenham 

indicadores e que tenham uma boa metodologia de monitoramento. E, por vezes, a própria 

sociedade civil organizada é interessante ter a participação, mas também tem que ser uma 

sociedade civil organizada qualificada, que entenda a dinâmica da mudança climática, o que que 
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interfere aqui, o que que interfere ali. Então, eu acho que assim, na maioria, eu diria, eu pontuaria 

esses daqui, esses três. 

Eu: Só para voltar, porque eu acho que deu uma travada na hora que você estava falando 

da questão do dinheiro e do financiamento. Pelo que entendi, você falou que não falta 

dinheiro, mas é porque existe financiamento disponível, é isso? 

José Miguel: É isso, existe financiamento disponível. Tem muito assim, do BID, da CAF. Eu 

pessoalmente já ouvi da própria diretora da CAF “cara, tem muito dinheiro aqui, tem muito, tem 

muito, a gente sente uma dificuldade enorme para aportar recursos nos projetos”. Os municípios 

não apresentam projetos financiáveis. 

Eu: Entendi, ótimo. E aí acho que a última pergunta na verdade ela é um pouco mais 

propositiva, e ela volta um pouco mais para essa questão das redes assim. Você identifica 

alguma estratégia que essas redes poderiam adotar para apoiar um melhor 

desenvolvimento da política climática nos municípios? 

José Miguel: Sim, eu acho que sim. Acho que... Eu tenho uma abordagem assim que também é 

muito pessoal, mas eu acho que quando essas redes de cidades elas buscam essa parceria com 

os municípios...  Claro que eu entendo essa questão e é importante, ela é fundamental 

(inaudível). Tem que ter um diagnóstico, tem que ter um plano, tem que ter um banco de 

projetos. Exatamente, até o C40 está apoiando. Projetos com indicadores, com forma de 

monitoramento, isso tudo tem que estar bem estruturado. Agora eu acho que falta, um gap aí, e 

acho que esse que é o desafio para poder levar as ações a frente. Vamos lá ver, vamos ver as 

realidades. As realidades e uma questão também de justiça, justiça e realidade. Vamos ver a 

nossa realidade. A maioria das prefeituras e estados estão completamente falidos. A maioria do 

recurso que ele capta é para pagar servidor, servidor, pensionista, aquela coisa toda. As 

contrapartidas também costumam ser um pouco complicadas. Então assim, o gap que existe... 

Às vezes, tem o lado do financiamento,  pessoal está lá cheio de dinheiro para emprestar às 

prefeituras, mas ninguém vai emprestar, não vai ser um fundo perdido. Vai ser um 

financiamento, vai ter que pagar aquilo ali lá na frente. Qual é que é a minha visão e não sei 

agora... Eu sou leigo em termos de direito, parte do direito já não é comigo, mas o que é que eu 

acho. Eu acho que quando uma cidade ela se compromete, quando o prefeito se compromete a 
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um desafio, e várias cidades fizeram isso, neutro em carbono, isso é uma coisa inédita. Ser 

neutro em carbono, isso é... Quase para dizer uma maluquice. É um esforço muito grande, é 

preciso um esforço muito grande, a verdade é essa. Então eu acho que quando existe 

determinação e a Prefeitura investe em conhecimento, investe em projetos, investe em parcerias 

público-privadas, como fez agora para a iluminação pública, mesmo tudo isso, não vai ser o 

suficiente para atingir. Então, o que eu acho que essas redes podem apoiar é num pacto, na 

elaboração de um pacto. Acho que tem que haver um acordo, um pacto, em que aquelas 

indústrias que nós identificamos no inventário como as maiores poluidoras ou as maiores 

contribuidores para o aquecimento global, elas têm que ter uma participação na solução. E essa 

participação não tem que ser só financeira, ou pode ser financeira, ou pode ser de projeto. Eu 

acho que tem que haver, eu acho que as redes deveriam talvez procurar agregar a este esforço 

não só estados não só municípios (inaudível), mas iniciativa privada, as grandes corporações. 

Traz a Coca-Cola, traz a Nestlé, que já investem nos projetos deles. Mas eu acho que a gente 

vive em comunidade. O bem da cidade, o desenvolvimento sustentável da cidade, vai melhorar 

os assets da Coca-Cola, vai melhorar a marca da (inaudível). Então acho que deveria se trazer 

mais próximo. Ainda tem essa resistência da iniciativa privada, mas devíamos pensar aí 

mecanismos, instrumentos, talvez incentivos, para que a iniciativa privada se junte a esse 

esforço público, a esse esforço global aí de enfrentamento às mudanças climáticas. Eu acho que 

assim, para além daquilo que elas já vêm fazendo... Eu não vou falar do óbvio, porque o ICLEI 

vem fazendo um trabalho fantástico (inaudível) não é transferência de tecnologia, mas 

capacitação, eles têm feito um trabalho fantástico.  Os países (inaudível), até as próprias redes 

podem ajudar nessa transferência de tecnologia entre países. Mas onde eu acho que está o ponto 

mesmo. Cara, a gente está trabalhando cidades. As cidades tem um limite, tem uma fronteira, se 

eu definir ali um compromisso para minha cidade... Poxa, vamos trazer todo mundo: público, 

sociedade civil organizada, o cara que pega ônibus, o cara da comunidade que joga o lixo, o 

pessoal das escolas, da saúde, do transporte, da empresa, vamos trazer o pessoal da empresa 

para participar aqui desse esforço. Então, eu acho que esse para mim seria... O maior desafio 

seria trazer a iniciativa privada aqui para esse esforço. 
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APPENDIX H – TRANSCRIPT OF INTERVIEW 6 

Interview of Laura Lucia Vieira Ceneviva – 07/23/2020: 

Eu: Eu vou começar aqui então o questionário. A primeira pergunta que eu tenho é “como 

você avalia o desenvolvimento de políticas relativas a temática climática no município de 

São Paulo no tocante ao seu nível de institucionalização e efetividade?”. 

Laura: Olha, com relação ao nível de institucionalização, eu acho que o nosso arcabouço, vamos 

dizer assim, legal ele é dos pioneiros do Brasil. Em São Paulo, assim falando do ponto de vista 

internacional, também é pioneiro porque participou da formação dessas redes de cidades, 

praticamente em todas elas desde o ato da fundação. Então, se você for pesquisar, você vai 

encontrar sempre o município de São Paulo nessas redes de cidades, desde o início. Então, isso 

é muito importante de ter clareza desse papel, que é um papel de liderança que a cidade exerce 

não só no Brasil, mas no mundo. Isso eu estou falando do ponto de vista da institucionalização, 

inclusive dessas redes de cidades ou associações de cidades. Do ponto de vista da, como é que 

era a outra pergunta... Da efetividade. Aí já é uma outra coisa. Porque você começa a mesclar a 

questão da efetividade com a da competência. Então tem um monte de coisa que tem efetividade, 

e tem outras que não tem nenhuma. 

Eu: Mas você acha que então, por essa perspectiva, vamos dizer assim, um pouco histórica 

do desenvolvimento da temática climática no município, você acha que teve uma evolução 

na forma de conhecimento do problema, no desenvolvimento de programas... 

Laura: É, não é propriamente uma evolução. Teve uma variação. Teve Prefeitos que tinham essa 

preocupação ou Secretários de Meio Ambiente que tinham essa preocupação. Por exemplo, e aí 

eu destaco por exemplo, no município de São Paulo, particularmente na questão da mudança do 

clima, quem teve essa preocupação foi o vereador... Vereador não. Naquela época, ele estava 

Secretário. O Secretário do Verde e do Meio Ambiente, o Adriano Diogo. Eu diria que... Ele na 

gestão da Marta. Ele é o cara que teve a grande sacada de dizer, embora São Paulo participasse, 

mas o Adriano foi o cara que disse “não, São Paulo tem uma responsabilidade internacional com 

relação a isso”. O cumprimento do Protocolo de Kyoto, a gente tem que pensar como a gente 

pode aproveitar os créditos de carbono. Isso lá em 2003. Quer dizer, Protocolo de Kyoto foi 
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1997. Então, o Adriano foi o primeiro, o cara que teve a sacada, a visão política, e ele foi 

responsável pela contratação do nosso primeiro inventário de emissão de gases de efeito estufa 

e pela implantação da primeira usina de produção de eletricidade com o uso do metano dos 

aterros. Além disso, ele capacitou, ele promoveu o curso para os funcionários da Secretaria. 

Então, a sacada política foi dele, no primeiro pontapé. Aí continuou, veio o Eduardo Jorge. O 

Eduardo Jorge ele não só acatou a pauta do Adriano, como ampliou. E conseguiu sensibilizar 

tanto o José Serra, quanto e principalmente o Kassab. Que no começo, você via as falas do 

Kassab logo no começo, ele fala uma bobajada inacreditável. Mas vai passando o tempo ele saca 

o lance, ele compreende, ele assimila, e depois, até quando ele era Ministro, ele continuou dando 

avanço a essa pauta. Veio o Fernando Haddad. O Haddad foi um desastre, mas assim uma coisa 

que eu fiquei... Eu votei nele, entendeu... Eu não acreditei naquilo que aconteceu, foi um horror. 

E aí, na gestão do Haddad, a gente teve vários Secretários, e um deles me pediu para, depois de 

um ano e meio, para retomar as atividades do Comitê de Mudança do Clima, porque tinha sido 

instaurado um inquérito civil contra ele. Então ele tinha que se livrar disso, então “toma essa 

porcaria aí”. Então eu reativei o Comitê, foi funcionando com ele, etc etc. Então aconteceu isso. 

Ao mesmo tempo, é inequívoco, por exemplo, que na gestão Haddad foram implantadas as 

faixas exclusivas de ônibus, foi implantado o sistema cicloviário. Embora a faixa exclusiva é 

responsabilidade do Haddad, mas o sistema cicloviário, ele não. Eu fui a coordenadora do “Pro-

Ciclista”, que é o (inaudível) da Prefeitura de fomento uso da bicicleta como meio de transporte, 

na gestão Serra/Kassab. E aí uma técnica desse nosso grupo, ela foi nomeada na gestão Haddad 

e ela era na CET a responsável pelas diretrizes gerais e pelas principais implantações, tipo a 

ciclovia da Paulista. Porque em realidade a ordem foi para toda a CET que tem 5.000 

funcionários, todas as instituições da Prefeitura foram obrigadas a fazer sistema cicloviário, aí 

tem aquelas barbaridades que você já conhece. Mas o principal, aquilo que está bem feito, foi 

essa colega muito querida e muito qualificada que fez. E aí então, vamos ver, o sistema 

cicloviário foi tomado como bandeira pelo Haddad, depois de ser xingado. Eu sei porque eu 

estava lá, eu recebi (inaudível). Então, ninguém queria saber dessa porcaria. Mas aí quando 

chegaram os bilhões do PAC para fazer corredor de ônibus, eles tinham que procurar uma 

bandeira, e aí pegou o sistema cicloviário. E aí depois do Haddad veio o, como chama o de 

agora? Veio o Dória, e depois o Covas. O Dória não estava nem aí com nada. Para você ter uma 

ideia, eu participei dessa reunião. A Secretária Executiva da Convenção do Clima, que é a 
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Patricia Spinoza, veio pessoalmente a São Paulo para falar com o Prefeito, que não a recebeu. 

(inaudível) E aí quem recebeu foi o Bruno Covas, na qualidade de Vice-Prefeito, e aí o Dória 

deu uma passadinha assim, só para tirar fotografia, na reunião. O que mais. Depois, quando o 

Covas assumiu, aí mudou.  Aí mudou completamente. O Covas ele deu força, voltou a ser aquilo 

que era na época do Kassab. Ele deu força e agora, por exemplo... E estou falando porque esta 

que vos fala é responsável por essas coisas. Então, ele assumiu um compromisso com a rede 

C40, ou melhor que a rede C40 propôs às mega-cidades do planeta. O Covas assumiu, e já 

fizemos o inventário de emissões de gases de efeito estufa e estamos fazendo o plano de ação 

climática, que mira o ano de 2050 com carbono zero. 

Eu: Isso dentro daquela iniciativa “Prazo 2020”, do C40? 

Laura: Isso.  

Eu: Ótimo. Acho que é bem interessante ter essa percepção assim histórica dessa variação, 

como você falou. Eu queria passar para a outra pergunta que é “como você avalia 

justamente o envolvimento do município de São Paulo com as redes transnacionais cidades 

nessa temática de mudanças climáticas?”. 

Laura: Olha, a gente tem muito, sempre teve muito envolvimento. No caso, por exemplo, lá 

ainda no comecinho dos anos 2000 na gestão da Marta, a gente tinha envolvimento com o ICLEI, 

a Laura Valente estava no ICLEI, e aí começou este tipo de reflexão. Eu também era uma pessoa 

que estava na, entre aspas, titularidade dessas coisas. E eu particularmente não entendia nada, 

eu própria fazia outras coisas. Mas aí, vamos dizer assim, no ponto de vista de gestão de recursos 

naturais, principalmente a questão de água. Então nós estávamos fazendo gestão de recursos 

naturais, e aí começou a entrar um negócio de racionalização de consumo de água e energia. E 

disso daí, na aproximação com ICLEI, acabou virando a questão climática porque o ICLEI tinha 

uma campanha chamada “Cidades pela Proteção do Clima”. Então, nós aderimos a essa 

campanha e começou esse papo. E particularmente, foi desse modo que eu me envolvi com a 

questão climática. Porque eu vinha de uma ação de muitos anos no setor de água. Eu participava 

do comitê da bacia hidrográfica do Alto Tietê e dos seus sub-comitês. Fui membro, uma das 

cinco pessoas que escreveu as primeiras leis específicas de proteção aos mananciais. Então, 

naquela época, meu foco era a água. E aí foi assim que eu fui chegando na mudança do clima, 



312 
 

que ficou grande quando o Adriano Diogo assumiu porque ele teve a visão política, então teve 

uma coordenação de ações muito maior. Tinha também um interesse específico porque o Banco 

Mundial ele tinha uma coisa que chamava...Como é que chamava? Eu fui até secretária dessa 

bistaca... Era uma coisa que chamava “Iniciativa do Ar Limpo para Cidades da América Latina”. 

Então como era com o Banco Mundial evidentemente tínhamos altos interesses. Então, naquela 

época, a gente também fez um monte de coisas pela Iniciativa e com estes trabalhos houve essa 

aproximação com essa questão climática que ficou cada vez mais forte dada a política do 

Secretário Adriano Diogo. Bom, pera aí você fez a pergunta, qual era mesmo?  

Eu: A pergunta era mais da interação com as redes de cidades. 

Laura: Então, naquela época foi com o ICLEI, que o ICLEI, na pessoa da Laura Valente, foi a 

instituição desses grupos internacionais de cidades, que trouxe a questão climática para a 

Prefeitura de São Paulo, e nos apoiou para São Paulo. Depois, aí aconteceu o seguinte. Existiu, 

existe ainda uma coisa que se chama Fundação Hewlett-Packard, da HP, da família dona da HP 

que constituiu essa Fundação. E essa Fundação tinha recurso disponível também nessas questões 

climáticas. Então tinha esforços de captura desses recursos, também associados a uma ação 

climática do município. Então, isso daí era a cenoura na frente do burro, na cara do burro para 

o burro ir indo andando. Depois, veio a fundação HP, ela ainda existe, surgiu em paralelo a 

fundação Clinton, e aí a Fundação Clinton saiu e se juntou ao C40. E o C40 foi criado. Então 

foi esse o caminho, eu te diria, de participação do Município de São Paulo com as redes de 

cidades. 

Eu: Entendi. E como você pontuaria o tipo de benefício que é gerado pela interação com 

essas redes? 

Laura: Ah, o benefício para mim... O principal benefício para mim ele se diferencia no momento 

inicial e agora. No momento inicial, para o setor técnico que é o meu caso, a grande questão é 

que a participação dessas redes de cidades eles trazem conhecimentos que muitas vezes não 

estão disponíveis para o setor técnico. Naquele tempo ainda, por exemplo... Hoje em dia se você 

quer saber o que que é um inventário de gases de efeito estufa, você entra no site do IPCC, vai 

lá e lê. Naquele tempo, não. Você tinha que ter os livros. Se você não tivesse os livros, você não 

tinha como saber. Então, porque teve a deliberação da primeira metodologia IPCC para realizar 
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inventários de gás de efeito estufa, e esses raciocínios são os raciocínios balizadores de todas as 

ações. Em 97, foi deliberado em Kyoto a adoção daquilo. Então, para depois preparar, editar... 

A gente não tinha. Então essas redes de cidades nos ajudaram muito nessa coisa de trazer a 

informação. Depois, hoje em dia, já não é mais necessário. Se você quer, você consegue 

encontrar na internet essas informações. É diferente portanto. A outra coisa é que, naquela época 

e hoje ainda, a autoridade de plantão ela tem sérias opiniões sobre saúde, educação, trânsito. 

Então, mas emissão de gases de efeito estufa, que troço é esse. Então, o fato de ter uma 

instituição internacional reconhecida do lado do decisor de plantão ajuda muito na adoção de 

decisões pela autoridade de plantão. Então isso ajuda muito. 

Eu: Como um fator quase de legitimação... 

Laura: Isso. 

Eu: Entendi, e você fez uma consideração dessa ideia de no início o apoio técnico ser muito 

importante. Hoje em dia, esse apoio técnico se mantém de alguma forma ou é um outro 

tipo de relação? 

Laura: Sim, se mantém, vou te dar um exemplo. Eu era a única pessoa da Prefeitura inteira que 

dizia para o Secretário “Secretário, me dá uma equipe que eu faço o inventário, eu sei fazer, eu 

sou a única que sabe”. Mas eles não me acreditavam. Porque também eles tinham medo 

(inaudível). Ao mesmo tempo, por exemplo, eu sabia fazer a metodologia do IPCC. Aí veio 

nessa parceria com o C40, uma das exigências deles é que o inventário fosse feito pela 

metodologia GPC, “Global Protocol for Community-Scale Inventories”. Aí, tinha que ter um 

treinamento. É claro que as equações de base são sempre as do IPCC, mas a montagem do 

relatório é completamente diferente. 

Eu: Porque é voltado para essa escala local, é isso? 

Laura: Porque é voltado para a escala local, mas principalmente, não é essa a questão. Ele, ao 

territorializar, você monta a conta... As equações de base são as mesmas, mas você monta o 

cálculo com critérios territorializados. Então, você expressa as emissões de um outro modo e 

nisso torna mais fácil a politização para não-iniciados. Então, em 2018, por exemplo, a gente 

fez esse treinamento nessa metodologia de cálculo nova. Isso ainda existe. Esse aperfeiçoamento 
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técnico e tudo mais. Agora, não é só isso, é muito mais complicado. Porque? Porque as pessoas 

tem os seus saberes tradicionais. Aí chega alguém e diz assim “meu, não é bem assim, sabia? 

Isso daí tudo que você sabe, você faz com perfeição, não é bem assim.”. Bom então tá, então 

quero fazer direito, como é que faz? Olha a gente ainda não sabe, ou tem muita incerteza nisso. 

Pode ser assim, pode ser assado, mas desse jeito que você sabia e sempre soube, está tudo muito 

bem, não é bem assim não vai ser assim. Então, é complicado do ponto de vista do profissional 

técnico que tem uma responsabilidade e uma atribuição a desenvolver. E aí, a coisa principal, 

atitude minha que tive esse encargo, é chamar as pessoas e dizer “gente, ninguém sabe, tudo 

pode ser assim, pode ser assado, mas quem gostaria de tentar aprender”. E eu sempre digo para 

todo mundo lá na Secretaria. A primeira postura técnica sobre qualquer coisa é saber medir. 

Você vai fazer café de manhã é uma ou duas colheres que você vai pôr, as colheres são cheias 

ou rasas, põe quando a água está fria ou quando a água está fervendo. Então, saber medir é a 

primeira atitude técnica para qualquer coisa. E aprender a fazer inventário, aprender a lógica de 

cálculo é o primeiro passo técnico para gente tratar a questão da mudança do clima, no mínimo 

do ponto de vista da mitigação. Do ponto de vista da adaptação, é outra discussão. 

Eu: Com certeza. Laura, eu queria passar então para uma terceira pergunta que eu acho 

que tem muito a ver com a posição que você ocupa. Qual é a contribuição das estruturas 

participativas criadas no município de São Paulo no âmbito dessa política municipal de 

mudanças climáticas para o desenvolvimento dessa temática? 

Laura: Olha, eu acho que a principal contribuição é a cobrança. Principalmente, a cobrança 

instruída, porque tem gente que fala coisas e assina abaixo-assinado, faz propostas formais, que 

não sabe nem a diferença de lei e decreto, é vergonhoso. E o pior é que é sério, sabe? Pessoas 

que são capazes de mobilizar muita gente que embarcam em canoas “furadésimas”. 

Principalmente, a crítica instruída ela é decisiva para fazer mover a inércia da máquina. Então, 

desse ponto de vista, eu acho muito legal. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu coordeno o Comitê 

de Mudança do Clima. Aquele fórum é um fórum de disseminação de informação, é um fórum 

de abertura de participações, articulações, outras atividades por outras instituições, e tudo mais. 

Então, eu acho que é muito legal sim, que é muito útil. Mas a maior utilidade é quando há 

pressão 
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Eu: Entendi, e essa pressão... São casos que essa pressão vem do Comitê para movimentar 

a máquina da Prefeitura, é isso? 

Laura: Não, vem da sociedade para o Prefeito, para o Secretário, para o Comitê, para o Bispo 

de Botucatu, para todo mundo (inaudível). A própria máquina tem que se mexer. 

 

Eu: Propriamente da sociedade civil organizada, assim? 

Laura: Não precisa ser organizada, mas a organizada é a melhor. É a mais forte. 

Eu: Ótimo. E aí eu queria fazer uma pergunta que eu acho que ela tem a ver um pouco da 

perspectiva do município para fora. Que seria “como você avalia a capacidade do 

município de se posicionar nas outras esferas de governança como um ator relevante no 

tema de mudanças climáticas?”. 

Laura: Acho fundamental a postura do Município de São Paulo. No meu modo de entender, ela 

é decisiva, embora ela ainda não tenha se expressado assim. Por exemplo, como eu até falei para 

você. O Kassab foi um cara que incorporou. Isso daí ele foi para o governo federal, foi para o 

governo estadual, e ele levou esse troço. Mas isso é complicado. Vou te dar um exemplo que 

aconteceu, um branco no salão danado, mas que ilustra bem isso. Em 2015, lindo Acordo de 

Paris, Brasil protocolou NDC, muito lindo. Aí teve um evento lá no Instituto de Estudos 

Avançados da USP, que só estavam os “bambambans”, que eram o Carlos Klink, que era o 

Secretário da Dilma, que foi o responsável pela redação da NDC do Brasil. Acho que Carlos, 

com certeza. Você lembra o nome do cara. 

Eu: Não é o Carlos Nobre? 

Laura: Não, (inaudível) um nome assim. Porque é um nome esdrúxulo. Estava ele, enfim, tinha 

o Ricardo Abramovay, o Paulo Saldiva, o Fábio Feldman, esses nomes assim. Então, um debate 

e tal, e muito interessante, foi muito legal. Aí, abriu-se o debate, muito bem, e aí eu levantei a 

mão. Eu coordeno o Comitê de Mudança do Clima do Município de São Paulo, foi apresentada 

a NDC do Brasil, e eu estou aqui para perguntar qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio, o 

que nós como município devemos fazer. Sabe esse branco no salão. Sem piada, deu um branco 
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no salão do capeta. E aí o cara, o Carlos, que era do Ministério, ele falou “sabe, quando a gente 

tratou e pensou todas essas questões, a gente pensou no atacado, a gente não pensou como isso 

ia ser tratado e gerenciado por outros níveis de governo”. Não tem, não sei. Ele foi honesto, foi 

muito legal. Isso, por exemplo, dá uma amostra de como essas coisas acontecem. O 

conhecimento produzido nas estruturas federais ele é feito sem a percepção de como vai ser a 

vida real aqui embaixo. (inaudível) pratica a gestão aqui embaixo, como é que vai fazer com 

aquele negócio. Então, em primeiro lugar, se você ler aquela resolução ANEEL da geração 

distribuída. E eu estou falando porque eu fui ler, porque eu queria fazer alguma proposta de 

geração distribuída ligada ao nosso código de obras Certo, como é que você estabelece a 

regulamentação da produção das edificações e põe um incentivo para a energia distribuída. É 

uma potencialidade imensa. Não tem, é impossível. Então essas coisas são difíceis. Ao mesmo 

tempo, na hora que você começa a tomar essas decisões, a hora em que as pessoas, os decisores, 

os políticos, eles sentem no chão de fábrica do município o drama e vão subindo para outras 

esferas, eles tem essa sensibilidade maior para enxergar essa concretização na vida das cidades. 

E aí dirá você “não, mas decidir a taxa SELIC, decidir essas outras coisas também afeta o chão 

de fábrica”. Não é que não são concretas. São, mas é outra natureza de concretude, que é o 

âmbito das relações sociais. No caso, não é apenas a estrutura física das cidades, seja do 

ambiente natural, seja do ambiente construído, mas é como as relações se desenvolvem na 

cidade e também produzem riqueza. Então eu acho que essa posição do Município de São Paulo, 

de levar essas questões da vida como ela é, é fundamental. Porque senão fica só... Porque assim, 

vou te dar um exemplo, isso eu falo para deus e o mundo. A diferença do nível municipal para 

o nível estadual e o nível federal é que o nível federal e estadual, por exemplo, você vai trabalhar 

com meio ambiente, você pega um mapa, você pega planilhas com dados, e vai por aí. Isso é o 

trabalho realizado. No governo local, você abre a janela e fala “galerinha, para de jogar o lixo 

dentro do bueiro”. A conexão com o indivíduo, com as pessoas, é muito próxima. Então a 

capacidade do governo local de gerenciar a sociedade é monumental. Então é dessa concretude 

que eu estou falando. Portanto... E dada a complexidade de todos os tipos de relação que o 

município de São Paulo tem, dada a diversidade física que ele tem dentro do seu território, tudo 

aquilo que a gente consegue fazer aqui, vai ser possível de fazer em qualquer lugar. (inaudível) 

dificuldade aqui, em qualquer lugar você consegue fazer. 
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Eu: Perfeito. E Laura, e na troca internacional, nesses espaços mais internacionais que 

São Paulo participa e ocupa, você acha que também tem essa capacidade do município de 

levar algum tipo de contribuição? como que isso se dá? 

Laura: É genial. Bom, o Brasil, na minha opinião, a despeito deste idiota de plantão, o Brasil é 

o máximo. E eu tive a experiência, por exemplo... Existe um negócio que chamou Processo de 

Marrakech. E eu participei do Processo de Marrakech. Pessoas do planeta inteiro foram 

convidadas a ficar lá uma semana em Marrakech, para discutir processos de mudança econômica 

por razões ambientais e climáticas. E havia três conferências de referência para fazer essa 

discussão. E uma delas era do Município de São Paulo e fui eu que fiz a conferência. Então a 

gente é exemplar para todo planeta. Porque a gente tem do melhor ao pior, do mais pobre ao 

mais rico, da floresta tropical a uma das maiores cidades do mundo. Então, é monumental o 

interesse que São Paulo desperta em qualquer fórum que a gente vá. É muito interessante. Então 

a gente tem uma receptividade enorme. 

Eu: Entendi, que ótimo. Eu tenho aqui mais três perguntas. Essa pergunta eu acho que 

você já tocou nela em outras considerações mas acho que é mais uma ideia de sistematizar 

assim. Para você, quais são os principais atores envolvidos no desenvolvimento da política 

climática no município de São Paulo e como que você caracteriza a interação que se dá 

entre eles? 

Laura: Em primeiro lugar, a indústria automotiva. E isso é um grande problema para nós. Aí 

você vai encontrar... Se você analisar, por exemplo, no seu caso, a indústria automotiva, você 

vai ver os processos de dominação ação do planetária, o neocolonialismo e vai por aí afora. É 

sério, não é piada mesmo. É rir para não chorar. Mas se você analisar, é característica essa 

questão. Por que a indústria automotiva? Por causa da enorme frota de ônibus que o município 

gerencia, por causa das questões de mobilidade. O município ao se tornar, principalmente no 

final dos anos 90 e nos anos 2000, um município estritamente de serviços, a sobrecarga do 

sistema de comunicação e particularmente do sistema viário é uma realidade. Então, eu diria 

que em primeiro lugar tudo aquilo relacionado a... Primeiro, a indústria automotiva; segundo, 

as questões de mobilidade; terceiro, eu diria duas coisas: a gestão da drenagem, em realidade a 

questão da água... E a água por três vieses: a água do ponto de vista da drenagem urbana; a água 

do ponto de vista do abastecimento, da recarga dos aquíferos, da condição de infiltração e da 
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manutenção da vegetação natural para manutenção da umidade do ar, coisas assim, relacionadas 

todas a disponibilidade da água para o abastecimento e para o conforto humano... E terceiro a 

questão, um outro viés de disponibilidade de água, que é a derrubada da Amazônia. A água que 

a gente tinha aqui vinha de lá. Na medida em que a floresta está sendo queimada. E ela tanto 

está sendo queimada que no ano passado o dia virou noite por causa da nuvem negra que veio 

de lá. Do mesmo jeito que vem essa fuligem, vem a água. E a derrubada da Amazônia é também 

uma questão fundamental para a manutenção da soberania de São Paulo. Só vai existir se tiver 

água. 

Eu: Sim. Agora, eu posso voltar um pouco só no tema da mobilidade porque eu achei a sua 

consideração muito interessante assim... Pensando um pouco mais na estrutura 

institucional do município mesmo, você acha que então o relacionamento, por exemplo, 

com concessionárias de transporte público acaba sendo de algum tipo um dificultador, um 

obstáculo a política? Como que isso acaba ocorrendo? 

Laura: Eu não entendi a pergunta. Faz de novo. 

Eu: Não, porque você falou muito, você falou da indústria automotiva. E eu estou 

pensando que em São Paulo existe, por exemplo, o comitê para renovação da frota. A 

questão da frota de ônibus acaba sendo uma questão muito importante para pensar as 

soluções de mitigação. 

Laura: Sim. 

Eu: Eu queria entender como se dá essa relação na prática. Ela é muito conflituosa? 

Laura: Se é. Eu também fui a Secretária Executiva do COMFROTA, eu pus o COMFROTA 

para funcionar. Acaba a reunião, os caras quase saem no tapa mesmo. Não é brincadeira, é 

pesado. 

Eu: E aí é uma resistência às medidas de redução de emissões... Seria nesse sentido? 

Laura: É nesse sentido. É muita grana. Muito poder. Escuta, espera um pouquinho que estão 

batendo na porta. Nós estávamos falando do...  

Eu: Das reuniões do comitê de...  
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Laura: COMFROTA, isso. É uma desgraça, porque de fato é muito dinheiro, é muito poder, e a 

disputa é assim férrea. E também os políticos do momento morrem de medo de tomar ações 

assim diretivas, porque eles sabem que vão levar uma paulada. Então, é difícil mudar. 

Eu: E tem alguma tentativa do pessoal das redes de cidades de se envolver, vamos dizer 

assim, nessa dinâmica mais da política do município? Ou eles estão ausentes nesses 

espaços? 

Laura: Não, eles participam enormemente. Mas isso para discutir, para ajudar, para trazer a 

informação, mas é... Agora mesmo nós temos uma parceria com a C40 para “zero-emissions 

buses”, mas não funciona. É pura política e disputa empresarial, disputa de recursos. É uma 

coisa muito pesada. Mas as redes de cidades, elas... Ah, o WRI também ajudou. Mas é uma 

coisa assim que tem menos força, porque são ambientes e conhecimentos que são mais 

estatuídos, mais conhecidos. Então, e os interesses também são muito claros. Então, eles têm 

menos poder para interferir. A (inaudível) deles acaba sendo pela via do conhecimento novo. 

Eu: Entendi. Eu tenho duas perguntas, que são na verdade mais para amarrar assim. E 

eu acho que se somam um pouco a essas considerações que a gente estava discutindo aqui. 

Quais são os principais entraves no desenvolvimento da temática climática no município 

de São Paulo? 

Laura: Eu acho que o principal entrave é a sociedade não tem clareza ainda. Quer dizer, você 

tem uma população pauperizada, desesperançada... Porque veja, quando o Lula veio de pau-de-

arara para São Paulo havia uma situação degradatória, vamos dizer assim, do ponto de vista 

objetivo... Ele veio de pau-de-arara... Mas havia esperança. Hoje em dia, não tem nem um nem 

outro.  Então, é uma desgraça esse problema. Na minha opinião, e nesse sentido que eu tenho 

trabalhado sempre, de levar um conhecimento mínimo para que a população tenha noção do que 

é que vai acontecer, daqui 20 anos, 30 anos, e a própria população vá conseguindo decidir a 

própria vida. Ela vai saber, ela tem que saber, que o clima vai ficar assim, a temperatura vai 

ficar assim, a chuva vai ser assado... Embora, não se tenha certeza ainda científica sobre o que 

vai acontecer com a chuva em São Paulo. Não é à toa que é aqui que passa o Trópico de 

Capricórnio. Porque a população tem que tem saber decidir aquilo que vai ser melhor para ela. 

Se ela pensa igual aquele idiota do Haddad, que derrubar uma floresta lá embaixo na Billings, 
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para construir sei lá quantas mil habitações, as pessoas abandonam. Ele não pensa que existe 

cidade fantasma. O provimento habitacional não é a estrita edificação. Então, eu acho que a 

gente tem todos esses problemas. Eu, na minha prática profissional, eu acredito na força do 

povo. Se o povo se apropria das coisas, a vida anda e as pessoas não são burras de per se, mesmo 

que façam burrices. Então, se você ajuda o processo de disseminação, de informação, para que 

as pessoas se tornem críticas sobre esses assuntos, que afetam e afetarão decisivamente suas 

vidas, as pessoas vão decidir. E aí a maioria vai botar um rumo para essas coisas, que pode ser 

certo, pode ser errado, sei lá, tanto faz. Mas enfim o que eu sinto... Volta, qual era a questão 

mesmo? 

Eu: É dos entraves. Eu estou entendendo que você está falando que é.... 

Laura: O entrave é a incerteza, é o desconhecimento, e vamos dizer assim... Mas principalmente, 

eu diria, no âmbito técnico, é a incerteza. E no ponto de vista político, além da incerteza, o 

desconhecimento geral. Porque se você souber no mínimo que a temperatura vai aumentar, e 

que a chuva vai diminuir, que você pode estar investindo como fez o idiota do Haddad lá 

embaixo, gastando a maior grana, edificando coisas, que podem ficar abandonadas. Existe 

cidade fantasma. Então, eu acho que esse é o grande entrave. Fora o colonialismo. 

Eu: Partindo para uma perspectiva então, para uma tentativa de proposição. Por meio de 

que estratégias você acha que principalmente essas redes transnacionais de cidades 

poderiam apoiar então um melhor desenvolvimento da política climática nos municípios? 

Laura: Olha, eu acho que uma das formas mais úteis é essa... Porque assim, a rede internacional 

ela só vai poder apoiar no nível técnico e dando amparo para o decisor de plantão, autoridades 

de plantão. Do ponto de vista técnico, as formas é a disseminação normal. Livros e eventos, 

certo? E isso as redes internacionais fazem, mas hoje em dia eles também têm menos dinheiro 

e eles fazem menos eventos presenciais, que na minha opinião é a melhor forma, o evento 

presencial. Isso eu diria do ponto de vista técnico. Do ponto de vista político, eu acho que essa 

presença... Vamos dizer assim, como faz a C40 agora... Que tentou fazer com o Haddad. O 

Haddad jamais recebeu ninguém do C40 ou do ICLEI que eu saiba... Que é esse contato com o 

político, que é o contato com os Secretários, esse tipo de ação de embaixada. Então, é isso que 

me parece que eles possam fazer... Fora daí, ir apoiar na obtenção do acesso a crédito. 
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Eu: Junto a financiadores assim, dos mais diversos... 

Laura: Isso. 

Eu: Entendi. E deixa eu fazer uma pergunta. E você acha que então um projeto desse, 

como o que está sendo tocado atual, de elaboração de um plano de ação climática, ele 

também não é algo que vai dar uma maior solidez aos passos que precisam ser tomados? 

Eu não sei como que é a sua visão em relação a isso... 

Laura: Eu acho que sim, porque o plano ele é o primeiro na história. A gente teve as diretrizes 

para os planos de ação na gestão do Kassab, e como plano mesmo esse é o primeiro. A gente 

teve também na gestão do Kassab aquele plano chamado “SP 2040”. E tem um problema que o 

nosso plano vai ter, do mesmo jeito que o “SP 2040” que é a falta de tempo para fazer os 

processos participatórios na redação do plano. Que é a questão operacional que se coloca é: ou 

você faz o processo participatório e fica sem o plano, ou você faz o plano sem o processo 

participatório e pelo menos tem o plano lá. Que foi a opção que a gente fez. Porque o Prefeito 

pode ser reeleito, mas pode ser que não seja. E ainda que ele seja reeleito eventualmente, cada 

governo é um governo. A composição de forças é outra, e ele vai ter que decidir “a, b e c” 

diferente daquilo que ele decidiu esse governo. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade 

que tem para essa formulação. E, no meu entender, o mais importante do plano é a construção 

de uma narrativa. Porque, vamos dizer, até 2050 você tem mais de 8 governos. Então se você 

constrói uma narrativa, seja para o comum das pessoas, seja para o decisor de plantão, ele vai 

querer botar a narrativa dele, o toque dele. E aí... Exceto se for, como foi o Haddad, jogar uma 

pá de cal (inaudível). Mas a nossa expectativa, nesse processo, é de que a gente, vamos dizer 

assim, de um certo modo, põe o ovo em pé. Para que outros tentem ir adiante a partir dele. E 

esses conhecimentos que ficam ali sistematizados, expressos e sistematizados, possam ser 

avançados pelos que sucederem. 

Eu: E tem alguma expectativa disso acompanhar ou assumir um caráter propriamente 

normativo, assim? 

Laura: Tem, a gente imagina...Isso está em discussão. Isso não está certo. Mas a resposta mais 

simples é que ele vai ser promulgado por um decreto. E esse decreto também vai estabelecer 

regras para a sua aplicação. E a gente fazer o plano agora, nós temos um enorme interesse em 
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fazê-lo agora, porque o ano que vem começa um processo de revisão do plano diretor. Existem 

outras revisões de planos relevantes, tipo o plano de habitação, o plano municipal de saúde, 

todas essas coisas. E esse planejamento setorial ele precisa ter alguma referência. E o nosso 

plano ele pretende ser essa referência para orientar o desenvolvimento dos planos setoriais. 

Eu: Entendi. E a expectativa é que ele saia... Eu falei com o Rodrigo Perpétuo do ICLEI, 

ele tinha falado que a ideia é que esses planos saíssem em outubro. Eu não sei se isso está 

alinhado... É isso? 

Laura: É, mas eu estou achando que vai ser mais novembro. Independentemente de data de 

eleição, eu estou falando de (inaudível) de trabalho, se eu não morrer antes. 
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APPENDIX I – TRANSCRIPT OF INTERVIEW 7 

Interview of Marina Morais de Andrade – 07/30/2020: 

Eu: Eu vou aqui começar com a primeira pergunta. Como você avalia o desenvolvimento 

de políticas relativas à temática climática no município de São Paulo, no tocante ao nível 

de institucionalização e efetividade? 

Marina: Eu acho que, em termos de institucionalização, a gente está bem. E está caminhando 

bem. A gente tem uma Lei para Ação Climática, que já está instituída faz tempo. Acho que faz 

uns dez anos, um pouquinho mais. A gente tem o Comitê do Clima e da Ecoeconomia e tem 

uma equipe que trabalha voltada para esse comitê, com participação da sociedade civil, 

representantes do governo. Tem também o Plano de Diretrizes para Ação Climática, que está 

baseando agora, assim... o Plano de Ação Climática que a gente está construindo está sendo um 

passo além do Plano de Diretrizes. E, também, agora a gente tem o COMFROTA. Então eu acho 

que, em termos de institucionalização, a gente já tem algumas bases sólidas e está avançando 

bastante. Tem Plano de Resíduos Sólidos... Se você pegar todos os planejamentos setoriais, 

tratam de alguma maneira e vão tratar cada vez mais do tema mudanças climáticas. E, da mesma 

maneira, em termos de ODSs, a gente tem lei, a gente tem a comissão, a gente percebe que na 

interação com outras cidades do mundo isso já é um ganho institucional muito grande. Agora, 

em termos de efetividade, para mim fica um pouco difícil dizer, porque eu não trabalho com as 

áreas fins. Acho que a Laura é uma das melhores pessoas para dizer isso. Ou, se você quiser 

avaliar cada política setorial, acho que o gestor... de transportes... poderiam (sic) te dizer. Mas, 

o que eu sinto é que esse arcabouço institucional tem feito as nossas políticas ficarem cada vez 

mais efetivas. É lógico que tem várias barreiras a serem enfrentadas. O Ilan deve ter te falado 

da questão dos transportes, que a gente precisa... tem a lei, a gente precisa avançar para cumprir 

a lei, mas a gente não tem o terreno preparado para isso. A gente não tem empresa para fornecer 

a tecnologia, estações de recarga de ônibus, esse tipo de coisa. Então, em termos de efetividade, 

a gente precisa avançar, mas eu acho que a gente precisa avançar enquanto sociedade também. 

Setor privado e outros setores da sociedade que sejam importantes para a gente caminhar. A 
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gente tem a legislação, mas eu acho que falta essa costura de todos os setores para que a gente 

consiga avançar. 

Eu: Então, só para eu fazer um adendo nisso aqui. Eu acho que eu percebo isso um pouco 

na sua fala. Você diria que a ideia, então, dessa maior... do que você falou, desse processo 

de uma maior transversalidade. De isso estar entrando em todos os setores, algo que em 

algum... a longo prazo, ou médio prazo, vai acabar fomentando uma maior efetividade. 

Marina: É basicamente isso. Porque os desafios climáticos são tão grandes e tão complexos, 

porque você sempre precisa... você desenvolve uma solução, mas você precisa de uma solução 

para a solução. Porque você resolve de um lado, descobre do outro, então a Prefeitura em si 

precisa trabalhar de uma maneira cada vez mais transversal. E é isso que a gente tem ganhado 

muito com o Plano de Ação Climática, na construção do Plano de Ação Climática, porque os 

técnicos estão olhando de uma maneira muito mais transversal as políticas em termo de ação 

climática. E não só a Prefeitura, mas todos os setores da sociedade. A gente precisa de um 

engajamento amplo de todos os setores da sociedade para conseguir avançar. Às vezes para a 

gente conseguir avançar um pouquinho a gente precisa de um engajamento muito grande. 

Eu: Sim. Ótimo. Deixa eu passar aqui então já para a segunda pergunta. E como você 

avalia o envolvimento do município com as redes transnacionais de cidades na temática de 

mudanças climáticas? 

Marina: Eu tenho um histórico recente. Até 2016, 2017, eu trabalhava em Guarulhos. Não era 

uma pauta muito quente naquela época na Prefeitura de Guarulhos. Quando eu entrei em São 

Paulo, havia algumas interações muito pontuais, com ICLEI, C40, muito superficiais. Eu entrei 

em fevereiro de 2018 na Prefeitura de São Paulo e o Ilan é o nosso ponto focal. A gente se 

conheceu, a gente começou a interagir cada vez mais e aumentou exponencialmente o nosso 

ponto de interação. Um marco importante foi a assinatura do compromisso Deadline 2020. Acho 

que foi em setembro de 2018 que ele assinou a carta, mas era muito incipiente a nossa relação, 

a relação da cidade de São Paulo com as redes transnacionais. E isso é uma coisa que eu ouvi 

da Laura lá do começo, que o Comitê do Clima sempre teve interações internacionais, porque 

essa pauta é essencialmente internacional, ela é muito fomentada com relações internacionais. 

Então ele já tem relações consolidadas com alguns organismos internacionais, e já tinham. Mas 
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no âmbito das redes a nossa relação é muito incipiente. E desde a assinatura do Deadline 2020, 

eu trabalhei... eu e a Laura trabalhamos bastante para isso, a gente sempre trabalha em parceria... 

e finalmente a gente conseguiu a assinatura com pareceres favoráveis técnicos, tudo foi feito 

assim. E, desde então, abre-se um leque. A C40 começa a oferecer assessoria técnica, não só a 

C40, mas o ICLEI e o (inaudível) 08:21. Então eles começam (inaudível) 08:24 para assessoria 

técnica para São Paulo. Para o desenvolvimento do Plano tem "workshop" para ensinar a 

metodologia de inventário para os servidores da SVMA, que é a Secretaria do Verde e Meio 

Ambiente. E aí começam muitas outras oportunidades, com a C40 em sim, de diversos projetos 

pontuais, como o "Zebra", que é de aceleração para uma transição para uma frota mais limpa. A 

gente tem um projeto agora na área de qualidade do ar... Tem tanta coisa com a C40 que eu 

preciso de uma lista para lembrar, tantas (inaudível) 09:12. 

Eu: Mas essa interação normalmente se dá exclusivamente então entre C40 e Secretaria 

de Relações Internacionais, ou então... acho que não, você falou... 

Marina: Não, já está disseminada na Prefeitura inteira. É assim, a C40 antes era mais com a 

gente, mas o nosso papel enquanto Secretaria de Relações Internacionais é fazer a ponte entre a 

C40, nós somos os pontos focais, e a gente repassa o contato com o técnico das secretarias fins. 

Então a C40 tem várias redes temáticas: "resíduos sólidos", aí a Amlurb faz "resíduos sólidos"; 

"segurança alimentar", aí tem uma Coordenadoria de Segurança Alimentar dentro de 

Desenvolvimento Econômico que interage. Então já tem um volume grande de interações entre 

os técnicos, a Rede já é conhecida pelos técnicos, várias secretarias já participaram de 

"workshops", porque cada rede temática tem um "workshop" específico, várias secretarias já 

participaram de "workshops". Uma vez o secretário-adjunto de educação foi num evento de 

sistemas alimentares. Mas, para além da C40 a gente tem também o ICLEI, que trabalha nessa 

pauta e, por exemplo, viabilizou a participação de São Paulo na COP 25. E tem redes pontuais 

que não trabalham diretamente com a temática climática, como o Pacto de Milão, que trabalha 

com a proposta de segurança alimentar, de garantir uma segurança alimentar urbana que, 

invariavelmente, toca a situação climática também. Tem uma parceria nossa com a Fundação 

Ellen McArthur, que é voltada para economia circular e que também toca a questão climática, 

que interage com diversas secretarias. Então, de quando eu entrei para cá eu posso dizer que 
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essas interações sobre o tema de mudanças climáticas cresceram exponencialmente, estão muito 

mais substanciais. 

Eu: E... bem, eu acho que você não consegue fazer diretamente a comparação, porque você 

também entrou em 2018, mas você acha que esse aumento das interações é um pouco por 

uma escolha da gestão de dar prioridade a isso, um foco isso. Tem uma sinalização do 

prefeito de "vamos focar nisso"? 

(interrupção) 

Marina: A sua pergunta foi se isso foi por uma opção da gestão... 

Eu: É, se você percebe que vem muito de uma comunicação do prefeito ou das lideranças 

de "não, essa é uma prioridade nossa, uma prioridade da gestão". 

Marina: Eu acho que são dois fatores. Existe... o prefeito ele tem um engajamento forte com as 

pautas ambientais, ele já foi secretário do meio ambiente. Mas os secretários também que 

estiveram... o embaixador Afonso Massot e agora o secretário Luiz Alvaro de Relações 

Internacionais, eles apoiam bastante essas pautas ambientais também politicamente. E, por um 

outro lado, tem um forte engajamento técnico, uma estruturação da área multilateral dentro da 

secretaria, que cresceu de 2018 para cá, cresceu substancialmente. Quando eu entrei tinha duas 

pessoas e agora têm oito, nove pessoas, contando estagiários. Então existe... é uma estruturação 

de uma equipe voltada para essa área. E o engajamento técnico também das demais secretarias, 

um interesse na pauta. 

Eu: Entendi. E, só uma pergunta, porque, na verdade, é uma coisa que eu fiquei meio em 

dúvida quando eu estava fazendo a pesquisa. Hoje em dia a Secretaria de Relações 

Internacionais, ela tem "status" de secretaria? 

Marina: Não. Na verdade, é assim. É até complicado entender. Porque a gente tem um secretário, 

nós temos (inaudível) 18:32 de secretário mesmo. Ele é Secretário Executivo do Gabinete do 

Prefeito, voltado para temas de relações internacionais. A gente tem um Secretário Executivo 

de Relações Internacionais, mas a estrutura da secretaria virou uma coordenadoria, então mudou 

de nome. De secretaria, virou uma coordenadoria dentro do gabinete do prefeito. E as divisões 

que a gente tinha de coordenadoria multilateral, bilateral e missões não existem mais 
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institucionalmente. Nós somos uma coordenadoria de relações internacionais própria, digamos, 

uma coordenadoria só, mas o nosso funcionamento continua estruturado dessa forma... de 

trabalho. Existe ainda a ação multilateral, bilateral... 

Eu: Entendi. Eu vou passar aqui para... acho que a terceira pergunta. Você já falou um 

pouco do Comitê do Clima, mas passando aqui pelo questionário... Qual é a contribuição 

das estruturas participativas criadas no município de São Paulo, no âmbito da Política 

Municipal de Mudanças Climáticas, para o desenvolvimento dessa temática? 

Marina: Eu entendo que essa temática das mudanças climáticas, ela é muito fomentada tanto 

pelas relações internacionais, quanto pela sociedade civil. Então eu acho que espaços como o 

comitê, e mesmo durante a construção do Plano de Ação Climática, muitas organizações da 

sociedade, tanto privadas quanto do terceiro setor, participaram e contribuíram. E eu acho que 

a participação da sociedade tem contribuído muito para o crescimento dessa pauta na Prefeitura. 

Eu: Entendi. Então não teve... Eu falei com o Rodrigo Perpétuo, do ICLEI, e ele destacou 

isso, que tem dentro da dimensão de elaboração do Plano de Ação Climática estão sendo... 

estão tentando ser fomentados espaços de participação social. É isso? 

Marina: É, então... Ocorreram diversos "workshops" que tiveram já a participação de diversos 

setores da sociedade, com temas específicos, para discutir temas específicos, principalmente em 

termos de mitigação. Mas uma pessoa que poderia falar muito bem sobre esse processo, além 

da Laura, é a Nathalie Badaoui, que é assessora C40 para a cidade de São Paulo, que está... ela 

junto com a Laura, estão tocando a construção do Plano de Ação Climática. 

Eu: Entendi. Eu vou passar aqui para a quarta pergunta. Eu acho que ela tem uma 

dimensão interessante para você que tem... que é da área de relações internacionais. Como 

você avalia a capacidade do município de São Paulo de se posicionar em outras esferas de 

governança como um ator relevante no tema de mudanças climáticas? Então pensando, 

talvez, a relação que se dá tanto internacionalmente, mas também com o estado, ou com o 

nível federal mesmo. 

Marina: Olha, em termos de relações internacionais... a pergunta era "como eu avalio a interação 

de São Paulo"? 
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Eu: É, com outras esferas de governança, então... 

Marina: É um trabalho de "formiguinha". Em relações internacionais, você começa fazendo 

parceria com as redes, e aí você vai se engajando em diversos fóruns e se apropriando cada vez 

mais das temáticas e dos espaços. Eu acho que a cidade de São Paulo está em um caminho, já 

cresceu bastante perto do que era no início da gestão, da atual gestão. Porque já teve vários 

momentos... eu estou falando aqui da história recente que eu acompanhei. Mas, quando eu era 

pesquisadora, eu estudei a atuação de São Paulo desde 1989, a atuação internacional de São 

Paulo. Então a gente teve vários altos e baixos, a gente não pode desconsiderar a história que já 

passou. Porque São Paulo já recebeu, por exemplo, a Conferência da Unctad. Se eu não me 

engano, também já recebeu uma Cúpula de Prefeitos da C40. Então a gente já teve no passado 

um engajamento muito forte e substancial. Mas dessa história recente que eu estou 

acompanhando mais de perto, inclusive como ator nesse processo, a gente está em uma crescente 

para se apropriar dos espaços. E eu acho que é possível incidir muito mais, por tudo que é 

estabelecido. Se a gente tiver uma política de relações internacionais de "rabo" dentro da 

Prefeitura de São Paulo que tenha continuidade, ao longo do tempo, nas interações com o 

governo federal, com o governo estadual, com esferas internacionais, a gente pode participar 

muito mais desses processos de construção das agendas e incidir neles. Mas isso é uma 

construção. Para participar, para ser um ator influente nesse processo, é preciso de (sic) uma 

política com continuidade. 

Eu: Entendi. E, só fazer uma pergunta, porque isso apareceu como um tema em outras 

entrevistas. Eu não sei qual é também o nível de interação com o governo federal 

especificamente em relação a essa questão climática. Mas tem alguma dimensão de 

conflito, ou de maior tensão, nessa relação? 

Marina: Pelo que eu tenho conhecimento, eu não sei se o Verde participa de outras esferas, que 

tenham interação com o governo federal, mas atualmente, as posições que o prefeito tem adotado 

têm ido em outra direção da que o presidente tem adotado. Então não existe um conflito posto, 

mas o prefeito tem adotado posições contundentes de apoiar a pauta e implementar políticas. O 

Acordo Deadline 2020, que ele assinou, se compromete a cumprir as metas do Acordo de Paris, 

então ele tem se engajado com essa pauta e se posicionado publicamente. E a posição dele tem 
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sido bem antagônica à que o presidente tem adotado. Que eu saiba não existe uma interação 

formal com o governo federal sobre essa parte. 

Eu: Entendi. Então só complementando essa pergunta, porque isso apareceu quando eu 

falei com uma pessoa das relações internacionais do Rio de Janeiro. Eles falaram que todos 

esses acordos de cooperação, todas essas coisas que são firmadas com redes, ou com outros 

municípios, mas toda essa participação, vamos dizer assim, internacional das cidades, que 

eles têm uma interação com o Itamaraty. Meio de "olha, estamos celebrando isso" ou meio 

que uma ciência, ou uma validação. Isso acontece em São Paulo? 

Marina: Então, depende da situação. Até em relação à participação de fóruns. Sempre que a 

gente vai participar de algum fórum, que tem uma delegação brasileira, a gente avalia se é 

importante avisar ou não e a gente comunicar até porque está participando. Mas, por exemplo, 

compromissos como o Deadline 2020, eles não são vinculativos juridicamente. É um 

engajamento da cidade. O prefeito está dizendo, assim como numa promessa de campanha, ele 

diz "olha, estou me comprometendo com essa pauta", ele está dando uma sinalização política. 

Então esse tipo de compromisso, a gente não tem a prática de avisar, porque é uma política que 

diz respeito às competências da cidade. Quando ele assume compromissos com... que diz 

respeito à jurisdição da cidade, a gente não vê necessidade. Mas, se de alguma maneira, cruza 

com o governo federal... Por exemplo, tem acordos de cooperação que a gente precisa passar 

pela Agência Brasileira de Cooperação, então a gente segue esse rito. Quando vai pegar um 

empréstimo internacional, um financiamento, esse tipo de coisa, do BID, tem que seguir o rito 

de passar pelo Senado esse tipo de coisa, a Presidência precisa localizar. Então tem coisas que 

a gente... E a gente se respalda no nosso jurídico. Tem assuntos que a gente acha importante 

reportar à (inaudível) 28:47 , mas lá na secretaria a gente tem uma relação muito boa com o 

Eresp, que é o Escritório do Itamaraty em São Paulo, temos até projetos em comum juntos. Tem 

assuntos que não são necessários, até porque a cidade se compromete com uma série de coisas 

internacionalmente que dizem respeito aos competentes do governo local. 

Eu: Entendi. Ótimo. Eu vou... Acho que a gente já foi meio passando por esse tema, mas 

vou passar aqui para a quinta pergunta do questionário. Quais são os principais atores 

envolvidos no desenvolvimento da política climática no município de São Paulo? E como 

que você caracteriza a interação entre eles? A pergunta eu acho que ela parece um pouco 
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geral, mas eu queria meio que contemplar tanto uma dimensão, vamos dizer assim, 

"interna" da estrutura da Prefeitura, como também quais são os atores externos que 

acabam... que são importantes nesse contexto. 

Marina: Eu vou falar em termos gerais, porque eu (inaudível) termos gerais. A Nathalie Badaoui 

tem até uma lista acho que de todos os atores que já participaram desse processo, do Plano de 

Ação Climática, por exemplo. Mas, em termos gerais, eu vejo uma forte interação de 

organizações da sociedade civil, ONG... Governo atua fortemente na pauta. Muito governo 

local, não vejo tanto uma interação com o governo estadual. Mas posso estar errada, a Laura 

diria outra coisa. Setor privado, mas mais associações, por exemplo, como é que chama... acho 

que tem uma associação do mercado imobiliário, esse tipo de coisa, que eu já vi em reuniões do 

Comitê do Clima. E um ator, que eu acho que é o diferencial em relação às outras políticas 

públicas, são justamente as organizações internacionais. As organizações internacionais tem um 

papel fundamental nessa política, tanto de comentar algumas pautas, quanto de criar algumas 

pautas, algumas pautas que a gente não estava olhando. Chegam convites internacionais e a 

gente começa a olhar para elas. Convite para participar de um projeto, esse tipo de coisa. Então 

as organizações internacionais têm sido fundamentais para o fortalecimento dessa pauta. Isso 

falando em termos gerais. 

Eu: Entendi. Então eu vou passar para a próxima. Quais são os principais entraves no 

desenvolvimento da temática climática que você identifica no município de São Paulo? 

Marina: Eu acho que a cultura organizacional. A forma como as coisas tradicionalmente são 

feitas. Então, por exemplo, tem o jeito de construir prédios públicos, tem um ritual que é 

seguido, tem uma licitação pública. Então a gente precisa mexer na raiz das coisas, na estrutura 

das coisas. E, para fazer isso, você precisa que as pessoas estejam muito engajadas, os técnicos 

estejam "super" sensibilizados com a pauta e o nível político também precisa estar "super" 

sensibilizado, patrocinar muito a pauta. Então a gente, para alcançar algumas mudanças 

necessárias, a gente precisa de um grau de sensibilização muito grande. E eu acho que esse é o 

maior entrave. Para a gente construir prédios públicos mais sustentáveis, compras públicas mais 

sustentáveis, reduzir... que a própria administração pública produza menos lixo. Em todos os 

setores a gente precisa ter um grau de sensibilização, de engajamento e não é só técnico. E não 

é só político. Não adianta o político patrocinar e os técnicos não... Na verdade, assim, se o 
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político patrocina, às vezes vai com... desce pela força, mas se só os técnicos patrocinam, a 

pauta, ela não vai avançar. Então a gente precisa atingir um grau de maturidade para mexer na 

estrutura das coisas. 

Eu: Eu queria puxar, na verdade, só porque você fez um comentário no começo que eu 

achei muito interessante, que eu acho que tem a ver com essa dimensão das limitações e 

dos entraves. Você falou de uma questão... da dificuldade em alguns casos de dar 

efetividade a um certo regulamento, uma certa legislação, porque faltam mesmo as 

tecnologias necessárias. Eu não sei, isso é uma questão que você vê... que as tecnologias 

não existem em si, ou é uma questão, tipo... falta de recursos, precisaria de um 

investimento muito grande...? 

Marina: Olha, eu conheço muito pouco sobre tecnologias climáticas. Muito pouco, quase nada. 

O que eu conheço é o que eu ouço das reuniões e o que eu vou aprendendo na prática "a duras 

penas", tipo quando eu estou em uma reunião falando sobre energia distribuída e eu falo, "o 

quê? Espera aí, que eu preciso entender". E lógico, eu procuro fazer formações, e tal, para 

entender cada vez mais sobre o tema. Mas o que eu acho que falta, não é só a tecnologia. Acho 

que o primeiro passo é sensibilização dos atores. Assim como para uma norma avançar na 

Prefeitura, para uma instrução normativa avançar, a gente precisa de apoio técnico e político, a 

gente não vai fazer essa mudança se não houver engajamento dos setores da sociedade. Que a 

Prefeitura pode começar a exigir nas licitações e o setor privado simplesmente não cumprir, ou 

não se engajar e começarem as negociações para postergar os prazos. Como, por exemplo, o 

que é exigido para a frota de ônibus. Mas eu acho sim que o acesso ao conhecimento, que é isso 

que tem sido possibilitado, o acesso a novas tecnologias, é que é isso que tem sido possibilitado 

nas parcerias internacionais, é um fator importante. E não é só o acesso. O "Zebra" é um caso 

muito interessante de você observar. Que, assim, a tecnologia existe no mundo, mas ela não está 

aqui na América Latina. Então, assim, como a gente vai trazer as empresas que fabricam o 

ônibus para o setor... para o mercado latino-americano de uma maneira que seja interessante, 

barata, benéfica para os governos daqui. Então, às vezes, o que eu tenho observado, que é o que 

falta, é articulação entre os setores da sociedade. Da mesma maneira, um projeto de economia 

circular que a gente tem com a Fundação Ellen McArthur, que trabalha também com o setor 

privado, fomentando algumas pautas. Então a gente tem pátios de compostagens (sic) públicos, 
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mas e o setor privado? Porque tem que cuidar da geração... os grande geradores de resíduos 

precisam cuidar do destino dos seus servidos. Então nesse... em um dos grupos de trabalho desse 

projeto de economia circular, tem alguns grandes geradores de resíduos que estão pensando em 

destinação desses resíduos com a participação da Amlurb. Então não é só o setor público 

avançar, não é só o setor privado avançar, mas como a gente avança junto (sic) nisso. É sentar, 

colocar todo mundo na mesa e pensar em soluções conjuntas. Mas para isso você precisa de 

recursos humanos, você precisa de investimento na... 

(interrupção) 

Eu: Então, acho que só retomando, acho que a gente já estava bem no finalzinho. Você já 

estava falando bastante das dificuldades existentes. Não sei se você tem mais alguma coisa 

que você queria falar a respeito disso, mas acho que a gente já estava um pouco até 

passando para o próximo ponto, de que... Por meio de que estratégias as Redes 

Transnacionais de Cidades poderiam apoiar um melhor desenvolvimento da política 

climática nos municípios? 

Marina: Eu vejo isso como alguns pontos (sic). Eu vejo que a visibilidade que a parceria 

internacional traz para uma pauta é "super" importante. Então, pauta, como por exemplo, 

segurança alimentar. As parcerias internacionais trouxeram uma visibilidade interna para a 

pauta. Então, às vezes, a gente tem técnicos engajados, mas não tem patrocínio político a pauta 

e, quando chega uma parceria internacional, mostrando o que tem sido feito no mundo, o que a 

cidade tem adotado em termos de políticas inovadoras, isso chama a atenção dos líderes 

políticos, secretários. E eles acabam, muitas vezes, patrocinando a pauta quando vêem esse 

apoio internacional e vêem outros exemplos do que tem sido adotado. Um outro fator evidente 

é a questão técnica, a assessoria técnica, a capacitação técnica, também, que é muito importante. 

Porque, na maior parte das vezes, os servidores da Prefeitura de São Paulo têm uma... eles já 

tem uma formação muito robusta, com muito conhecimento na área, são servidores muito 

qualificados. Mas esse apoio técnico, em termos de formação, capacitação, de ver o que tem 

sido adotado de políticas inovadoras é "super" importante. Então, como segundo ponto, eu 

destacaria isso. E como terceiro... tinha mais alguma coisa, mas eu esqueci. Qual era a pergunta 

mesmo? 
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Eu: Das estratégias... 

Marina: Como as redes internacionais... 

Eu: Isso. 

Marina: Como as redes internacionais têm contribuído... Visibilidade, formação técnica, tinha 

mais um ponto que eu ia falar, mas eu esqueci agora. 

Eu: Deixa então, não sei se era esse, mas acho que apareceu na sua outra fala muito da 

articulação. Tanto da articulação interna entre as áreas, como a articulação com outros 

atores. Você acha que as redes, principalmente nessa relação com outros atores, atores dos 

setores econômicos e tal, que as redes de alguma forma ajudam nisso, ou teriam o potencial 

de ajudar? 

Marina: Eles ajudam, porque eles têm uma liberdade maior para transitar pelos outros setores, 

para fazer esse diálogo. Muitas vezes, a Prefeitura, os agentes públicos não têm essa liberdade, 

ou não têm o recurso necessário para conversar com empresa chinesa, esse tipo de coisa. Então 

as redes têm uma capacidade de mobilização e tal interessante, mas isso é uma coisa nova. Eu, 

que estudo redes de cidade (sic) faz tempo, não vejo isso como uma característica das redes 

tradicionais. De entrar no território, dialogar com os setores. Então é uma coisa muito mais atual 

e uma característica muito própria também da C40, também da Fundação Ellen McArthur, que 

está agora. Então acho que é uma característica que está emergindo. Porque as redes não tinham 

esse trabalho tanto "in loco". Mas, em essência, alguns temas que são muito importantes, que 

estão sendo discutidos no mundo inteiro, muitas vezes não têm apoio político interno ou 

precisam avançar muito na Prefeitura. Se a Prefeitura ficar isolada, acho que a gente perde muito 

desse debate internacional. Então a gente só consegue... muitas vezes consegue trazer essa 

capilaridade de alguns temas, que trabalham com diversas áreas, através dessas parcerias 

internacionais. 

Eu: Entendi. 

Marina: Mas não era isso que eu ia falar. Era outra coisa que eu realmente esqueci. Eram três 

pontos importantes. 
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Eu: E você acha que nessa dimensão... porque acho que isso foi um outro tema que 

apareceu acho que um pouco também na conversa com o Ilan... de vocês terem algum tipo 

de apoio ou delas sinalizarem, por exemplo, possíveis estratégias de financiamento, de 

acesso a financiamento? 

Marina: O financiamento é "super" importante para a gente... Na verdade, não é que captar 

financiamento internacional é importante. É importante ter recursos para executar a política 

pública. Muitas vezes a gente não tem recurso para implementar a política pública. Só que o que 

a gente tem mais hoje não é captar dos projetos internacionais, que recurso entra da Prefeitura 

para ser executado. O que a gente mais tem feito é captar projetos internacionais que a execução 

fica com uma terceira parte. Por exemplo, o próprio Plano de Ação Climática, o prefeito assinou 

o compromisso e a partir disso a cidade tem que entregar um Plano de Ação Climática e a C40 

oferece uma assessoria técnica para a cidade entregar o Plano de Ação Climática. Quem executa 

os recursos, quem contrata assessora para a cidade é a C40, contrata profissionais para 

administrar o "workshop" é a C40, quem contrata consultorias para elaborar estudos é a C40. 

Os recursos está com eles e quem executa é eles (sic), mas a Prefeitura é beneficiária disso. 

Porque os técnicos da Prefeitura que estão sendo capacitados, os estudos estão sendo entregues 

para a Prefeitura. Nesse modelo a gente tem parcerias também com a Fundação Bloomberg, em 

termos de segurança viária vai ter o "strategy", o próprio projeto "Ligue os Pontos" também é 

um recurso que a cidade que captou, mas que um terceiro executa. E aí, de certa maneira, a gente 

consegue fazer com que as coisas andem de maneira mais rápida. Porque, dentro da Prefeitura, 

demoraria um tempo para você conseguir executar esse recurso, a gente não conseguiria entregar 

o projeto em um ano. E fazendo parceria internacional a gente consegue fazer com que o projeto 

avance, tenha (inaudível) 50:34.  

Eu: Entendi. Eu acho que eram essas basicamente as minhas perguntas, assim, eu acho 

que deu uma dimensão bem interessante de como acaba ocorrendo na prática essa 

interação, principalmente do lado da Prefeitura. Então queria agradecer a disponibilidade 

e quando... Bem, enfim, quando eu terminar o trabalho, eu tenho que entregar até janeiro, 

aí depois eu circulo. Eu estou falando para todos os entrevistados que eu vou circular o 

trabalho final, para vocês terem uma ideia também. 

Marina: Você está fazendo uma dissertação? 
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Eu: Isso, isso. 

Marina: Na USP? 

Eu: Na USP. 

Marina: E o seu... qual que é o tema da pesquisa, em si? 

Eu: O tema da pesquisa ele é... ele tem um elemento que é meio descritivo. Que é descrever 

como as cidades estão dentro da governança global do clima. Então tem uma primeira 

parte de falar "o que que eu estou falando quando eu estou falando de governança global 

do clima". E, aí, falar quais são as estratégias que as cidades têm adotado nesse contexto. 

Falar então, principalmente, que elas se organizam em redes, o que que essas redes acabam 

fazendo. E tem uma dimensão um pouco jurídica, que é a dimensão um pouco mais difícil 

até de teorizar sobre é sobre qual é o impacto no final normativo e legislativo disso. Tem 

um impacto causal da rede? Está ajudando a desenvolver legislação? Ou, na verdade, ela 

está ajudando a desenvolver práticas que acabam tendo algum sentido normativo? Tem 

algumas coisas que são mais próprias do campo do direito. E eu estou usando São Paulo e 

Rio de Janeiro como exemplos meio disso. De como ao longo do tempo a interação tem se 

dado e o que que ela tem resultado. 

Marina: Um exemplo bom disso, do que você está falando, de São Paulo, é: A gente tem alguns 

vereadores engajados com a pauta climática e, inclusive, a gente tem legislação sobre o uso do 

plástico. Tanto o uso de sacolas plásticas, de canudos e, agora, uso de plástico único. Inclusive, 

chegou uma demanda para a Secretaria de Relações Internacionais para aderir ao Compromisso 

da Nova Economia do Plástico. Se eu não me engano, essa demanda veio do legislativo. E era 

para aderir ao Compromisso da Nova Economia do Plástico da Fundação Ellen McArthur e da 

ONU Meio Ambiente. E, aí, São Paulo aderiu, a Prefeitura aderiu. E depois disso a gente aderiu 

ao compromisso de economia circular. E, aí, está refazendo o projeto de economia circular. Na 

verdade, de economia circular não é um compromisso, é um projeto. 

Eu: Mas é exatamente isso. Porque acaba sendo, vamos dizer assim, acaba sendo um 

processo que ele é influenciado por diversos atores e ele acaba não necessariamente tendo 

as características tradicionais do que você chamaria de um processo legal ou legislativo 
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tanto na dimensão interna como na dimensão internacional. Tem um livro interessante de 

uma pesquisadora em direito, que eu acho que ela trabalha em Cingapura, mas ela 

examinou muito o caso do C40. E o que ela fala é que, na verdade, todos esses parâmetros 

que o C40 estabelece... Então, de a cidade tem que ter um inventário, a cidade tem que ter 

um Plano de Ação Climática. Tudo isso vai criando meio que uma consciência meio 

normativa de que é assim que se atua na questão climática as cidades. Meio quase como se 

o direito partisse... surgisse a partir disso. Uma dimensão meio interessante. Mas acho que 

é isso. 

Marina: É, a C40 tem desempenhado um papel muito importante. E eu fui no "summit" de 

prefeitos da C40 no ano passado... E a gente vê que, para as cidades europeias, por exemplo... o 

"summit" foi em Copenhagen... e para as cidades europeias isso é dado. Os políticos se engajam 

irrestritamente com essa pauta. E eu vejo que essas interações com as redes têm trazido essa 

temática para cá. E os técnicos já estão olhando, mas que talvez, em termos políticos, a gente 

não tivesse tanto apoio se não fosse essa interação com organizações internacionais. Porque é 

uma pauta que está muito quente na Europa e que está entrando aqui na América Latina cada 

vez com mais força. 

Eu: Sim, sim. Com certeza. É, vamos ver se... torcendo para evoluir. Acho que o trabalho 

do Plano de Ação Climática vai ser muito importante nesse sentido. 

Marina: Sim. Total, total. 
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APPENDIX J – TRANSCRIPT OF INTERVIEW 8 

Interview of Carolina Guimarães– 08/19/2020: 

Eu: Então, eu queria começar pela primeira pergunta. E seria “como você avalia o 

desenvolvimento de políticas relativas à temática climática no município de São Paulo no 

tocante ao nível de institucionalização e efetividade?”. 

Carolina: Bom, eu acho que a gente está com esse grande desafio com São Paulo, porque São 

Paulo é um município muito rico em termos de arcabouço legal, em termos de planos, em termos 

de leis, em termos de estatutos, só que a gente tem uma grande discrepância entre o que é 

produzido, o que é planejado, o que é construído e o que realmente é implementado. Então, a 

gente tem uma lei de mudanças climáticas que é de 2008, e essa lei já passou por... Ela sempre... 

Especialmente, por exemplo, no tocante ao transporte... Tem gente que fala que São Paulo tem 

três grandes máfias: transporte, lixo e o setor imobiliário. E o transporte tem um desafio porque 

você tem um poder territorial de vereadores e vereadores na câmara que não perdem o poder. 

Então, por mais que você tenha leis, essas leis são sempre questionadas por interesses 

econômicos. Então, por exemplo, a gente tem um grande desafio agora com a nova concessão 

de ônibus, para a gente conseguir realmente mudar a frota com uma frota mais limpa, que 

respeitaria essa lei. E essa lei ela já tinha sido... Eles queriam... Dois anos atrás, em 2017/2018, 

eles queriam estender para 20 anos. A gente conseguiu 10 anos e mesmo assim... Então, em 

termos de lei, eu acho que a gente avança, a gente tem essa lei de mudanças climáticas, mas, por 

exemplo, se você também pega o plano de resíduos sólidos, é um grande desafio assim, porque 

ele não é implementado e tudo isso vai de encontro com essa lei. Bom, não sei se já estou 

entrando nas próximas perguntas, mas é um pouco do meu raciocínio. Eu sinto que as redes 

internacionais, por exemplo como o C40, o ICLEI, eles trazem uma certa visibilidade e 

especialmente fomentam ego de políticos (inaudível). Gostam muito de falar “eu fiz um plano, 

eu apareci na foto, eu estou nessa agenda” e coisas nesse sentido. Então, de certa forma, essas 

agendas ajudam a, de certa forma... Não sei nem se é implementar, mas tipo dar uma visibilidade 

para essa agenda. Mas é isso. A gente se questiona se isso vai ser implementado ou não também, 

esse plano de ação climática que o C40 está fazendo. Vários questionamentos pela sociedade 

civil, “ai, não passou”... Teve algumas possibilidades de participação, mas não foi tão 
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participativo, está demorando muito. Por exemplo, eu estou querendo dados desse plano e não 

consigo. E assim a Secretaria do Verde é muito complexa. A gente faz o mapa da desigualdade 

todo ano. A gente tem uns dados muito antigos da Secretaria do Verde. E eu até escrevi para a 

Nathalie pedindo. Eu falei “Nat, eu preciso, por favor, de dados mais atuais, dos diagnósticos 

de resíduos sólidos que vocês fizeram”. Diagnósticos, por exemplo, de emissões da frota e tal. 

Porque a gente queria trazer isso para o mapa. Ela ainda não me respondeu, mas assim, eu acho 

que é um pouco isso. Essas redes elas conseguem trazer uma grana que não existe, para fazer 

diagnóstico, para fazer tudo isso e criar esse plano, mas aí é isso... Como que a gente... Essas 

redes elas param nesse momento, porque elas não tem possibilidade, nem soberania, vamos 

dizer assim, para fazer implementar, sabe? Então (inaudível), especialmente não pode ser uma 

construção só de um prefeito e a pequena equipe técnica dele comissionada, porque senão isso 

não é incorporado pelos servidores pós essa gestão, sabe? Então, acho que esse é o grande 

desafio. Então assim, respondendo sua pergunta, eu acho que a gente tem bons instrumentos 

legais. Acho que o problema não é esse. 

Eu: Queria só fazer uma complementação assim. Quando você fala então dos bons 

instrumentos legais. Você acha que de alguma forma já foi possível também uma 

disseminação, vamos dizer assim, intersetorial, dentro da estrutura da Prefeitura, ou você 

acha que isso ainda está muito concentrado na Secretaria do Verde ou na própria figura 

do prefeito, e que por isso que tem um impacto da troca de gestão assim tão grande, ou 

alguma coisa assim? 

Carolina: Eu acho que sim, ainda está segmentado, mas eu acho que como é uma agenda ampla, 

eu acho que cada vez mais está... Assim, as pessoas são cientes. Então, por exemplo, está na 

agenda de transporte, acho que está na agenda de resíduos sólidos, e está em outras agendas. 

Mas assim, eu acho que a gente ainda faz muitas coisas paliativas. Então, por exemplo, a gente 

entende que a gente está passando por um momento de crise climática e ainda continua fazendo 

piscinão, ao invés de a gente fazer mais espaços permeáveis, que é o caso do Anhangabaú, por 

exemplo. Então, eu acho que a gente não está incorporando essa ideia em tudo que a gente 

desenvolve. Eu acho que é interessante também, depois se você quiser... Porque tem um novo 

manual de desenho do espaço urbano, que foi (inaudível) pela CET, que é a Maria Tereza Diniz, 

que agora a nova secretária é a (inaudível) da Secretaria de Mobilidade e Trânsito. Que aí seria 
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interessante até ver se, dentro desse manual de desenho urbano, tem temas relacionados a micro-

ações climáticas, que é esse tema do piso, esse tema de pensar tipo grandes chuvas e tal, porque 

a gente ainda continua fazendo piscinão. Eu acho que esse é um grande desafio. Os nossos 

(inaudível)... A gente continua aterrando rio e a gente continua... E assim, é sempre um grande 

desafio. E especialmente acho que na parte da cidade que ainda tem um pouco de Mata Atlântica, 

na região norte, na região sul, tem um plano acho que eles querem conectar, fazer um corredor. 

Tem agora o plano de arborização da cidade que está para consulta. Então é isso assim. Eu acho 

que tem planos, mas é isso não está sendo pensado em todos... Por exemplo, acho que também 

seria interessante ver assim se existe essa preocupação dentro das concessões de parque, sabe? 

Óbvio que o parque ele já é uma resposta, mas se é mencionado mudança climática ou não. Eu 

não sei. Teria que entrar e (inaudível).. Mas assim, por exemplo eu sei que a DES-Sampa tinha 

aquele “green capital fund”, uma coisa assim, para promover dentro da gestão o tema de 

investimentos de verdes e coisas assim. Mas eu acho que a gente está realmente agora em uma 

encruzilhada, aonde a gente está em um momento de recessão, em um momento de desemprego 

e a gente está tendo tipo... As empresas automobilísticas agora estão fazendo lobby com o Salles 

para conseguir mais tempo para adaptar os motores mais limpos, que é o europeu e tal. Eu acho 

que é isso assim. E o Dória está abrindo as pernas, porque é isso desemprego e tal. E eu sei que 

a gente vem de um legado ruim, do governo federal, de ter dado várias isenções de IPI e tal. O 

governo PT, você deve saber disso. E aí agora é isso assim. Nesses momentos, especialmente 

como a gente está, é aonde eles mais podem negociar. Eu acho que essa pauta ela vai e volta, e 

ela vira importante muito dependendo do momento. Ela não é uma coisa que... E dependendo 

da secretaria. Então, eu acho que assim. Ela teria que ser mais institucionalizada e mais 

transversal, mesmo. Por exemplo, uma das coisas que a gente briga muito é a regionalização do 

orçamento. Hoje em dia, é muito difícil. Tem alguma... Tipo o pessoal da Secretaria da 

Fazenda... Tem alguma... Eu fiquei pensando agora, pensamento meio “crazy”, mas assim. Na 

regionalização do orçamento, tem algum tipo de investimento por “sub”, sobre mudanças 

climáticas. Como é que a gente conecta isso com o orçamento? E assim, claro que cada território 

é muito diferente. Então, na zona sul você tem muito parque, mas são parques muitas vezes mal 

gerenciados... Seja pelo tema da zeladoria, seja diversos temas. Então, como que você pensa 

nisso... O tema da habitação, áreas de risco. Como que você conecta isso com mudanças 

climáticas? Eu acho que, muitas vezes, mudanças climáticas, especialmente em um momento 
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por exemplo onde a gente tem tantas pessoas morando na rua, pode ser um pouco a cerejinha no 

bolo, sabe? 

Eu: É, sim, eu entendo. Mas eu acho que é um pouco isso que você falou também. Acaba 

sendo um eixo que perpassa todas as discussões, e precisa estar de alguma forma 

contemplado também dessa maneira transversal. Eu vou passar, eu sei que você já falou 

um pouco das redes. Eu queria só... Eu vou passar para a segunda pergunta. Eu queria 

dar um foco específico então para ela... Que é “como você avalia o envolvimento do 

Município de São Paulo com redes transnacionais cidades na temática de mudanças 

climáticas?”. E aí, se você puder então... Você já destacou um pouco, mas se você puder 

falar o que você sabe assim dessa evolução, do contato ao longo do tempo, seria bem 

interessante. 

Carolina: Então, eu acho que, por exemplo, é isso. Pode ser redes conectadas, ou conectadas de 

uma maneira indireta. Por exemplo, quando eu trabalhei na ONU Habitat a gente premiou São 

Paulo pelo plano diretor estratégico. Então, era uma rede internacional ONU Habitat premiando, 

e o plano ele trazia várias coisas. E eu acho que o plano também traz temas que apoiam nessa 

agenda, no sentido de você, por exemplo, aproximar trabalho de moradia. Então também você 

fica menos dependente do carro. Então, de certa forma, acho que esses (inaudível) ajudam muito 

e fazer parte... Não é uma rede per se, mas é uma organização multilateral que está tipo dando 

um selo de qualidade para um projeto... E foi muito legal, porque eu fiz parte deste comitê e tal. 

E a gente deu para outros quatro projetos. E os outros projetos também puxavam mais para isso. 

Então, era um projeto da Costa Rica que puxava mais para corredores verdes e coisas nesse 

sentido. Então tipo, tinha esse âmbito e tinha dentro dos critérios o tema ambiental, que eu acho 

que é super importante, especialmente agora, eu acho que cada vez mais... Mudança climática, 

o foco ambiental, tem que ser um critério dentro de prêmio de boas práticas internacionais, até 

para fomentar esse tipo de mentalidade transversal, sabe? E muita gente usou isso depois “ah, 

esse plano está sendo questionado, hoje em dia o SECOVI está questionando, mas teve o aval 

da ONU”. Então acho que esse tipo de coisa ajuda nessa argumentação para favorecer essas 

agendas mais progressistas. O ICLEI. Eu acho que o ICLEI ele é uma organização interessante. 

É uma organização que está em vários espaços, e eu acho que tipo, de certa forma, no Rio e em 

São Paulo eles tiveram um projeto... A ONU Habitat teve um projeto no Rio e em São Paulo 
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com o ICLEI, que eu acho que era interessante, era uma coisa... Eu não vou lembrar agora, mas 

eu posso ver... Depois, se você quiser também eu tenho contato da Raine Ferreti (inaudível) 

ONU Habitat no Rio. Eu posso te passar também. O Rio esteve envolvido na “100 Resilient 

Cities”, através do COPPE, do centro de desenvolvimento lá. Eu tenho uma história bastante 

pessoal sobre isso, porque eu quase fui contratada. Eles fizeram uma puta sacanagem interna, 

então é meio complexo isso. Mas eu acho que o centro de inteligência era super importante, 

certamente quando a gente fala de áreas de risco. E para pensar nesse tema de cidades resilientes 

e como que a gente adapta e tal, e tiveram uns planos. Mas também né, essa rede parou. Eu acho 

que o C40 é interessante, é novo aqui. Eu acho que dá essa amarração para esse plano, para 

pensar isso, mas eu não sei o quanto vai ser efetivo realmente assim. A gente fez uma... Você 

conversou com a Zuleica? Ela te falou sobre a conferência que ela organizou ano passado com 

o Banco Mundial... 

Eu: Eu troquei e-mails com ela na verdade, eu não cheguei a conversar com ela. 

Carolina: É porque assim. Dentro do Cidades Sustentáveis, tem o Programa Cidades 

Sustentáveis e a Rede Nossa São Paulo. Ela (inaudível) o Programa e eu coordeno a Rede. Então, 

ela fez ano passado... Ela está dentro de um projeto, e depois eu posso até te passar quem está 

coordenando mais esse projeto que é a Clara. E a Clara basicamente está dentro deste projeto 

que é um projeto sobre...  Financiado pelo Banco Mundial e por um fundo e é sobre apoiar 

municípios... São algumas organizações e a gente é uma... Apoiar municípios com soluções 

ambientais, soluções sustentáveis e soluções baseadas na natureza, que acho que é uma 

tecnologia bem interessante nesse sentido. E eles fizeram até, por exemplo, agrofloresta lá no 

largo da... ia falar Largo do Machado... Gente, em Pinheiros, que tem o metrô Faria Lima... 

Eu: Largo da Batata. 

Carolina: Largo da Batata. Então, tipo eu acho que tem... Bom, só estou te falando isso porque 

o Covas esteve nessa conferência que foi realizada no ano passado e ele falou muito sobre o 

C40, o plano de ação climática, ele frisou muito isso. E ele deveria já ter sido aprovado, ele 

ainda não foi, ele está atrasado, não sei por que tanta demora. E aí, ele teve também vários 

workshops dentro disso, especialmente, por exemplo, “transfer-oriented development”, o 

“TOD” sabe, que também eu acho que é uma coisa super importante e interessante 
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especialmente nessa agenda. Então, de maneira geral, acho que assim. Não são tantas redes, são 

poucas redes. Mas eu também fico pensando que o seguinte. Muitas vezes, a sociedade civil 

pensa que essas redes podem ser uma oportunidade especialmente para posteriormente fazer 

uma incidência na implementação dessas políticas, mas eu não sei quanto elas seriam efetivas. 

Eu falo isso de uma perspectiva, por exemplo, a gente está tendo muito problema com a 

Prefeitura na agenda de transparência do programa de metas. E a Prefeitura faz parte de uma 

agenda que é a de transparência, está em várias, em duas redes, transparência internacional e tal. 

E aí a gente fica pensando muito se essas redes... Se a gente chegasse nessas redes e falasse 

“eles fazem parte dessa rede, falam que são transparentes e a gente não está conseguindo vários 

resultados não, eles não estão colocando...”. Como que elas conseguiriam fazer essa incidência, 

sabe? E aí o que é interessante é que eu te mandei dois artigos aqui que é... É até de um amigo 

meu da Brookings e ele fala muito sobre esse tema de “city diplomacy”. E aí a gente fica 

pensando muito nesse tema de diplomacia de cidade ser muito mais tipo “knowledge exchange” 

do que tipo realmente uma possibilidade de incidência mesmo. Então acho que é muito mais 

apoiar a cidade com assistência técnica, apoiar a cidade com grana, que acho que isso é 

importante, viagens, experiências. Mas acho que sempre tem o desafio de como esse 

conhecimento ele é disseminado internamente, como esse conhecimento vai ser implementado. 

Então tipo, essas organizações tem que muito fomentar essa articulação com a sociedade civil, 

para que a sociedade civil depois consiga fazer esse controle social. Porque senão tipo fica um 

pouco perdido, sabe? Tipo um selo...  

Eu: Entendo. Pelo menos, o discurso do C40 recentemente é de que, em algum momento 

no futuro, a partir desse plano de ação climática, eles vão ter uma postura mais de verificar 

compliance e coisas assim, mas eu também não sei qual vai ser efetivamente a prática disso. 

Carolina: Eu não sei sabe. Eu fico pensando um pouco nisso. Porque, por exemplo, não sei se 

você viu que o C40 teve alguns prefeitos que assinaram uma carta durante agora o covid para 

pensar na saída e tal e blábláblá. Você não vê prefeito da América Latina. Então tipo assim, eu 

não sei se eles não assinaram porque eles sabiam que eles não conseguiriam fazer isso. Eu não 

sei realmente se eles têm incidência. 

Eu: Eu entendo totalmente a desconfiança assim, acho que sei lá... Eu queria passar para 

terceira pergunta que eu acho que já começa a entrar nessa temática da sociedade civil, 
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que eu acho vai ser bem interessante ter a sua perspectiva. Você falou um pouco até da 

questão da frota de ônibus no começo. Eu queria saber qual é a contribuição das estruturas 

participativas criados no município de São Paulo no âmbito da política municipal de 

mudanças climáticas para o desenvolvimento da temática. E aí eu estou pensando um 

pouco no comitê do clima, neste comitê que foi criado para a questão da frota, da 

renovação da frota... 

Carolina: Então, o COMFROTA está completamente de escanteio. Tipo tinham duas vagas para 

sociedade civil. Ele não funciona desde o ano passado. A gente mandou uma carta o ano passado 

falando que a gente queria ver os planos de frotas. Aí foi criada uma portaria em cima de uma 

lei, falando que eles vão atrasar esse plano de frota. A gente tem se movimentado, a gente 

mandou até uma carta agora para Ministério Público. Então assim, tem movimentações de 

incidência, mas a gente entende que tem tipo um poder político ali grande de vereadores. A 

gente também entende que se comitê não está funcionando, o COMFROTA. A gente até colocou 

isso. Eu vou te mandar a agenda MOBICLIMA que a gente construiu para incidir nas eleições 

agora com candidatos. Então tipo realmente, é ainda muito um desafio a agenda climática para 

implementação. Acho que até falaria você falar com o Greenpeace, com o Davi do Greenpeace. 

E assim, eu acho que o que a gente pode fazer a sociedade civil é a gente faz barulho, no sentido 

de a gente conseguiu que a lei da climáticas não fosse estendida por 20 anos depois e fosse por 

10 anos. Então tipo, teve todo o tema da poluição do ar. Eu não sei se você lembra dessa 

estratégia que colocaram máscaras nas estátuas de São Paulo. Foi muito legal, eles fizeram uma 

ação Minha Sampa, Greenpeace, (inaudível) São Paulo, muito muito legal, colocando máscaras 

nas estátuas de São Paulo, para falar da poluição do ar, quantas pessoas morriam e tal. Eu acho 

que muitas organizações, por exemplo o Instituto de Sustentabilidade e Saúde, que é um instituto 

de médicos, tem apoiado nesse tema da poluição do ar, pensado como que a gente pode fazer 

uma medição melhor. Municipalizar isso a nível estadual. Tem alguma estrutura barata para 

fazer esse monitoramento? A gente colocou isso tudo na nossa agenda MOBICLIMA que eu 

posso te mandar. Então eu acho que assim a gente tenta trazer propostas, a gente tenta fazer 

barulho quando as coisas não estão dando, e a gente faz mobilizações quando querem ferir 

instrumentos que são muito importantes e que foram conquistados a duras penas. Óbvio que 

algumas vezes tem vitórias, e outras não.  
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Eu: Sim. Ótimo. Aí eu queria... Eu acho que é um outro tema assim. E é interessante pensar 

até algo que você indicou que é a relação com o governo federal, com o governo estadual. 

Seria “como você avalia a capacidade do Município de São Paulo de se posicionar em 

outras esferas de governança como um ator relevante no tema de mudanças climáticas?”. 

Então aí, eu queria pensar justamente essa interação nível nacional, nível estadual, nível 

internacional também. Como que São Paulo interage com esses outros atores? 

Carolina: Eu acho que São Paulo sempre é um ente de peso. Eu acho que mais o Estado. Eu 

acho que, por exemplo, a gente agora tentando falar, a gente foi tentar falar com a CETESB para 

conseguir ver como que a gente consegue influenciar a nível federal o lobby que estão fazendo 

com o Ricardo Salles para o tema das montadoras. É um exemplo muito claro, como a gente 

está apoiando e tal, como isso pode... Porque o que eu acho que a sociedade civil cada vez mais 

está tentando mostrar é que esses atrasos eles têm impactos tanto ambientais, mas tem custo 

também. Então tipo, mais pessoas vão morrer por causa da poluição. Isso também é custo 

municipal e custo estadual. De certa maneira, trazendo outras argumentações, porque as 

argumentações sociais e ambientais só não estão ajudando. Então, acho que de certa maneira 

tem, mas assim são muitas variáveis para uma decisão política. Então eu acho assim, sim tem 

um peso relevante, mas tudo vai depender muito do momento. Então, acho que cada negociação 

é uma negociação. Acho que você não pode sempre acreditar... Mas, por exemplo, eu tenho uma 

coalizão que é a coalizão Respirar. E aí eu acho que a coalizão Respirar agora que é tipo... Eles 

estão até, por exemplo, vendo a participação de alguns conselhos que são conselhos ambientais 

e quem tem... Por exemplo, no CONAMA. Quem tem assento, quem não tem. Para tentar 

influenciar tipo nos conselheiros do CONAMA, você tem alguma tabela... Para ver quem estão 

nesses conselhos e como que pode... Eu acho que a sociedade civil avançou muito em termos 

de incidência e como fazer essa incidência e como tipo... Porque muitas vezes também a 

sociedade civil que informa políticos e técnicos sobre alguns dos desafios, porque ela 

acompanha essas políticas, sabe? Então, eu acho que, de certa forma, pode ter, mas assim não é 

preto no branco. 

Eu: Sim, sim. E aí eu queria passar para próxima pergunta. E eu acho que você já falou 

bastante na verdade sobre esse tema. Acho que é mais uma ideia de sistematizar, talvez. A 

pergunta seria “Quais são os principais atores envolvidos no desenvolvimento da política 
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climática no município de São Paulo e como você caracteriza a interação entre eles?”. 

Então você falou, por exemplo, você falou sobre os atores econômicos, eu queria ver como 

você sistematiza essa questão. 

Carolina: Então, eu acho que assim. Dentro da agenda climática, tem sempre os atores que vão 

ser prejudicados. Então, eles fazem parte, porque eles estão acompanhando isso, e como isso 

vira custo para eles, como que eles acompanham esse tema. Então, tipo seja montadora, seja 

empresas de lixo, que também tem esse tema de não querer gerar menos lixo, porque isso 

também é menos arrecadação. Eu acho que tem uma sociedade civil organizada. São Paulo é 

muito rico nesse sentido assim. Eu acho que vale a pena de repente você falar com o Greenpeace, 

com o Observatório do Clima, com esses atores que podem também trazer outras... Observatório 

do Clima ele esteve muito participante nos planos. Eu acho que também tem outros atores que 

começam a comunicar. Então tipo, Famílias pelo Clima, por exemplo, que é uma organização 

que tipo sociedade civil que começou com aquele “Fridays for Future” (inaudível) que agora 

eles não são especialistas, mas eles comunicam porque eles estão preocupados com os próprios 

filhos deles. Eu acho que tipo tem conselhos tanto municipal como estadual. Eu acho que tem 

alguns vereadores. Por exemplo, o Police Neto, Suplicy.  O Suplicy puxa mais uma pauta social, 

mas, por exemplo, o Police Neto puxa muito uma pauta de mobilidade. Você tem o Natalini que 

até já foi um tempo da Secretaria do Verde. Mas a Secretaria do Verde perdeu muito poder ao 

longo dos tempos, eles vêm falando, tipo eles são meio relegados assim. Tem todo um tema de 

atores empresas públicas, com o tema das privatizações de parques, de espaços e tal. E também 

essas redes, essas redes de cidades e tal, que eu acho que são bem interessantes.  

Eu: É, então, eu queria fazer uma pergunta adicional, e acho que tem a ver com um 

comentário que você fez no começo. E também porque apareceu aqui nas outras 

entrevistas, principalmente com o pessoal das redes. Eles falaram que então, nesse 

processo de elaboração dos planos de ação climática, tem algum tipo de diretriz no sentido 

de incluir uma participação social, então ter algum momento de troca ou consulta, mas 

que está sendo, vamos dizer assim, de alguma forma limitado e também prejudicado pela 

questão da própria pandemia. Eu queria saber como você avalia isso, se você tem alguma 

consideração a fazer assim.  
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Carolina: Então, (inaudível) anteriormente. Eu acho que ele foi muito conectado a sociedade 

civil... Porque é isso, acho que tem a sociedade civil como um todo e a sociedade civil 

organizada. Eu acho que esses processos participativos, o que é o desafio é que assim, quando 

você fala com a sociedade civil organizada você tem uma perspectiva claro muito mais 

qualificada, mas também acho que é importante a gente trazer isso para um debate muito mais 

horizontal com a população como um todo e geralmente isso não acontece. E assim, para ser 

muito sincera, eu não acompanhei esse plano, eu fui convidada tipo uma vez para ir assim, mas 

eu vi críticas da sociedade civil que faltou participação, mas eu não saberia te falar exatamente 

essa crítica. Eu posso te colocar em contato com uma pessoa que acho que pode te falar mais 

detalhadamente porque que não. Ficou uma coisa mais fechada, mais restrita nesse sentido. E 

não chegou para ter trazido até organizações menores ou organizações que são mais regionais, 

que tem essa visão muito mais de território.  

Eu: Sim, é então. O que apareceu um pouco nas conversas foi que, justamente, as 

possibilidades de consulta que eles tiveram foi muito então “ah, nós estamos falando sobre 

transporte, vamos chamar aqui a organização da sociedade civil que está ligada ao tema 

do transporte”. Não é também uma consulta ampla ou de qualquer jeito um espaço amplo 

de debate. Eu ouvi críticas nesse sentido assim, mas interessante. E aí eu tenho mais duas 

perguntas só. Que na verdade acho que são mais de conclusão assim. Primeiro, “quais são 

os principais entraves no desenvolvimento da temática climática no município de São 

Paulo?”, se você tivesse que apontar assim os principais. 

Carolina: Ah, eu acho que é econômico, que a pauta não avance. Eu acho que ainda existe esse 

grande desafio de pensar na pauta transversal, como uma transversalidade, e a gente tem tanta 

desigualdade, tantos direitos básicos que não são cumpridos, muitas vezes as pessoas pensam 

que é uma coisa secundária. Eu acho que a dificuldade da institucionalização, a disparidade 

entre os planos e a implementação nesse sentido. Eu acho que de não reconhecer os ativos e 

pensar como que a gente pode repensar nesses ativos, de uma maneira... Na Zona Sul, tem mais 

isso. Como que a gente pode pensar isso como tipo gerador de desenvolvimento econômico e 

mudança climática, sabe? Assim muito de maneira regional. Eu acho que também um tema de 

educação em escolas, possibilidade nas escolas de ter horta, de ter esses espaços que façam com 

que crianças e educação sejam mais... Que a pauta ambiental seja mais conectada. Eu acho que 
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também o tema da infraestrutura. Por exemplo, o tema da reciclagem e tal. Porque dificulta 

muito quando... As pessoas elas estão muito desmotivadas, não sabem para onde vai isso. Então 

tipo, fala da relevância, mas assim não facilita a implementação para a escala pequena, escala 

residencial. Eu acho que esses são os grandes que eu falaria. Ah, e eu acho que também dados. 

É muito difícil a gente ainda ter dados a nível municipal, seja da poluição, seja também dados 

da Secretaria do Verde. Então, a gente que trabalha com dados a gente tem muita dificuldade. 

Eu: É, você destacou. Acho que a própria... Os dados sobre programa de metas e tal, super 

difícil de achar também. A minha última pergunta eu acho que também você tocou de 

alguma forma quando a gente estava falando das redes. Mas você identifica algum tipo de 

estratégia que essas redes internacionais, ICLEI, C40, poderiam ter para apoiar o melhor 

desenvolvimento da política climática nos municípios? 

Carolina: Eu fico muito pensando se daria para elas fazerem algum tipo de negociação assim, 

sabe? “Eu te dou isso e depois você tem que implementar”, ou alguma coisa nesse sentido. Eu 

não sei se é factível, porque no final das contas é isso. Tem um tema de soberania, tem um tema 

de saber o espaço de cada uma. Mas eu acho que sim. De repente, depois da assistência técnica, 

apoiar na implementação. Ou fazer questão de que tenham profissionais de carreira no 

desenvolvimento. Ter um guardião, uma sociedade civil que participe, e que tenha essa 

possibilidade do controle social. Ou então ter um sistema de “A gente faz um plano, se não se 

implementa em 2 anos, você sai da rede”, algumas condicionantes. Porque a pessoa fica 

utilizando o nome da rede, mas não está fazendo nada. Então acho que de repente algumas 

possibilidades de condicionantes, para fazer com que a implementação realmente... 

Eu: Sim. Esse ponto que você falou das condicionantes é muito interessante, porque acaba 

sendo difícil porque é uma relação muito simbiótica. A rede precisa um pouco do nome da 

cidade da mesma forma que a cidade precisa do nome das redes. 

Carolina: Exato. Conseguir uma São Paulo nessa rede, que é uma das maiores cidades da 

América Latina, também é um puta, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é também saber que o que 

adianta ter um nome se a cidade não está... Então, por exemplo, ter uma avaliação da sociedade 

civil, porque também é isso. Você tem um banco de boas práticas, você vai lá “que bom que 

São Paulo fez isso, não sei o que, não sei o que...” Mas, realmente, está fazendo? Então, uma 
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avaliação da sociedade civil também, alguma coisa assim. Ou então talvez essas boas práticas 

serem a cada três anos avaliadas realmente. Algum tipo de avaliação, de monitoramento, acho 

que seria muito importante. 

Eu: A questão das boas práticas é interessante, porque de alguma forma você está 

incorporando algo que é externo ao contexto. Você está falando “isto deu certo em outro 

lugar, vamos ver se dá certo aqui” e se você não tem essa avaliação da atividade, acaba 

sendo um negócio meio “pro forma” talvez. 

Carolina: Sim. 
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APPENDIX K – TRANSCRIPT OF INTERVIEW 9 

Interview of Davi Martins– 08/26/2020: 

Eu: A primeira pergunta que eu faria então é “como você avalia o desenvolvimento das 

políticas relativas a temática climática no município de São Paulo no tocante ao nível de 

institucionalização e efetividade?”. 

Davi: Bom, São Paulo o município, de certa forma, talvez por conta da gente ter aqui no 

município atores públicos chaves do tema... Natalini, a família Tripoli, etc... De certa forma, foi 

um... É um município, na verdade. Não foi, ele é... Um município que puxa bastante a temática 

do clima de uma forma até que interessante. Ou seja, tenta ser progressista. As dificuldades que 

eu vejo dentro de todos os processos que aconteceram, e aí eu pego a lei de mudanças climáticas 

de 2009 como um exemplo, a lei municipal, é que os esforços eles esbarram em questões 

digamos assim maiores, questões de Brasil, de como se dá a nossa política, de como se dá o jogo 

de forças no país. E o que acaba acontecendo, para a Lei 14.933 de 2009, o que aconteceu com 

essa lei foi que é uma lei extremamente avançada para a época, inclusive. Se a gente pensar ela 

é 6 anos anterior ao Acordo de Paris. É uma lei que já estabelecia a redução de emissões 

basicamente em todas as partes, as grandes emissões do município. É uma lei que estabelece 

aumento da área verde, a ampliação da área verde dentro do município. É uma lei que fala sobre 

reciclagem. Enfim, é uma lei extremamente ampla, extremamente avançada, só que é uma lei 

que não traz nenhuma ferramenta de gestão. Não trouxe nenhuma ferramenta de avaliação do 

desenvolvimento que ele estava ali proposto, e também não trouxe nenhuma ferramenta legal 

para você poder cobrar e para você poder enfim de fato enquadrar quem não estava aplicando a 

lei. Então é um texto de lei que não traz ferramentas para se exercer a lei. É uma coisa que, de 

certa forma, é comum no Brasil. Então, evidentemente, o que acontece é que essa lei ela foi 

sendo usada conforme houvesse aí um entendimento maior entre empresas, entre entidades 

públicas e privadas. O resultado disso é que nós não tivemos o avanço da pauta por exemplo de 

transportes dessa lei, que dizia que deveria haver uma redução gradativa das emissões vindas 

do transporte público de 10% ao ano. Ou seja, em 2018, a gente deveria, segundo a lei, segundo 

o texto, a gente deveria chegar com o transporte público do município de São Paulo emitindo 

zero CO2. Mas o texto terminava aí, ele falava da mudança, mas ele não trazia nada, nenhuma 
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ferramenta de gestão nem de combate. O que aconteceu é que em 2017, um ano antes do fim da 

lei, você, para o município não ser autuado pelo descumprimento, foi feito então o debate dentro 

da Câmara dos Vereadores, e com o Executivo também, para criação de uma nova lei que 

substituísse o artigo 50 da 14.933. Este é para mim é o melhor exemplo para avaliar o 

desenvolvimento das políticas relativas a temática climática no município. É um município que 

ele é sim progressista neste tema, porém fica apenas no papel. As principais iniciativas ficam 

apenas no papel. E mesmo, e aí eu termino essa minha resposta, mesmo nessa nova lei, e é 

específica para os ônibus São Paulo, que diz que para 2038 agora os ônibus devem ser zero 

emissão, onde nós temos a criação de um comitê gestor, onde nós temos as multas claras para 

descumprimento, onde nós temos um cronograma claro de redução das emissões tanto de CO2 

como de material particulado e NOX, mesmo com essa robustez toda de um texto muito 

completo, foi feito o desmonte do comitê gestor em 2019. Então, ao mesmo tempo que o Covas 

faz o desmonte de meados de 2019 até o fim do ano passado desse comitê gestor, ele passa a 

falar nacional e internacionalmente que São Paulo tinha esse grande avanço, que São Paulo 

estava fazendo isso etc. e tal. Então, acho que essa é a grande questão. Eu avalio que as políticas 

públicas no Brasil são bastante avançadas, porém nós temos aí um grande problema de gestão. 

Eu: Davi, acho que só para a gente não perder esse ponto. Eu acho que até entraria numa 

questão que vem aí um pouco mais adiante, mas eu queria entender, porque acho que isso 

apareceu também em outras entrevistas assim. Como que é... Como você caracterizaria o 

que é esse desmonte aí do do COMFROTA, né? 

Davi: Isso. É isso. É um verdadeiro desmonte. Primeiro que o COMFROTA ele deveria estar a 

cargo aí da Secretaria de Transportes. Já, desde o começo, houve aí um vai-e-vem entre ficar a 

cargo da gestão da Secretaria de Transportes ou do Meio Ambiente... ou do Verde, Secretaria 

do Verde e do Meio Ambiente. Então desde o começo, iniciou-se essa discussão para você não 

avançar muito sobre o tema. Por exemplo, quem é a pessoa ponto focal responsável pelo 

COMFROTA? Ela não existe. Então, você já começa errado. As reuniões eram para ser 

mensalmente e passaram a ser a cada dois meses. E só houveram três, porque a desculpa dada é 

que houve uma mudança de pessoal na Secretaria do Meio Ambiente e a pessoa que tomava 

conta da agenda não está mais na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Então assim, como 

a cidade que é responsável... A maior cidade do Brasil, que é responsável pelo maior PIB do 
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país, como que este município ele pode se dar ao luxo de, em um comitê que tem essa 

importância, não só para a cidade, mas como exemplo nacional e como exemplo internacional 

inclusive, como que ela pode se dar ao luxo de, por conta de uma pessoa que cuida da agenda 

do comitê sair ou não sair, isso não interessa aqui, essa ser a desculpa para você não ter mais 

reuniões do comitê desde outubro de 2019. Então, esse é o desmonte que eu falo do 

COMFROTA. 

Eu: Bem, eu vou então seguir aqui. A segunda pergunta ela diz mais respeito a essa figura 

das redes. Eu não sei como você avalia então o envolvimento de São Paulo com essas redes 

transnacionais de cidades nessa temática de mudanças climáticas. 

Davi: Acho que primeiro que as redes, que isso é uma coisa que vem acontecendo há alguns 

anos já, essa vontade de se trabalhar, das organizações e institutos trabalharem mais em 

conjunto, acho é primordial, para pauta... 

Eu: Desculpa só interromper. É que eu entendo que então a gente pode falar de redes tanto 

como redes do terceiro setor, mas eu queria entender um pouco se você teria uma 

perspectiva também do que seria essas redes que a própria cidade participa sabe. 

Davi: Tipo a rede de prefeitos, né? 

Eu: Isso, exatamente. 

Davi: Também, eu faço a mesma avaliação. Primordial que isso aconteça, em especial por conta 

dessa relação de forças entre União, estado e município. No Brasil, os municípios eles ficam 

realmente de mãos atadas para grandes investimentos. Então, os grandes investimentos vindos... 

Os investimentos públicos eles têm que estar atrelados a uma vontade política momentânea. Ou 

é isso ou então os municípios não conseguem ter acesso. E aí isso a gente vê desde os anos 30, 

quando o governo federal decide atrelar investimento em saneamento básico com investimento 

em infraestrutura rodoviária. E aí é onde a gente tem a criação dessas avenidas em cima de rios, 

como aconteceu em São Paulo. E, na verdade, isso, de certa forma... Claro que tem um quê de 

planejamento da época, de pensamento, mas também foi uma forma de principalmente São 

Paulo, já naquela época, viu que poderia ter acesso a um dinheiro para desenvolver a cidade, 

coisa que ela não teria. Então veja só. Mesmo que nós tivéssemos tido um planejamento outro, 
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que não o de Prestes Mais para seguir, se ele não estivesse atrelado a essa coisa de abertura de 

avenidas junto a rios ou por cima de rios para fazer o saneamento e a infraestrutura rodoviária, 

São Paulo não teria tido acesso a investimento do governo federal. Então, é muito maçante para 

os municípios essa relação de forças. Por isso que eu acho interessante, eu gostaria de vê-los 

atuar mais inclusive. Eu gostaria que essa coligação, essa rede de prefeitos, atuasse mais, porém, 

enfim, eles também não existem há tanto tempo. Não é algo... Mas eu acho muito importante, 

deve se avançar nessa temática. 

Eu: Não, perfeito. Eu vou passar aqui para a terceira pergunta, que eu acho que retoma 

um pouco já o que a gente estava falando, quando a gente falou do COMFROTA. Como 

você vê a existência, qual a contribuição das estruturas participativas criadas no 

município, no âmbito da política municipal de mudanças climáticas, para o contínuo 

desenvolvimento dessa temática. 

Davi: É primordial. Tem que continuar. Assim, no mínimo tem que continuar como está. O 

melhor cenário seria ampliar. Eu acho que nós tivemos um momento, principalmente quando 

foi a discussão do plano diretor, um momento de integração importante entre planejamento 

político e vontade comunitária, digamos assim. E isso tem que acontecer. Essa discussão, o 

gestor público não pode, não deveria fugir dela. Eu espero que isso continue, eu espero que pós-

pandemia, na verdade, essa ferramenta seja reforçada. Mas ela é imprescindível para isso 

acontecer. Nós não teríamos conseguido a lei, essa nova lei de zero emissão do transporte 

público, se não fosse, se a gente não tivesse envolvido com as comunidades afetadas e o público 

de São Paulo de uma forma geral, não teria acontecido. 

Eu: Sim. Aí tem três perguntas assim que eu queria fazer em decorrência dessa assim. A 

primeira eu não sei se você tem algum tipo de interação, se o Greenpeace por exemplo, 

tem algum tipo de interação com o comitê do clima. 

Davi: O comitê, você diz, municipal. Sim, nós temos uma cadeira. 

Eu: Ah, vocês têm cadeira. Eu não lembro de cabeça. 

Davi: Claro, claro, é muita gente. Sim, eu sou o representante do Greenpeace no comitê. Esse 

comitê também foi importante, quando a gente estava em 2017 construindo esse texto junto ao 
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legislativo, porque é isso, era mais um ambiente onde a população pode se inteirar e pode debater 

o tema. Então veja só, um comitê que tem a ver com transportes, mas cuja temática não é 

transportes, e foi importante para a construção de uma lei que casa as duas pautas, caso o clima 

e casa com a pauta de transportes. Então, é extremamente importante esse casamento também 

(inaudível). 

Eu: Então, você fala que esse debate se deu um pouco também no comitê do clima, mas 

como que... Em 2017, esse processo ele é uma estratégia, vamos dizer, pensada da 

sociedade civil de pressão. Como que foi assim esse processo? 

Davi: Sim, ele é um processo pensado, planejado, totalmente deliberado vindo da sociedade 

civil. O que acontece... Eu não sei se vale a pena contar essa história rapidinho, talvez acho que 

sim, acho que vale, então assim. O que acontece, nós vínhamos já monitorando esse andamento 

da Lei 14.933. O não cumprimento, em especial, dessa pauta do transporte. Por que do 

transporte? Porque era um ponto que a gente via que haveria interesse maior da população para 

falar sobre o tema. E aí a gente conseguia casar com saúde, enfim, uma pauta bem ampla e de 

interesse público notório. Então, o que acontece. Em 2017, a gente começa a planejar junto a 

uma rede de articulação entre as organizações sobre o que fazer. Final do primeiro trimestre 

daquele ano, há o movimento do legislativo para propor um texto de lei e quem propõe foi o 

Milton Leite, então presidente da Câmara de Vereadores. Enfim, muita pressão política. Uma 

figura política bastante forte dentro do município. Ou seja, ele colocando muita pressão para o 

texto passar. O texto não era bom. A gente se articulou então para escrever um texto contrário e 

propor... Essa articulação de organizações, essa rede de organizações, o que fez foi olhar para 

onde cada uma poderia atuar, qual tipo de atuação e como, e a partir disso fez uma pressão, para 

a gente chegar, então, em junho, julho de 2017, e sentar com o próprio Milton Leite para debater 

dois textos que estavam na mesa: o dele e o contrário ao dele, que é o que acabou virando a lei. 

Então sim, essas articulações todas elas são pensadas, são planejadas. 

Eu: E aí talvez acho que uma última pergunta, que talvez seja um pouco mais de 

curiosidade. Você falou do plano diretor e de como o momento do plano diretor em 2014 

foi um momento interessante para pensar, vamos dizer assim, o conjunto desses elementos 

de planejamento. E o plano diretor, se eu não me engano, ele faz referências, se não muito 

amplas, ele faz pelo menos referência em objetivos em relação a mudanças climáticas e 
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redução de emissões. Eu queria saber se tem já algum movimento, então não sei se é do 

Greenpeace ou da sociedade civil, outras entidades, ou redes de entidades, em relação a 

como essa temática de redução de emissões, de mudanças climáticas vai aparecer nesse 

processo de revisão que vai ter no ano que vem. 

Davi: Bom, o Greenpeace está no momento em que a gente está precisando deixar um pouco de 

lado a pauta de transportes. Na verdade, as pautas municipais. Porque a gente... Está tendo uma 

pressão muito forte para a questão da Amazônia, então os esforços estão cada vez mais sendo 

voltados para isso. Porém existe sim a visão de organizações que pautam mais nas questões 

municipais de olhar para essa revisão do plano diretor. Porque veja, o plano diretor, assim como 

a lei de mudanças climáticas de 2009, o plano diretor é uma ferramenta de desenvolvimento 

municipal que atinge diretamente a sociedade. O plano diretor, se ele fosse minimamente 

implementado, você colocaria... Você teria uma redistribuição de moradia que é importante, 

inclusive para a pauta de mobilidade, de transporte. O plano diretor tem toda essa visão mais 

ampla de olhar para a habitação, olhar para emprego (inaudível), de uma forma também que 

isso, que traga opção para as pessoas não precisarem se locomover tanto. Isso por si só já é um 

avanço para as mudanças climáticas. Isso por si só. Na verdade, isso é um ponto fundamental. 

É o ponto primordial, a gente ter uma cidade onde você tenha acesso. O acesso fácil é primordial. 

Então é claro que ano que vem essa discussão vai estar, vai estar forte. Eu acho que as 

organizações vão entrar com força, em cima disso, porque nessa revisão a gente não... A gente 

já perdeu um certo terreno na lei do zoneamento, posterior ao plano diretor. Então, acho que a 

gente não pode perder mais terreno nessa revisão. 

Eu: Sim, sim. Eu não sei. Agora só fazendo um pequeno parênteses. Eu, além da minha 

pesquisa acadêmica, eu trabalho como advogado. E a minha chefe, em específico, ela é 

muito ligada a esse contexto de direito urbanístico e tal, e trabalhou na Prefeitura durante 

a gestão Haddad. E ela estava envolvida agora no processo que teve de discussão... Iam 

propor uma nova revisão da lei de zoneamento, que foi suspensa. E aí a gente conseguiu, 

ela conseguiu uma vitória essa semana. Então só fazendo um pequeno parênteses. Porque 

tem muito isso, tem um interesse... Não é só o esforço da gente propor as pautas, vamos 

dizer assim, você usou bastante o termo progressistas. Tem um esforço de combater o 

retrocesso também. 



355 
 

Davi: Sim, total. A gente nunca pode esquecer... É uma lição que nós do Greenpeace 

aprendemos muito trabalhando com a Amazônia. É claro que a gente sempre vai ter esse viés 

que é puxado muito pela ala da esquerda, principalmente da esquerda progressista, de mundo. 

Só que a gente nunca pode esquecer que a gente está no Brasil, e a realidade sim se impõe. Mas 

mais do que ficar chateado ou seja lá o que for, aprender a se movimentar e fazer as pautas que 

são pautas para a gente andarem, mesmo nesse contexto de país. Acho que isso é fundamental 

para qualquer tipo de atuação, seja ela de ativismo, seja ela de política pública pura. É isso, acho 

que essa é uma lição que a gente aprendeu muito forte. 

Eu: Sim. E aí eu acho que tem até um gancho para a próxima pergunta. Eu acho que você 

falou bastante disso, da relação com o governo federal. A pergunta é a seguinte “como você 

avalia a capacidade do Município de São Paulo de se posicionar em outras esferas de 

governança como ator relevante no tema de mudanças climáticas?”. Então aí eu queria 

pensar, justamente, São Paulo, a Prefeitura de São Paulo se posicionando no tema e como 

ela conversa em relação a isso com outras esferas, com a esfera nacional ou mesmo esfera 

internacional (inaudível). 

Davi: Enfim, na verdade, essa pergunta a resposta dela é exatamente o que eu falei para o Bruno 

Covas em 2017. São Paulo tem uma oportunidade, mais uma.... Na verdade, São Paulo e Rio 

são essas cidades, onde quase tudo que acontece de desenvolvimento no país acaba saindo daqui. 

Claro que você vai ter outras cidades relevantes no país, mas São Paulo e Rio ainda tem essa 

força. São Paulo tem uma oportunidade de ouro, que ela pode perder essa oportunidade, se ela 

não abrir o olho, que é o seguinte. A questão dessa mudança da frota de ônibus, da 

implementação da lei, é claro que o principal é o bem-estar das pessoas e a melhoria da qualidade 

de vida, mas só que se a gente também olhar... Por isso que acho importante essa lei, porque ela 

tem esse princípio da pessoa como ponto principal, só que ela traz um elemento de 

desenvolvimento muito relevante. A gente está no momento aonde cada vez mais as tecnologias 

antigas de motorização, de geração de energia, etc. e tal, que são apoiadas em combustíveis 

fósseis, elas estão encarecendo. Isso não é só uma coisa bonitinha de mudanças climáticas e pelo 

bem da terra, é uma questão econômica. Então, não tem volta atrás. O combustível aumenta a 

cada ano, porque está ficando cada vez mais caro extrair petróleo, por “n” motivos, mas o fato 

é que economicamente está deixando de ser relevante, enquanto nós temos a geração de energia 
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solar e geração de energia eólica caindo de preço de drasticamente. Então assim, é uma questão 

econômica. As cidades, os municípios, que se adaptarem primeiro, vão ser beneficiados. Esse 

não é mais aquele papo dos anos 90, ou do começo dos anos 2000, onde a gente falava “ah, 

daqui a 10, 15 anos”. Não, é daqui 3 anos. Os nossos cálculos, inclusive de um pessoal da GV, 

pessoal extremamente conservador na parte econômica, os cálculos que a gente pede para eles 

fazerem já mostram que daqui há 3 anos você vai ter um “breakthrough” de um veículo, por 

exemplo um ônibus elétrico vai ser muito mais barato do que um ônibus a diesel. Então, não faz 

sentido a gente continuar como cidade olhando para o ônibus a diesel, olhando para essa 

tecnologia que está fadada ao fim. Então, e aí o que que eu falei para ele. Eu falei “cara, é a 

oportunidade de, com essa lei e você dando o primeiro passo, trazendo os primeiros ônibus, 

botando os primeiros ônibus para rodar, fazendo esse investimento inicial”... Porque é um 

investimento... Falei “cara, tudo bem faz você o investimento, só que você fazendo isso, o tanto 

de acesso a fundos internacionais, vai chover na tua cidade”. Querendo trazer fundo. E não é só 

uma questão do ônibus. Porque esse ônibus precisa ser carregado. Que tipo de carregamento 

você vai por? Se você colocar uma geração descentralizada, com célula fotovoltaica nas 

garagens de ônibus de São Paulo, você garante o suprimento energético dessa garagem para 

esses ônibus, para esses veículos. Ou seja, você já não está mais trazendo ônibus, você está 

trazendo ônibus e a célula fotovoltaica. E olha só que louco, já em 2017, a (inaudível) é de antes, 

porque agora fui anunciado, que vão abrir a fábrica de (inaudível) em Campinas. Antes, lá em 

2017, eles já falavam “se você fechar o pacote com a gente”... Eles falavam isso para a própria 

Prefeitura... “Se vocês fecharem o pacote com a gente, a gente dá para vocês as baterias, para 

você fazer a geração descentralizada, com estoque, com armazenamento, para suprir (inaudível) 

chuvas”. Então assim, é uma pauta que tem o potencial de, justamente, libertar um pouco, trazer 

uma certa liberdade para o município, a ter acesso a outros tipos de fundos que não os federais. 

Cada vez mais a gente está tendo muito vindo aí de BID, de Banco Mundial, de várias entidades, 

Ford Foundation, seja lá quem for, cada vez mais você está sendo acesso a o que eles estão 

chamando de fundos verdes. O problema desse acesso é o seguinte. Nós temos um jeito de 

operar “a la brasileiro”. Esses fundos não aceitam. Esses fundos jamais vão dar dinheiro para 

uma cidade que diz que vai fazer, mas não faz. Uma cidade que derruba o comitê COMFROTA. 

Uma cidade que não coloca 100 ônibus numa frota de 13, 14 mil. Não consegue colocar 100 

ônibus em um ano, 100 ônibus elétricos em um ano para rodar, com testes mesmo, efetivos, uma 
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frota significante para você testar. Então ainda, eu vejo que ainda existe essa oportunidade para 

São Paulo, mas a janela vai começar a se fechar em breve. Assim, por um lado, eu fico fascinado. 

Por outro lado, eu fico “puta merda, que pena que é Brasil” (inaudível) difícil. 

Eu: E aí, eu acho que talvez já entre no tema da próxima pergunta. O quanto dessa, vamos 

dizer assim, incapacidade de levar o tema adiante, principalmente nessa questão do 

transporte público, é da ação e é da resistência dos atores econômicos envolvidos. As 

concessionárias e tal. Não sei se você poderia falar um pouco sobre isso. 

Davi: Sim. Olha, mesmo... Enfim, eu sou engenheiro mecânico e meu primeiro trabalho é na 

indústria automotiva. Fui engenheiro de produtos da GM, então eu conheço um pouco esse 

universo. Não há consenso dentro da indústria automotiva sobre essa pauta. Na questão de 

pesados, ainda existe uma briga muito forte em relação ao gás. Dentro dessa briga, existe... Isso 

quem puxa muito forte é a Scania. A Mercedes puxa muito forte ainda a questão dessa nova 

tecnologia de diesel, que é o “euro 6”, que, enfim, pode ser uma coisa assim de transição. 

Principalmente, para países como Brasil, porque é uma opção mais barata. Pode ser uma coisa 

para ser usada por 2,3 anos, para fazer a transição, porque ela reduz 90% das emissões. O “euro 

6” em comparação ao “euro 5”. Porém, todo o resto, tirando... Então, Scania puxa o gás, 

Mercedes puxa o “euro 6”... Todo o resto poderia atender tranquilamente o elétrico. Então, não 

existe um consenso dentro dos atores privados sobre o que fazer. O que existe, é claro, é ainda 

um lobby muito forte do petróleo. E aí a gente não está falando de indústrias, a gente está falando 

das empresas de petróleo mesmo. Que injetam dinheiro dentro dessas candidaturas todas. Então, 

essa é a principal ferramenta de pressão do outro lado. É Shell. A gente está falando de Shell, 

de BP, de Total, a gente está falando desses grandes atores. E a pressão que eles exercem é 

significante. 

Eu: Mas isso você acha que a nível de município, também? Ou é uma questão mais... 

Davi: Eles atuam no município, por meio da federal. Porque, por exemplo, como que essa 

pressão acontece. A gente está... Existe uma discussão dentro do PROCONVI, sobre a 

implementação do PROCONVI 8 ou não, que é o P8, que o pessoal chama. Que é, basicamente, 

implementar o P8 no Brasil seria usar essa tecnologia “euro 6” (inaudível). É um super avanço? 

É um super avanço. Não é todo esse avanço, por exemplo, do elétrico e tal? Não, mas é um 
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super avanço, vai ter uma redução de 90%, como eu disse, de ser uma coisa para transição que 

é maravilhosa para transição. E ali é onde existe a pressão de não avançar na discussão sobre a 

implementação do P8. Então, você vai postergando. Já era para ter sido implementado em 2018, 

jogaram para 2020, desculpa para 2021, e agora estão querendo empurrar para 2023. Então claro, 

e aí se você não tem uma norma federativa falando que as novas tecnologias de motorização dos 

veículos tem que ser esta, o município fica de mão atada também para fazer uma pressão, mesmo 

que o município queira jogar, virar e falar “agora, a minha vai ser toda eletrificada”. Ele não 

pode fazer isso. O município não pode fazer uma lei que vai contra uma norma federativa. Ele 

não pode colocar uma ambição maior do que a ambição do país, então ele sempre fica ali meio 

atado e é isso que eu falei no começo da nossa conversa. O município está sempre no fogo 

cruzado, por mais bem intencionado que ele seja, ele vai ser sempre pego no fogo cruzado. 

Eu: Sim. Bem, aí acho que só para fazer um último rabo nessa questão assim. Tem algum 

momento que você, nessa interação, você percebe algum tipo de conflito mais estabelecido 

entre nível municipal e nível federal? Ou há um nível de acomodação, vamos dizer assim? 

Davi: Eu acho que o conflito é um pouco esse que eu coloquei. Então assim, se você não tem o 

alinhamento partidário entre município e governo federal, isso já meio que zica boa parte das 

intenções do município por si só. E aí depois você começa a entrar em todas essas camadas que 

eu falei. Se a gente não tem uma regulamentação vinda tanto para a parte de motorização como 

também para a parte de geração de energia, fica difícil. E aí, por exemplo, a geração 

descentralizada de energia. A gente tem uma lei só que a implementação dela fica meio a critério 

das distribuidoras. Isso é terrível, porque daí de novo. A distribuidora ela costuma ser de estado, 

estadual ou regional, pode ser de um estado ou de vários. Isso é terrível pro município também, 

porque mesmo... Por exemplo, se a Prefeitura de São Paulo quiser (inaudível) fotovoltaica na 

Prefeitura e na Câmara dos Vereadores, o que vai acontecer é o seguinte. Provavelmente, ela 

vai gerar energia a mais do que ela consome. Só que ela vai entrar naquele turbilhão louco que 

é da ANEEL, para ser para ser geradora, micro geradora. O que vai acontecer? Ela vai desistir 

de ser micro geradora e vai ter energia ali só para ela. Cara, é uma loucura isso. A gente poderia 

ter todos nossos prédios públicos atuantes como microgeração de energia. E ninguém, nenhuma 

entidade política sã, vai comprar essa briga porque sabe que é bobagem fazer isso. Para uma 

entidade política, isso é bobagem, é uma briga não vale a pena. Então, esse é mais um exemplo 



359 
 

onde eu vejo essa dificuldade entre o município querer trazer algum tipo de avanço quando o 

governo federal não consegue estabelecer as direções claras para esse avanço. 

Eu: Ótimo. Enfim, eu vou passar aqui rapidamente. Tem mais três perguntas, mas 

também não queria alongar muito assim. Acho que a gente já está falando há um bom 

tempo. Eu acho que a gente falou bastante sobre isso, mas quais seriam para você os 

principais atores envolvidos no desenvolvimento da política climática em São Paulo e como 

você caracterizaria a forma como se dá a interação entre esses atores? 

Davi: Qualquer tipo de ator? 

Eu: É. Eu acho que assim, só para dar um parâmetro, em outras entrevistas, teve gente 

que quis diferenciar entre atores que estão dentro da Prefeitura, dentro do poder público, 

atores externos, mas fica a seu critério. 

Davi: Está bom. Então, eu acho que o principal ator disso tudo é a Secretaria do Verde e do 

Meio Ambiente. Eu tenho várias questões com a norma federativa brasileira, mas, uma vez que 

nós temos essa norma, daí ou a gente atua para melhorar, para potencializar ela, ou a gente atua 

para mudar. Dentro da norma, as secretarias elas têm um papel crucial. (inaudível) que a gente 

vive. Então, principal autor é Secretaria do Verde e Meio Ambiente. E não é à toa que a 

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente é super deixada de lado, dentro das hierarquias aí. Não 

é à toa, de fato, não é à toa. Mas eles são, eles são os principais. Em segundo plano, eu colocaria 

aí definitivamente as organizações da sociedade civil. E aí, no terceiro plano, mas bem próximo 

do segundo, eu colocaria o legislativo. E aí um pouco explicando essa ordem. Para um gestor, 

para um prefeito ou uma prefeita, é muito difícil olhar para todas as pautas que ele precisa gerir, 

ele ou ela precisam gerir, e por isso que eu acho que as secretarias têm um papel fundamental e 

são a grande chave do problema. Podem ser do problema, podem ser da solução, porque são elas 

que vão primeiramente chegar e colocar as pautas na mesa da gestão pública. E, por um acaso, 

aí um lado bom, que nós temos técnicos muito bons atuando nas secretarias, em todas elas. Por 

conta de como se dá o processo seletivo, todas essas licitações para cargo público, acabam sendo 

profissionais bastante qualificados e que, de certa forma, muitos tem ali um certo ativismo e um 

interesse pela pauta. Então, dentro da Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, e do 

Rio também neste caso, você tem um corpo técnico muito bom, que é um corpo que tem que 
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continuar pautando e tem que continuar tendo a liberdade de pautar os assuntos de interesse 

dentro da Secretaria e junto aos gestores. E aí eu coloco as organizações da sociedade civil em 

segundo plano, porque acho que é... O nosso principal papel é entender como que se dá essa 

relação de forças e, primeiramente, tentar ajudar que (inaudível) técnicas, dentro das secretarias, 

consigam botar as coisas para (inaudível). Eu digo isso da minha experiência, eu não estudei 

esse tema específico ainda, mas, de experiência própria, o que eu vi foi que 90% das pautas que 

eu proponho elas, de alguma maneira, já foram proposta por algum técnico da Secretaria do 

Verde e do Meio Ambiente. O que acontece é que aí você vai ter tipo...  Às vezes eu, como 

organização da sociedade civil, consigo dar vazão às ideias, um técnico da Secretaria talvez não. 

Então acho que é por isso. O papel primordial nosso como organização da sociedade civil é ter 

essa relação com esses técnicos, entender dentro das nossas pautas como que a gente pode 

potencializar a repercussão delas dentro da Secretaria, e, ao mesmo tempo, entender o que esses 

corpos técnicos da Secretaria já (inaudível) interessante e primordial de acontecer a curto prazo, 

e trabalhar junto para que essas pautas sejam casadas daí. Porque, em última instância, os corpos 

técnicos estão aí há pelo menos 10, 12, 15 anos, então acho que, em termos de experiências, são 

eles que tem. 

Eu: De alguma forma, estão acompanhando desde o começo o processo dessa legislação 

climática, se você for pegar esse recorte específico. E aí só as últimas duas perguntas aqui 

rapidamente. Se você pudesse identificar quais são os principais entraves no 

desenvolvimento da temática climática em São Paulo? Eu acho que você já apontou vários, 

mas se você tivesse que sistematizar. 

Davi: O principal entrave é... Bom, eu já falei da questão de regulamentação, enfim do município 

ter uma dificuldade... Olha, listando, acho que a principal é regulamentação, que eu falei, é 

muito difícil para o município estabelecer algo que seja mais avançado (inaudível) que o 

governo federal estabelece. As leis, a lei municipal não pode estar acima de uma lei federal. 

Então, isso é um entrave grande porque numa licitação, no caso de uma licitação, as empresas 

sempre podem falar “bom, mas, cara, tem uma lei federal cujos critérios são menores que os 

seus”. Acho que esse é o primeiro, seria o primeiro entrave. O segundo é legislativo. O 

legislativo, tanto da cidade de São Paulo quanto do Rio, é um ambiente de muitos interesses, 

muitos interesses conflitantes. E é um lugar onde atuam todos os tipos de forças. Na verdade, o 



361 
 

principal palco de disputas está dentro do Legislativo. Então, você vai ter ali as entidades como 

AFAVIA e outras entidades do setor, atuando de uma forma muito forte. Sem falar das máfias. 

Mas acho que o legislativo ele seria aí o segundo... Ele é tanto uma potência de avanço, como 

uma potência de retrocesso. E aí, para organizações da sociedade civil, o legislativo, ao meu 

ver, é o principal palco de atuação. 

Eu: E aí só para retomar um ponto, que acho que você fez em alguns momentos aí durante 

a conversa. A questão, vamos dizer assim, de você obter recursos financeiros, de você 

conseguir acessar os recursos necessários de investimento, você vê isso como um entrave 

significativo? Porque eu acho que você fez algumas considerações a respeito. 

Davi: Então, a parte do acesso a dinheiro público eu acho que ela está junto com essa questão, 

essa primeira questão aí da regulamentação. É isso o governo federal precisa estabelecer, ele 

precisa dar o primeiro passo, é ele que estabelece a visão de país, etcs. afim. Agora, para acesso, 

cada vez mais, os municípios, isso no mundo inteiro, a gente vê principalmente isso acontecendo 

no Sudeste Asiático e agora em alguns países subsaarianos... Cada vez mais, os municípios estão 

tendo acesso aos fundos internacionais, seja ele vindo de grandes bancos, vindo de ministérios 

de outros países. Você tem, por exemplo, o ministério de desenvolvimento alemão, que é um 

lugar de atuação, há décadas eles vêm atuando junto à municípios, junto a alguns países, para 

justamente ser uma saída a uma falta de dinheiro, (inaudível) você possa encontrar. Então assim. 

Mas a contrapartida, no cenário geopolítico, vai ser sempre a de o município ser responsável 

por trazer efetivamente os avanços que ele está pleiteando. Esses fundos você... Não é a mesma 

coisa que um fundo do BNDES. Você tem que, de fato, trazer o resultado. Então assim, você 

tem que dar garantias, e geralmente essas garantias são honestidade e a previsão de finalização 

do projeto. Essa pode ser uma saída, mas como eu falei, em algum momento, os municípios, 

sejam ele São Paulo sejam ele Rio, eles precisam mudar sua forma de atuar. Ou seja, pode ser 

uma ferramenta de fácil acesso, que possa contrapor essa dificuldade de acesso ao dinheiro 

federal, mas vai exigir uma mudança radical como os municípios exercem gestão pública. E aí 

só para finalizar. Um exemplo legal disso, sabe qual é? Gestão Paulo Maluf, quando ele foi atrás 

do Banco de Tokyo, não lembro se... Acho que foi Banco de Tokyo, algum banco japonês, acho 

que é o Banco de Tokyo. Ele conseguiu, na época, na casa das centenas de milhões, para 

despoluir o Rio Pinheiros. Desculpa, o Rio Tietê. Assim, primeiro que foi só o Tietê, não foi os 
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dois, mas tudo bem. Foi atrás lá dos caras, conseguiu. Só que assim, Brasil, gestão Maluf. Não 

fez nada. O que que aconteceu? A consequência disso foi que esse banco, e acho que é o Banco 

de Tokyo mesmo, zerou, olha só zeraram, zeraram todos os tipos de investimento para o Brasil 

inteiro. Eles passaram décadas, acho que ele só voltaram agora recentemente, tipo 2012, alguma 

coisa assim que eles voltaram a abrir linhas de investimentos para gestores públicos no Brasil. 

É isso que eu falo com mudança. Se por um lado... Ainda mais São Paulo, São Paulo é um caso 

que olha, se o pessoal der segurança que vai “ah, daqui a três anos eu vou ter mil ônibus 

elétricos”. Se os caras conseguirem dar segurança de que daqui há três anos realmente vai ter 

isso eu duvido, eu duvido, que isso não gere interesse em todos os principais investidores do 

mundo. Porque é um case, cara. São Paulo é um case tão importante como Nova York, como 

Nova Délhi, como Moscou, como Berlim. Cara, São Paulo é referência mundial. Mas não com 

essa gestão, não com essas gestões que a gente tem. 

Eu: Eu acho que isso apareceu na conversa com a Carolina que eu tive, que a gente estava 

falando bem dessas figuras dessas redes de prefeitos. E eu acho que apareceu alguma coisa 

na fala dela no sentido de que as redes tinham que ser mais duras, as redes em que São 

Paulo figura como membro tinham que ser mais duras, e tipo efetivamente cobrar algum 

tipo de compromisso, algum tipo de resultado. Mas aí ela fez também esse mesmo 

raciocínio que você fez. Para elas é tão interessante ter São Paulo como membro, porque 

qualquer caso de sucesso aqui é o caso de sucesso, é muito significativo, por ser uma cidade 

do tamanho que é, etc. Então, interessante que esse interesse internacional existe, que ele 

aparece de alguma forma e a gente poderia utilizá-lo de uma forma melhor. 

Davi: Aparece, aparece. Cara, assim é uma das coisas que eu fico... Claro, eu sou natural de São 

Paulo, então me chateia um pouco, porque estão acontecendo uns casos tão legais, tão 

interessantes vinculados ao desenvolvimento urbano e meio ambiente. Tem um caso muito legal 

da ONU ali no no Sudão, na Etiópia. O caso da Etiópa é maravilhoso, cara. A linha de acesso 

eles levaram, o tipo de desenvolvimento. É uma coisa... Como é ONU, tem toda essa questão 

de manter a cultura local, respeitar e etcs. afins. Não é tão voraz como tipo um fundo monetário 

internacional, mas assim a contrapartida dos caras foi essa. Eles estão reorganizando toda a 

gestão pública da Etiópia assim. para poder continuar tendo acesso a isso, a esses fundos. Enfim, 
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e isso que, às vezes, me dá uma certa angústia do tipo “caraca, a gente poderia estar realmente 

com muito acesso”. 

Eu: Eu acho que São Paulo é um caso muito complexo assim, porque eu acho que da 

mesma forma assim tipo esses exemplo que você deu, e aí colocando bastante da minha 

opinião pessoal, mas me parece que ele dá certo, porque também você conseguir reformar 

a estrutura administrativa, a estrutura de gestão numa cidade do tamanho, não sei se é 

Adis Abeba o caso, mas uma cidade que do tamanho de Adis Abeba é diferente de São 

Paulo e eu acho que sei lá... Eu vejo isso muito assim nessa interlocução que eu tenho com 

esse campo do direito urbanístico, e o tipo de reivindicação e de luta que tem, nem 

sempre... Obviamente tem uma interseccionalidade muito grande, mas nem sempre... 

Então tem gente que vai estar querendo o desenvolvimento local muito ligado ao 

movimento social, ligado a entidade moradia, e que vai se contrapor talvez a financiamento 

externo. Aí tem gente que vai falar “não, financiamento externo é a saída”. Mesmo na 

tentativa de desenho de soluções às vezes não tem esse encontro. 

Davi: De fato. 
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APPENDIX L – TRANSCRIPT OF INTERVIEW 10 

Interview of Nathalie Badaoui Choumar – 08/27/2020: 

Eu: Eu vou começar aqui com a primeira pergunta. A primeira pergunta é “como você 

avalia o desenvolvimento de políticas relativas à temática climática no município de São 

Paulo no tocante ao seu nível de institucionalização e efetividade?” 

Nathalie: Vamos lá. Eu até olhei o questionário antes, para dar uma estruturada antes nas 

respostas. Bom, eu acho que em nível de institucionalização, a lei de mudanças do clima é 

bastante inovadora e traz muitos dos instrumentos que são necessários para a gente efetivar 

realmente uma abordagem de política pública que considere o impacto das mudanças climáticas. 

O próprio plano diretor também traz nos seus objetivos, objetivo sétimo se não me engano, a 

questão da mitigação e adaptação. E acho que o próprio plano traz pela primeira vez alguns 

temas bastante importantes para adaptação, a permeabilidade, a própria quota ambiental foi um 

instrumento bastante inovador. Toda a questão de redução de distâncias, as macrozonas, 

estruturação. Acho que, em termos do arcabouço legal existente, São Paulo tem o que é 

necessário para a gente avançar essa agenda. Agora do ponto da efetividade, me parece que... E 

daí conecta muito com uma questão que é a sua última questão aí do questionário. Me parece 

que tem dois gargalos. O primeiro (inaudível) instrumentos. A gente fala de adensamento ao 

longo dos eixos, ou quando a gente fala da redução da distâncias casa-trabalho, a gente não tem 

como efetivar essas políticas sem articular as diferentes Secretarias envolvidas, em primeiro 

lugar. Em segundo também, com a própria dinâmica do mercado e o interesse do mercado de se 

posicionar na cidade. Então, ainda que a gente tenha instrumentos mega inovadores dentro do 

plano, a gente hoje, quando olha para a plataforma de monitoramento do plano diretor, por 

exemplo, as zonas de desenvolvimento econômico não são ainda, não surtiram o efeito que se 

deseja dela ao longo desses 5 anos. Pode haver uma série de outras variáveis aí para explicar 

isso, mas me parece também que ter um instrumento sem ter essa cultura de planejamento 

intersetorial e de uma governança transversal para política climática torna muito difícil 

realmente a efetivação desse instrumento. Isso um exemplo, na questão casa-trabalho. Isso 

também poderia ser dito para a questão, para questões relativas à adaptação também. A Defesa 

Civil, por exemplo, hoje a gente vê que, apesar de ter um sistema municipal de Defesa Civil já 



365 
 

implementado, a gente não tem realmente efetividade do Conselho Municipal se encontrando, 

ele não está efetivado. Então, eu acho que isso é uma dificuldade muito grande. A gente colocar 

esses atores para conversarem, e eu acho que o plano de ação climática traz de certa forma uma 

oportunidade de quebrar essas caixinhas. Então acho que esse é um primeiro desafio. O segundo 

desafio também acho... E acho que não é só restrito à cidade de São Paulo. E muito mais, na 

verdade, um desafio principalmente das cidades em desenvolvimento. É a questão de dados para 

isso. Para você motivar essa nova governança, essa articulação de políticas, a gente precisa 

minimamente entender o que que a gente tem e está funcionando. Então aí a plataforma de 

monitoramento do plano diretor, por exemplo, é uma tentativa da cidade ver como o 

ordenamento territorial proposto está funcionando. Mas aí para a gente até formular qualquer 

instrumento ou qualquer nova ação dentro do próprio escopo do plano clima é muito difícil, 

porque a gente não tem sistematizado uma série de dados que são necessários para isso. Por 

exemplo, a questão da eficiência energética. A gente precisa criar, e não é porque o dado não 

existe ou porque a Prefeitura não tem a capacidade de produzir. Muito longe disso, acho que é 

pelo contrário. Mas é entender quais são as demandas necessárias de informação, para que essa 

informação também seja produzida de uma maneira que viabilize esse planejamento, que 

viabilize a criação desses novos instrumentos. E eu acho que o primeiro grande passo para isso 

acontecer, depende dessa nova governança, depende dessa intersetorialidade, depende também 

de ir quebrando as caixinhas. Tanto por cima, então engajando secretários mais estratégicos para 

a pauta, assim como as equipes. Então não sei se eu respondi, misturei um pouco as duas 

perguntas, porque eu acho que elas tem muito a ver. Porque não tem como a gente falar da 

institucionalização e da efetividade sem pensar nos dois grandes desafios assim, que os dois 

estão relacionados muito à governança desse processo.  

Eu: Sim, eu concordo. Eu queria fazer uma pergunta. Não sei se acaba sendo uma 

provocação assim, mas você falou que a lei municipal de mudanças climáticas, de alguma 

forma, ela já carrega instrumentos inovadores ou instrumentos suficientes, para o 

atendimento a essa política climática. Então eu queria saber como você avalia isso, até 

talvez para o futuro. Como que você vê a continuidade dessa evolução? Essa lei ela é um 

arcabouço sobre o qual vão ser criados novos instrumentos, instrumentos mais de alguma 

forma coercitivos... Eu queria entender como você vê o desenho dessa política.  
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Nathalie: Eu não me sinto à vontade a responder isso, primeiro porque eu não sou muito 

especialista na parte mais legal do assunto, e segundo porque a gente está entrando exatamente 

nesse momento a discutir como a gente vai garantir a implementação do plano e qual é a 

governança por trás dele né. Seria necessária uma lei para institucionalizar o plano? Por ora, a 

gente está falando de um decreto de institucionalização do plano clima, mas seria necessário 

uma lei ou a própria lei de mudança do clima daria conta disso? Isso é uma questão que a gente... 

Você já conversou com a Laura também. Internamente como equipe a gente também se faz. Se 

a própria lei justificaria a criação de outros instrumentos, e principalmente em áreas que a cidade 

hoje não tem muita governança. Então, a questão energética. O segundo ponto de emissões mais 

alto do município são as emissões por parte do consumo de energia estacionária. Então, essa é 

uma área em que a gente não tem tanto uma delegação para o município, para a formulação 

política, mas a gente já prevê dentro da política de mudança climática incentivos, por exemplo, 

via mercado. Também a indução que a Administração Pública pode ter criando essas novas 

cadeias. Para esse tema específico onde o município não tem poder, eu não sei exatamente como 

vai se desenvolver. Se seria necessário a gente institucionalizar isso via outro documento. Ainda 

não é muito claro para mim. E eu acho que a lei traz sim... E muitas coisas que a lei traz já foram 

incorporadas pelo Plano Mobi, pelo plano diretor, o próprio plano de desenvolvimento 

econômico que está em formulação. Eu acho que foram já incorporados em outros instrumentos 

legais do município, mas realmente não sei se seria necessário legislar sobre outra forma de 

institucionalização destes mecanismos ou enfim. Realmente, acho que é caso a caso, tema a 

tema. Me parece que os pontos mais frágeis hoje são os pontos relativos principalmente à 

questão energética, à questão de mudança da política industrial. Isso tudo não me parece que 

são coisas que vão ser resolvidas apenas pelo exercício de legislação. 

Eu: Sim. Eu acho que, nesse sentido, envolve também a interação com os outros níveis de 

governança, principalmente talvez a questão energética. Ok, eu vou passar para segunda 

questão. Como você avalia o envolvimento do Município de São Paulo com as redes 

transnacionais de cidades na temática de mudanças climáticas? 

Nathalie: Bom, só para contextualizar também. Eu sou nova na área de mudanças climáticas. 

Então meu lugar de fala não é um lugar de fala que acompanhou esse histórico. Você já falou 

com o Ilan também. Então São Paulo é parte da C40 desde a fundação da rede, com momentos 
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de maior engajamento, momentos de menor engajamento, mas me parece que na atual gestão a 

cidade tem sido bastante ativa. Não só apenas por ser uma das cidades que está fazendo plano 

de ação climática, das 9 cidades da América Latina, mas também nas nossas redes temáticas. O 

C40 tem aí, já perdi a conta, mas mais de 16 redes temáticas. Acho que o Ilan já te deu todos os 

números. E a cidade hoje participa já de três redes temáticas, está implementando essa 

assistência técnica para o planejamento de ação climática. E tem também cada vez mais se 

envolvido com outros projetos específicos da C40, então discussões como promover um 

desenvolvimento econômico mais verde, retomada verde. Com a própria pandemia, tem se 

intensificado esse interesse, não apenas via relações internacionais, mas as próprias secretarias 

fazendo essa provocação e buscando acessar esses recursos. Quando eu falo recursos, enfim, o 

conhecimento que a gente pode trazer à cidade. Então acho que também o próprio plano de certa 

forma meio que começou a trazer um engajamento mais “bottom-up”. Então, as próprias 

secretarias buscando conhecimento e buscando maneiras de se inserir nessa rede. Isso do ponto 

de vista que eu vejo desde a C40. A cidade também tem, enfim, uma participação histórica em 

CGLU e Metropolis, que não são redes climáticas, mas que também tem tratado de temas muito 

caros à agenda climática. A questão de governança urbana, governança metropolitana, a própria 

inovação nesse processo. Me parece que a Prefeitura, nesta última administração, retomou 

bastante a participação nessas redes, que são as que eu mais acompanho assim. Com o ICLEI 

eu acho que também há um relacionamento bastante histórico. ICLEI é parte do comitê de 

mudança do clima, e também é parceiro nosso na implementação da assistência técnica para o 

plano de ação climática. Eu acho que também... Não sei se eu posso adicionar mais do que a 

Marina já deve ter falado, mas eu acho que tem dois fatores aí no envolvimento de rede 

transnacional. Um é a questão também de ver um valor agregado nesse posicionamento 

internacional da cidade. Então acho que isso muda muito de gestão para gestão, a intensidade 

que se dá nisso. E por isso que essa gestão me parece que abraça muito o protagonismo que São 

Paulo tem no cenário internacional. A gente é quase um país, maior que Portugal. E acho que 

também uma coisa nova que a gente tem visto que são as próprias secretarias, os próprios 

técnicos, vendo um valor agregado nisso. Porque nada adianta, eu já estive do outro lado, e nada 

adianta, tipo apenas a gente ter essa liderança política nas redes, e as próprias secretarias não 

virem o que que se ganha, que que isso está alinhado. Que participar de uma rede internacional 

não é um trabalho a mais, se não algo que também engrandece e melhora também a oportunidade 
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de acessar novos conhecimentos e de aprender com outras cidades. Então acho que isso também 

está mudando um pouco. A gente está saindo um pouco só do nível de uma cidade 

empreendedora, no cenário internacional, mas também absorvendo tecnicamente o que é fazer 

parte dessas redes. 

Eu: Entendi. E acho que partindo um pouco desse seu último comentário e também do que 

você falou de que está tendo uma postura, vamos dizer assim, mais “bottom-up” das 

secretarias. A interação de vocês... Vocês interagem diretamente com outras secretarias 

ou é sempre passando pela Secretaria de Relações Internacionais? 

Nathalie: No caso do plano clima, é muito diferente a nossa interação como rede com as outras 

secretarias. Então, o meu papel como assessora de cidade de São Paulo não é apenas para 

facilitar a entrega da assistência técnica que a gente traz. Então todas as metodologias que a C40 

disponibiliza, mas também a gente tem a contratação de um consórcio de consultoria formado 

pelo ICLEI e pela WayCarbon para entregar as atividades técnicas. Mas também ajudar a 

Prefeitura nessa mediação de contatos, tanto internamente quanto externamente, meu papel 

como assessora de cidade. E daí por isso que eu digo que é muito diferente, porque a nossa 

relação normalmente rede-prefeitura passa sempre por RI que media isso. E é um desafio, 

quando você tem uma máquina de 130 mil funcionários, entender quem... Para quem você 

manda um convite que chega de uma rede, para quem você manda um workshop. Então é muito 

complicado também para a equipe de RI descentralizar isso. Eu acho que, com o próprio plano, 

a gente foi entendendo quem são os nossos embaixadores climáticos nas secretarias. Existe um 

GTI, um grupo intersecretarial para o plano. A gente começa a entender quem são os pontos de 

entrada em cada secretaria. E, para o plano clima, acaba que eu tenho bastante relacionamento 

direto com as secretarias, e até mesmo com alguns atores externos, mas sempre com a mediação 

do comitê de mudança do clima. Então, acaba que a gente tem esse contato mais direto com as 

próprias secretarias. E eu acho que a importância também do C40 como rede é facilitar esse 

diálogo. Eu vejo que muitas vezes assim o nosso papel de mediação é importante para trazer 

todas as perspectivas sobre o assunto à mesa e tirar também um pouco esse caráter de ser um 

plano ambiental, porque não é um plano ambiental. É um plano transversal que envolve a cidade 

como um todo. Então, às vezes, o nosso papel tem sido isso também, de colocar todos os atores 

da cidade na mesa para discutirem juntos e mediar essas diferentes perspectivas. 
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Eu: Entendi. Você acha... Fazendo uma pergunta... Eu sei que você não tem tanto essa 

perspectiva histórica assim, mas me parece que de alguma forma transparece na sua fala. 

Você acha que teve uma mudança, senão talvez tanto na linguagem, mas uma mudança ali 

eu acho que da própria concepção interna da Prefeitura de que esse não é um assunto mais 

só da Secretaria do Verde, e crescentemente está sendo mais interseccional? 

Nathalie: Eu não sei dizer porque eu sou nova no assunto. Então acho que qualquer opinião que 

eu desse seria muito dentro da minha experiência. Eu acho que há um papel de embaixada do 

Prefeito, ao defender a agenda climática e ao colocar isso numa prioridade dentro do programa 

de metas. Então, a gente tem um plano de ação climática como iniciativa. A nossa lógica 

organizacional ainda é uma loja de caixinhas, e que alguma secretaria vai ter que tocar. E acaba 

sendo a Secretaria do Verde, porque é onde está o comitê de mudança do clima. Mas eu acho 

que desde o próprio começo da formulação do plano, tanto a Secretaria quanto até o próprio 

Gabinete do Prefeito tem estressado como esse é um plano intersecretarial e não uma agenda 

ambiental puramente. Porque não é apenas (inaudível).  

Eu: Com certeza. Eu vou passar aqui para terceira pergunta, que eu acho que já entrou 

um pouco no tema do comitê do clima. A pergunta seria “qual é a contribuição das 

estruturas participativas criadas no município de São Paulo no âmbito da política 

municipal de mudanças climáticas para o desenvolvimento dessa temática.  

Nathalie: Bom, acho que o primeiro ponto é a transparência e divulgação. Então, desde o começo 

da formulação do plano, tem todas as reuniões do comitê de mudança do clima a gente tem 

informes sobre a que ponto que está o plano, o que fizemos. Para os grandes produtos que a 

gente entregou no âmbito da parceria a gente fez também apresentações. O inventário foi 

apresentado no comitê, a própria parte de cenários futuros de emissões foi apresentada. Então, 

acho que o primeiro ponto é a transparência e a divulgação. A Laura, como secretaria executiva 

do comitê, esteve em outros conselhos e comitês, como CADES. A gente tinha até pensado mais 

outras sessões nos demais comitês temáticos, mas por conta da pandemia também isso acabou 

não rendendo. E não se trata apenas das estruturas que lidam com mudanças climáticas, então o 

CADES ou o comitê de mudanças do clima. Mas eu acho que há uma importância dos demais 

comitês, o CNPU, CNPP, CNH, enfim uma série de outros conselhos de política pública que 

precisam também ter conhecimento de que esse plano está rolando e, até mesmo, para 
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começarem a criar uma linguagem, começar a alinhar as demandas outras de (inaudível) 

políticas também com a agenda climática. Eu acho que se a gente não incorporar a questão 

climática na questão que a gente tem sobre atendimentos de serviços básicos e direitos sociais 

urgentes, que é muito discutida em todos os conselhos de política pública da Prefeitura, a gente 

não vai fazer vingar essa agenda. Acho que a grande questão é a gente tirar um pouco mudança 

climática desse pedestal de “ah, isso é uma coisa que a gente se preocupa em segundo lugar, 

primeiro a gente precisa resolver a questão das desigualdades”. E na verdade combinar a 

resolução de desigualdades sociais com a própria agenda climática. E trazer o plano, trazer a 

política de mudanças climáticas, para o âmbito desses conselhos é importantíssimo para a gente 

criar essa cultura. Então, acho que transparência, e a gente começar, como cidade, a ter um 

discurso unificado, um discurso em que a mudança do clima possa perpassar as diferentes 

políticas públicas. Acho que esses dois pontos. 

Eu: Sim. É eu vejo muito. Além de estar fazendo mestrado, eu trabalho como advogado e 

eu tenho uma interação com essa parte de direito urbanístico. E é muito curioso, eu vejo a 

mesma coisa que você. Ainda tem... Acho que o próprio discurso na área de urbanístico 

acaba sendo muito voltado a temas clássicos de direito à moradia e coisas assim. E você 

não vê a dimensão climática que obviamente está ligada, mas não aparece muito na 

linguagem. 

Nathalie: É, eu acho importantíssimo criar isso dentro dos conselhos, porque... E eu acho que 

também são um instrumento de partida para a gente começar a falar a mesma língua, talvez. 

Porque eu vejo muito, quando se trata de mudanças climáticas, diferentemente de outras agendas 

que estão historicamente muito consolidadas, como política urbana, por exemplo, que tem uma 

luta de um movimento de reforma urbana histórico. A questão climática a gente ainda não tem 

entendimentos comuns. Então, tem gente que acha que isso é uma coisa separada, que é política 

ambiental. Outras pessoas acham que, enfim, há uma coisa mais macro, então que a cidade não 

consegue fazer nada. Quando, na verdade, a agenda climática diz respeito a todo o planejamento 

da cidade e a maneira como a gente constrói a cidade. Então, absorver isso nos conselhos acho 

que é muito importante e enfim. 

Eu: E aí eu queria ver se você poderia falar um pouco assim, pensando nessa dimensão 

participativa, de como que está... Eu queria entender porque isso apareceu um pouco nas 
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entrevistas. Como que está sendo, como que é o processo da estruturação do plano nesse 

sentido das oportunidades de consulta ou de interação assim? Eu não sei como que ele 

está... Isso apareceu por cima, queria entender um pouco melhor. 

Nathalie: Bom, como eu falei toda essa parte do plano, o que a Prefeitura pretende fazer ou não 

como consulta, não cabe a mim responder. Então isso é uma coisa que a Laura e qualquer outra 

pessoa da Prefeitura poderia responder com maior propriedade. Então, vou falar sobre o que 

aconteceu, o que a gente já fez. Na primeira parte do plano, que foi a questão da mitigação, a 

gente teve uma oficina com participação de algumas organizações da sociedade civil. Também, 

pré-pandemia, a gente também teve umas conversas mais bilaterais, como rede, como C40. Mas 

também ficou acho que um pouco prejudicada talvez a questão participativa, pela pandemia, e 

acho que é um grande desafio na elaboração do plano a gente pensar como a gente abre isso 

para a sociedade. E também acho que é importante pontuar a dificuldade de abrir o debate 

quando a própria Prefeitura ainda está construindo um debate interno. Acho que é importante 

pontuar isso. Então, a própria Prefeitura está começando a falar a mesma língua, entre as suas 

diferentes secretarias. Então acho que talvez, diferentemente de qualquer outro plano, uma 

consulta mais ampla tenha demorado um pouco mais. Enfim, com a própria pandemia, a gente 

acabou ficando mais complicado nesse assunto. Pela necessidade de se criar essa visão. 

Primeiro, o que que a Prefeitura entende como mudança do clima, o que a Prefeitura entende 

como sendo o papel na adaptação e na mitigação dessa mudança do clima para abrir então para 

um debate mais amplo. Acho que tem sido um exercício crítico bastante interessante que o plano 

tem possibilitado. Agora, sobre as oportunidades futuras de consulta, isso realmente é uma coisa 

que está em construção e que para comentar isso seria mais com a equipe do plano. 

Eu: Entendi. Não, tranquilo. Eu vou passar para a quarta pergunta aqui, que eu acho que 

ela pensa mais nessa posição institucional do município. A pergunta seria “como que você 

avalia a capacidade do Município de São Paulo de se posicionar em outras esferas de 

governança como um ator relevante no tema de mudanças climáticas?”. Aí eu penso tanto 

na capacidade dele se apresentar como um ator no ambiente internacional, mas também 

em relação aos outros poderes e as outras esferas de governança, governo federal, etc. 

Nathalie: Quando eu penso em governança eu penso em governança num sentido mais amplo, 

quando a gente olha para governança urbana onde a gente também tem atores que não são os 
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atores governamentais. Quando eu olhei para essa sua pergunta, acho que... É enorme o 

potencial de São Paulo. A gente está falando de São Paulo, a gente está falando, enfim, 11% do 

PIB brasileiro, mais ou menos, pela última contagem que eu tenho. Então, qualquer decisão que 

a Prefeitura apoie, que a Prefeitura decida como visão tem um impacto na economia gigantesco. 

Então até a própria questão do COMFROTA e a substituição da frota de ônibus municipal, isso 

é super inovador. São Paulo é a única cidade dentro da nossa rede que realmente estabeleceu 

uma lei com metas específicas para substituição dessa frota. E eu acho que, no último ano, os 

diálogos que o COMFROTA possibilitou, trazendo a própria sociedade civil, academia, para 

pensar junto de como a gente faz essa substituição, como é que a gente mede, como é que a 

gente enfim garante um processo equilibrado, tanto economicamente, mas também que responda 

à sociedade. Então acho que esse passo de substituição da frota é um exemplo muito grande do 

potencial de São Paulo. A gente como rede também, acho que o Ilan deve ter comentado, a gente 

tem o projeto Zebra que é “Zero Emission Bus Rapid Acceleration”, que exatamente é para 

grandes cidades na América Latina. A gente está utilizando dessa decisão das cidades de 

trocarem suas frotas para repensar como a gente viabiliza isso, desde o ponto de vista de política 

pública, mas do mercado e de acesso a financiamento. Então, uma decisão que São Paulo fez, 

que foi trocar sua frota, teve um impacto gigantesco, e hoje essa discussão rola junto ao BNDES. 

Também quais são as novas fontes de financiamento que os operadores poderiam ter acesso. 

Então acho que é um poder de influência muito grande, quando a gente pensa no potencial de 

mercado de São Paulo. São Paulo decide, por exemplo, a partir dos seus próprios edifícios 

públicos, colocar energia distribuída fotovoltaica, por exemplo. Isso também manda um sinal 

para o mercado que acaba também tendo impacto regulatório nas diferentes esferas. Eu acho 

que o primeiro ponto é a capacidade de mercado, é a capacidade de indução do Município de 

São Paulo, em trazer mudanças estratégicas no que tange as mudanças climáticas. Em termos 

mais de articulação política com as outras esferas governamentais, acho que com o governo 

federal hoje tem sido muito complicado, enfim, ter essa articulação mais a nível nacional. Por 

isso que eu acho que, a curto prazo, ela deve muito mais acontecer por essa indução de mercado, 

ou por uma própria reação à sociedade civil. Apesar da gente não ver respostas tão suficientes. 

Mas, toda vez que a sociedade se posicionou sobre esse assunto, o assunto realmente ganhou 

mais envergadura e mais peso. Então, com o governo federal, acho um pouco mais difícil talvez 

esse posicionamento, atualmente, mais pela conjuntura política. Na esfera estadual, eu acho que 
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a gente tem aí umas grandes oportunidades atualmente. Então, a agenda política tanto estadual 

como municipal está tendo uma convergência de temas. Então, a questão do saneamento. Então, 

o novo marco do saneamento também, e aí enfim também tem a questão do governo federal, 

mas acho que o novo marco do saneamento é uma janela de oportunidade para a gente ter uma 

maior articulação entre as três esferas. O próprio projeto do Novo Pinheiros também a nível 

estadual é outra janela de oportunidade para casar essa agenda a nível municipal e a nível 

estadual. A criação da autoridade hídrica também na agenda de saneamento. Eu acho que vale 

a pena a gente reforçar isso. Pode trazer uma nova dinâmica de governança nos assuntos de 

saneamento ambiental. Então, a gente pensar uma gestão dos recursos hídricos integrada. Não 

só mais cada um pensando a sua caixinha. Então a gente integrar o planejamento urbano, o 

ordenamento territorial, com as questões hídricas na cidade e até mesmo a gestão de resíduos 

sólidos, enfim. Então, acho que o saneamento a gente tem essa grande porta de entrada. E eu 

acho que a questão da retomada econômica, e também de preparar São Paulo para a revolução 

que está já predestinada a acontecer, no que diz respeito ao emprego. Então, antes mesmo da 

pandemia, o Governo do Estado tem adotado um posicionamento de promover uma economia 

mais especializada em São Paulo, se preparar para a quarta revolução industrial. Precisa 

fortalecer (inaudível). E eu acho que, pós-pandemia, esse discurso vem mais forte ainda. Então, 

de como a gente fortalece a economia com atividades inovadoras, com uma retomada verde 

também. Acho que ambos município e estado têm olhado muito para esse tema, e eu vejo como 

um tema de entrada muito forte, onde a gente pode também trazer a reboque as regulamentações 

que sejam necessárias para induzir mudanças de cadeias produtivas, tanto na geração de energia, 

mas também o estado tendo um papel mais de pressão na mudança de políticas industriais 

relevantes. Então acho que essa é uma janela de oportunidade muito grande. A retomada 

econômica e pensar na quarta revolução industrial em São Paulo, e como é que o estado e 

município se preparam, de uma maneira como absorver essa agenda da mudança climática. 

Então a gente tem o PMDE, o plano municipal de desenvolvimento econômico, que está sendo 

gestado, nesse contexto todo, nesse turbilhão de ideias. Então, eu acho que, atualmente, é um 

outro ponto aí de contato com o governo estadual, a depender também do que acontece na 

mudança de gestão, enfim. Mas, atualmente, eu vejo esses dois pontos, saneamento, a questão 

do desenvolvimento econômico, como grandes pontos de contato, e que acabam abarcando 

vários temas dentro desse chapéu de mudança do clima. Então, a gente acaba com o saneamento 
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tratando de questões de habitação, de ordenamento urbano, de como a cidade fica mais resiliente 

também. Então, saneamento, e o tema da água, eu acho ele muito transversal, para essa interação 

e esse posicionamento da cidade junto ao governo do estado. E a questão do desenvolvimento 

econômico também me parece também outro tema muito transversal e que puxa aí todas as 

agendas que vão depender de regulamentações a nível estadual e nível federal. Então, tendo 

também esse alinhamento do governo do estado e município, talvez uma pressão um pouco 

maior, para viabilizar as regulações que são necessárias nessa agenda.  

Eu: Eu acho que foi interessante. Acho que a resposta dessa sua pergunta talvez, de alguma 

forma, já conversa um pouco com o que é a próxima reflexão que eu estava pensando, que 

era pensar mais nos atores envolvidos. Então, quais seriam os principais atores envolvidos 

no desenvolvimento da política climática no município de São Paulo e como você 

caracterizaria essa interação entre eles? E aí, só para fazer um comentário. Eu acho que 

teve respostas que foram um pouco mais na direção assim “atores dentro da própria 

Prefeitura” e também aqueles que focaram mais também em atores externos. Então sinta-

se à vontade aí para...  

Nathalie:  Eu acho que, primeiro, não tem como a gente ir para o externo sem a Prefeitura criar 

um discurso único. E não um discurso único que seja um discurso, enfim... Que desconsidere as 

especificidades de cada setor. Mas um discurso, um entendimento do que que é a mudança do 

clima e qual é o seu papel de Prefeitura nesse processo. E eu acho que esse entendimento e essa 

criação de posicionamento ele está realmente se consolidando. Então acho que é 

importantissíma essa articulação entre as diferentes secretarias, a priori, para o desenvolvimento 

dessa política. E que realmente seja algo como uma mudança de paradigma no fazer público. 

Não é apenas colocar ali ou aqui um requisito ambiental. Enfim, é como a gente muda a 

mentalidade e começa a pensar na mudança do clima em tudo que a gente faz e não como um 

extra. Então, acho que engajar secretarias nisso é muito importante, porque a gente está falando 

de um problema extremamente complexo, para onde a gente não vai ter uma solução, certa ou 

errada. A gente precisa estar falando de soluções boas ou ruins, onde um sistema de decisão 

impacta no outro. Então não tem como pensar em fazer política de transportes sem olhar para o 

que a gente está fazendo em desenvolvimento urbano. Então, acho que ter essa visão da 

necessidade dessa interlocução intersecretarial e de como a mudança do clima perpassa todas as 
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políticas públicas e já tem a ver com elas é muito importante. Então o processo do plano clima 

acho que trouxe como inovação isso, da gente mostrar que, na verdade, as secretarias já fazem 

políticas, projetos, programas, que respondem à mudança do clima, sem mesmo saber. Então 

essa sensibilização, esse “awareness”, essa consciência de que a Prefeitura já faz, já age pela 

mudança do clima eu acho muito importante. E daí a gente vai para fora. Então assim, consciente 

do que que a mudança do clima significa, em termos de política pública, em termos de 

planejamento da cidade, acho fundamental também ter esse diálogo com a sociedade civil. Me 

parece que também um tema... Assim, eu sou muito nova no tema. Então, para mim, é uma 

perspectiva também do que tem acontecido nos últimos dois (inaudível) juntos entender o que 

que é papel do município, o que que é papel do estado. Como o município pode pressionar pelas 

mudanças que a sociedade civil vê como necessárias, e incorporar também essa perspectiva nas 

políticas setoriais que vão lidar com mudanças do clima acho fundamental. Trazer a academia 

mais para perto também. Acho que o próprio comitê de mudanças climáticas tem uma relação 

histórica com a academia, então muito do que a academia produz orienta o debate sobre 

mudança do clima pelo setor público. Então trazer mais para perto, e talvez combinar melhor 

como a gente desenvolve os conhecimentos necessários para a Prefeitura. Acho que a academia 

tem muito potencial para trazer alguns... Fechar algumas lacunas que a gente tem em termos de 

conhecimento, e acelerar esse processo de tomada de decisão também, ao trazer insumos 

técnicos importantes para as decisões futuras. E eu acho... Mais uma vez, eu enfatizo muito o 

exemplo do COMFROTA, como um caso bem sucedido. Apesar do COMFROTA ter parado de 

se reunir agora, estar voltando as reuniões. Mas eu acho que foi muito emblemático a gente ter 

uma decisão legal que gerou um debate entre as diferentes partes interessadas, com um foco 

específico. Então, “como é que a gente vai substituir essa frota, como é que a gente vai 

acompanhar, o que que a gente sabe sobre essa frota, como é que a gente vai monitorar isso”. 

Então acho que o COMFROTA é, mais uma vez, um exemplo muito claro. E o mercado. 

Simplesmente, o setor privado não tem como a gente fazer nada se a gente não também olhar 

para o setor privado.  Muitas das regulamentações que a Prefeitura possa vir a adotar, se elas 

não foram pensadas junto ao setor privado, elas não... Vão ser mais uma vez uma legislação que 

não pega, enfim. Então a gente também tem que conciliar aí com os interesses do setor privado. 
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Eu: Ótimo. Então, eu queria fazer um adendo assim, justamente porque eu estava 

pensando muito nessa questão aí da participação dos atores econômicos, e como envolvê-

los nesse processo, e principalmente estava querendo talvez entender assim como, por 

exemplo, isso se desenha no âmbito da questão do transporte urbano, na questão do 

COMFROTA. Eu achei que foi bem interessante você trazer esses dois elementos. Mas 

acho que a minha pergunta é assim. Você colocou muito dessa capacidade de São Paulo 

como um ator indutor do mercado. Eu não sei, então, principalmente nessa questão, por 

exemplo, do transporte público, não tem uma questão de resistência dos atores 

econômicos? Não sei se você quer se alongar muito nisso, mas justamente eu ouvi em outras 

conversas acho que talvez uma perspectiva mais desacreditada em relação ao 

COMFROTA. 

Nathalie: Bom, como eu falei, eu posso ser “naive” porque eu sou nova na agenda, em relação 

ao COMFROTA. Mas, em relação ao COMFROTA, eu acho que na verdade o grande mérito 

foi a gente realmente trazer todos os atores na mesa para propor a solução. Acho que agora com 

a pandemia também estão sendo reformuladas as metas de atingimento, enfim. Tem “n” motivos 

aí para a gente também repensar realmente se vai ser efetivo ou não essa ação, mas me parece 

que sim. Agora, para a agenda climática como um todo, então a gente está falando do setor 

imobiliário, a gente está falando da gestão de resíduos, eu acho que são temas sim que tem 

resistência, principalmente porque são serviços e infraestruturas de longo prazo e que sempre 

foram feitas de uma certa forma. Ao momento que a Prefeitura sinaliza essa mudança... E daí, 

mais uma vez, acho que COMFROTA e a legislação da Prefeitura para a substituição dos ônibus 

é uma sinalização importante... A gente começa a construir esses debates. Eu acho que... Eu não 

participo do COMFROTA, enfim, eu não sou a pessoa mais expressiva para falar sobre o tema, 

mas eu acho que a sinalização do Poder Público é muito importante, e, para mim, foi um recado 

muito claro em relação aos transportes. Se a gente tem também essa sinalização em relação à 

energia, se o município também tem essa sinalização na maneira em que vai tratar os resíduos, 

e se isso está atrelado também às vantagens que podem ser trazidas... Então, a questão da 

eficiência energética não é nem só uma questão ambiental ou climática. O próprio mercado está 

falando sobre isso. Então, a gente tem visto aí estudos desenvolvidos, o próprio CBCS tem 

bastante atuação nisso. Então a gente tem bastantes temas que não estão só baseados na 
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legislação, mas assim na própria atuação do setor privado nesses temas. Então, eu tento ser 

bastante positiva, eu acho (inaudível) muitas oportunidades aí de articulação. Não sei se eu 

respondi ou não. 

Eu: Acho que sim, acho que super válido assim. Eu também, eu acho que esse é um tema 

muito mais dos cientistas sociais do que efetivamente também... Não é algo que eu domino, 

mas eu acho muito interessante essa discussão, porque eu acho que, de alguma forma... 

Você falou muito bem assim... tem alguns atores que são centrais. Então, setor imobiliário, 

resíduos sólidos, transporte público. São muito centrais para a dinâmica própria 

econômica do município. E eu fico pensando que, às vezes, o que a gente está pensando 

como parte das soluções climáticas, então energias renováveis e tal, talvez seja um outro 

mercado, e se a gente não vai ver na verdade diferentes atores de mercado em choque. 

Mas, enfim, é que eu acho uma discussão bem interessante assim. Eu acho que... Eu sei 

que lá no começo você já adiantou um pouco as reflexões sobre os gargalos, mas a próxima 

pergunta seria dos entraves. Quais são os principais entraves que você vê no 

desenvolvimento da temática climática no município de São Paulo. 

Nathalie: Acho que... Primeiro ponto, a gente ter uma apropriação da agenda de uma maneira 

transversal. Um entendimento transversal que a agenda climática demanda. Uma ação conjunta 

de governo então. Isso não é do dia para noite que você quebra essas caixinhas, e não é apenas 

no nível técnico. Você tem que quebrar essa caixinha também no nível político, que pode ser 

bastante complicado. Hoje, a gente tem uma liderança que acredita nisso, então acaba sendo 

mais fácil. Acho que a questão de dados, dados e ferramentas sobre como fazer. Então não tem... 

Tem uma série de coisas que a Prefeitura poderia fazer, que ela tem capacidade técnica, que ela 

tem quadros técnicos bons para fazer, mas é uma questão de como se organizar, como a gente 

começa a criar uma base de conhecimento sistematizada e que permita essa tomada de decisão 

e o monitoramento dessa tomada de decisão. Então acho que a gente, como rede de cidades, 

também tem muito a contribuir nisso. Acho que a pergunta que eu mais ouço no meu trabalho é 

“mas como as outras cidades estão fazendo?”. E isso assim... Essa pergunta ela é feita por São 

Paulo, mas assim ela também vai ser feita por Oslo, “como as outras cidades estão fazendo?”. 

Eu acho que é muito novo, em termos de gestão da cidade, incorporar essa agenda, apesar de a 

gente ter a lei já aí há 11 anos, mas realmente efetivar a agenda é uma coisa muito nova e que a 
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gente precisa entender como mudar a maneira de fazer, da política que a Prefeitura tem, para 

incorporar essa transversalidade, e baseada em evidência. Eu acho que mundialmente a gente 

tem esse discurso de política baseada em evidência, então realmente produzir o conhecimento 

de uma maneira sistematizada que permita a gente rever os instrumentos que estão em 

implementação, propor novos instrumentos. Isso é importantíssimo e sem isso a gente não 

consegue avançar. E, finalmente, acho que uma apropriação da agenda pela sociedade. Eu acho 

que sim a gente tem muito engajamento da sociedade civil, mas eu acho que também, como um 

todo, a gente precisa ter um engajamento, não só dos movimentos organizados, mas da questão 

climática ser uma cobrança de governo. Assim como a gente cobra mais saúde, mais educação, 

a questão climática também ser um motivo de cobrança. Enquanto isso não acontecer, acho 

muito difícil também a gente garantir essa liderança política sempre. E mostrar que a questão 

climática é inerente a todos os nossos problemas de certa forma. Quanto mais desigualdade a 

gente tiver na nossa sociedade, mais impactada vai ser a nossa cidade pelos efeitos da mudança 

do clima. E é uma linguagem muito técnica, uma linguagem muito árida, uma linguagem muito 

distante, muito, como fala, focada na calamidade, na urgência. Só que isso traz um sentimento 

de impotência muito grande. Então assim, tem dias que até tem isso “para que que eu estou 

trabalhando então?”. Então acho que trazer de alguma forma palatável à sociedade isso é muito 

importante. Isso passa não só pelos movimentos da sociedade civil, pela academia, mas pelo 

poder público. A gente tem que começar a divulgar de uma forma simples. Então, até a gente, 

como rede de cidades, tem se esforçado muito na criação de um manual de comunicação para o 

clima, por exemplo. Como é que a gente torna a linguagem acessível, e mostrando que isso está 

ligado com tudo que acontece no município. Está ligado com transporte, com a melhoria do 

transporte público. Não tem como a gente falar de mitigação se a gente não melhora o transporte 

público. Não tem como a gente falar de mitigação se a gente não melhora a qualidade do 

emprego na cidade e a localização desse emprego. Não tem como a gente falar de mudança, de 

adaptar-se à mudança do clima, se a gente não falar de habitação digna. Não tem como a gente 

falar de adaptação se a gente não fala de uma boa distribuição dos serviços de saúde na cidade. 

Então assim, traduzir a mudança do clima no que é cobrança do dia-a-dia né. E enfim. Acho 

muito difícil. (inaudível) solução, mas acho que esse é um entrave, e um entrave que, para mim, 

me parece que o (inaudível) de solucionar é com uma maior cooperação entre os atores 

envolvidos. Não vai ser só a Prefeitura unilateralmente que vai criar uma maneira de trazer esse 
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discurso à sociedade, não vai ser só a sociedade civil unilateralmente, porque também é preciso 

que a sociedade civil entenda também as dificuldades desse novo fazer de política pública, não 

é só o setor privado que vai trazer... Então trazer essa articulação para criar uma comunicação 

da agenda climática é urgente. Então acho que é um entrave aí de como a gente comunica e 

como a gente apropria essa agenda para a sociedade como um todo. 

Eu: Sim, eu acho... Isso que você falou da comunicação é muito central e é muito 

desafiante, porque é isso que você falou, é muito... De um jeito meio pernicioso assim, 

porque ou as coisas são, o processo ele é tão gradual, que você não percebe, ou ele é em 

catástrofe. E aí você percebe e parece que não tem nada o que fazer. E aí eu acho que... 

Bem, você já fez várias colocações a respeito disso, mas a minha última pergunta era 

“quais as estratégias que você avalia que as redes transnacionais poderiam apoiar para 

um melhor desenvolvimento da política climática nos municípios?”. Então não sei, se você 

quisesse sistematizar ou pontuar algumas. 

Nathalie: Eu acho que o primeiro ponto é a troca de conhecimento. Então, cada atividade nova 

que a gente começa com a cidade para o desenvolvimento do plano, a primeira pergunta que eu 

ouço é “como tal cidade está fazendo?”. E isso vai desde as cidades que estão na América Latina, 

então as cidades mais parecidas em contexto de desenvolvimento econômico, como outras 

cidades, mas também a cidadezinha. Então, muita gente me pergunta “como que o Rio está 

fazendo?”. Então a rede de cidades acaba também, até no próprio nível nacional, estimulando 

esse debate e conectando também a máquina pública nas diferentes cidades. Eu acho muito 

interessante quando a gente coloca o gestor público para falar com outro gestor público. Então 

acho que primeiro ponto é da gente trazer essa rede de conhecimento. Acho que também trazer, 

enfim não soluções no ponto de vista de resolver tudo, mas instrumentos ou ferramentas para a 

cidade fazer. Então realmente é difícil começar do zero, e quando a gente traz algumas 

ferramentas que possam ser adaptadas à lógica da cidade, que possam ser testadas, isso é muito 

importante. Então, a própria Laura sempre fala que contar com o ferramental do C40, por mais 

que ele careça de várias adaptações ao contexto brasileiro, ao contexto da cidade de São Paulo, 

já é um ponto de partida, dá para as cidades não saírem do zero. Então, trazer algum ferramental, 

trazer algumas orientações para a cidade também de como fazer, é importante. E eu acho que a 

gente como rede, e acho que é muito específico ao C40, é que a cidade que faz. A gente traz 
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opções, mas é a cidade que faz, a cidade tem que se apropriar disso. Então trazer ferramentas 

que sejam flexíveis e que permitam à cidade dar esse primeiro passo importante. E acho que 

também, em um terceiro ponto, é a comunicação da agenda. Então quando você fala que são 

112 cidades no mundo comprometidas em fazer um plano de ação climática, quando a cidade 

vê que não está sozinha, quando há outras cidades, quando a gente fala aí de 25% do PIB 

mundial se mobilizando para tomar decisões importantes para o nosso futuro, eu acho que isso 

traz um peso político muito grande. Isso dá coragem também ao próprio corpo técnico de testar 

coisas novas e de repropor soluções, que já tinham até talvez sido pensadas, mas que careciam 

aí de uma janela de oportunidade, para serem incluídas na agenda política. Então, eu acho que 

esses três pontos. Então, troca de experiências, um ferramental básico, um instrumental básico, 

que seja flexível e adaptável à realidade de cada cidade, e também trazer um peso político e de 

comunicação da agenda, ao trazer também aí as maiores cidades do mundo posicionadas sobre 

a agenda. Então, se Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Salvador, ao fazerem seus planos de 

ação climática, todas elas vão ter o mesmo problema, que vai ser como a gente reduz as emissões 

da matriz elétrica nacional. A gente tem uma única matriz. Então, essas quatro cidades se 

posicionando, qual é o poder dessas cidades também de alavancar apoio de outras cidades? 

Então a gente tem um alcance limitado como rede, mas essas cidades, ao mostrarem que é 

possível ter alguma ação, podem também catalisar mudanças nas suas regiões metropolitanas e 

assim sucessivamente. Acho que outras redes trabalham com cidades menores, o ICLEI, o 

“Regions For Development”, outras redes trazem também essa perspectiva, mas a gente também 

a nível nacional fortalecer a agenda, porque as cidades têm um posicionamento único sobre o 

que deve ser feito (inaudível) também. 

Eu: Acho que cortou aqui um pouquinho, mas eu acho que deu para pegar tudo. Eu queria 

fazer só uma pergunta. Eu acho que uma dúvida que surgiu um pouco dessa sua questão 

da troca de experiências, mas também acho que um pouco da sua fala interior em relação 

a preocupação com os dados e com as informações. Tem uma expectativa ou tem algum 

tipo de estratégia, vamos dizer assim, de monitoramento do C40 para estar sempre, de 

alguma forma, atualizado em relação ao que é o resultado daquela estratégia de política 

ou qualquer coisa assim. Ou talvez até, em algum sentido, de cobrar “e isso aí, foi efetivo? 

você tem informações? pode me passar?”. Eu não sei se tem esse segundo momento assim. 
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Nathalie: Bom, a gente é uma rede, a gente não está aqui para fiscalizar ninguém, mas acho que 

o Ilan deve ter te explicado também que a participação de São Paulo na rede, ou de qualquer 

outra cidade na rede, ela tem algumas regras. A gente não cobra para a cidade fazer parte da 

rede, mas a cidade precisa ter um engajamento mínimo. Então, historicamente, a gente tem esse 

engajamento mínimo. Então a cidade tem que pelo menos fazer parte de um número “x” de 

redes temáticas, eu não quero falar o número errado agora, não sei se são duas ou três. E aí, 

recentemente, nos termos de participação da C40, a gente incluiu também que todas as cidades 

tem que fazer parte do “Deadline 2020” que é o compromisso pelo qual as cidades assumem 

fazer esse plano de ação climática. Como as cidades vão fazer o plano? Enfim, a gente não... A 

gente traz sim uma metodologia, mas o plano é da cidade, a gente enfatiza muito isso. Então, a 

cidade vai fazer o seu plano. A gente está aqui só para assessorar. Mas o marco de planejamento 

da C40 coloca, como um dos critérios, a questão do monitoramento, acompanhamento, e revisão 

do plano como um critério fundamental para um plano realmente efetivo. E a gente está entrando 

nesse processo agora, junto com a cidade de São Paulo. Então, dentro do plano, especificamente, 

vai haver uma estratégia de monitoramento, que deverá ser revisada também. E tem uma rotina 

de revisão do plano. O que a gente sugere às cidades é que, pelo menos a cada cinco anos, haja 

essa revisão, para que a gente entenda qual foi o progresso feito até o momento, o que que 

precisa ser melhorado, quais são as barreiras para implementação do plano. Então isso dentro 

do plano de ação climática. Mas, no geral assim, da rede como um todo, não sei se você já viu, 

mas a gente tem um sistema integrado de reporte com o ICLEI. Então, as cidades reportam via 

CDP qual que é... Um questionário longuíssimo que tomam muito tempo para responder e 

detestam, mas super importante para a gente, porque a gente tem uma única plataforma. Então 

ICLEI, WRI, C40, todas utilizam essa plataforma de reporte da CDP, onde as cidades reportam, 

não o que elas estão fazendo apenas para redução de emissões, mas também planos que foram 

aprovados. Então também aí é uma maneira que a gente tem de reporte, meio de sinalização de 

quão bem a cidade está indo ou não, no cumprimento da agenda. Mas a questão do plano em 

específico, o que a gente recomenda assim é que haja uma revisão a pelo menos cinco, a cada 

cinco anos, pelo nosso marco de planejamento e que os sistemas de monitoramento necessários 

tenham sido implementados. A gente sabe muito bem que as cidades já têm vários sistemas que 

podem ser aproveitados. Então acho que o primeiro passo é a gente ver o que existe, identificar 

quais são as lacunas, e ter um compromisso de que essas lacunas também vão ser revisadas a 
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um “x” período de tempo. Então, eu acho que esta é a nossa recomendação à cidade, mas a gente 

não tem nenhuma, enfim, fiscalização. Enfim, a gente não está aqui para penalizar a cidade por 

ter alcançado ou não o resultado, mas sim apoiá-las a superar as barreiras, para melhorar sua 

performance no atendimento da agenda climática. 

Eu: Entendi. Então, é menos uma chave de cobrança ou de penalização ou alguma coisa 

assim, e mais que na própria metodologia, que é de alguma forma repassada e sugerida, 

tem essa parte do monitoramento já contemplada. 

Nathalie: Sim, é exatamente para a gente ver o que mais a cidade pode fazer, onde ela pode 

melhorar, onde a gente pode trazer mais assistência à cidade. Então, é mais nesse sentido da 

gente... Está faltando a palavra, mas a gente ter uma perspectiva do que que foi feito, do que que 

tem e poder ir sempre melhorando e ir trazendo os mecanismos necessários para isso. Porque é 

uma complexa, a gente não tem todas as soluções, a gente não tem todo conhecimento 

disponível, então por isso o monitoramento é crucial, nesse momento. Então a gente realmente 

registrando quais são as oportunidades, quais são as barreiras, quais são os resultados já 

alcançados, para sempre ir fazendo do processo de planejamento um processo dinâmico. O 

planejamento de ação climática não acaba com a entrega do plano, ele começa com a entrega 

do plano. Então, acho que ter essa perspectiva de que é um processo e não só, enfim. 

Diferentemente de outros processos de planejamento, ele é altamente (inaudível) constantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 


