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A Secretaria Municipal do Clima de Niterói vem
estruturando a Política Pública de Mudanças
Climáticas a partir de 5 importantes Pilares.

GESTÃO PARTICIPATIVA E
INTEGRADA PARA
COMBATE ÀS MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

A construção da Agenda Climática em Niterói está sendo estruturada de forma integrada com diversas
secretarias do Governo, por meio da instalação do Comitê Intersecretarial de Mudanças Climáticas, e de
forma participativa, com a parceria do Fórum Municipal e do Fórum das Juventudes em Mudanças
Climáticas.

NITERÓI INICIA TESTES COM ÔNIBUS
ELÉTRICO NAS LINHAS MUNICIPAIS

Um ônibus elétrico passa a circular pelas ruas de Niterói. A iniciativa
faz parte de um teste feito pela Prefeitura para avaliar os benefícios
econômicos e diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Cada
ônibus elétrico deixa de emitir 115 toneladas de carbono ao ano, o que
seria equivalente ao plantio de 850 árvores/ano que deveria ser feito
para sequestrar o carbono da atmosfera. O prefeito Axel Grael,
acompanhado dos secretários municipais de Urbanismo e
Mobilidade, Renato Barandier,e do Clima, Luciano Paez, e do
presidente da NitTrans, Gilson Souza, participou da primeira viagem
do ônibus pelo trajeto do corredor da TransOceânica, partindo da
estação de Charitas. O secretário de Urbanismo e Mobilidade, Renato
Barandier, que coordena o processo de aquisição dos ônibus
elétricos, disse que o período de testes será fundamental para uma
decisão da Prefeitura e dos consórcios a respeito dos investimentos
na tecnologia.

LANÇAMENTO DO FÓRUM MUNICIPAL
DAS JUVENTUDES EM MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

A Prefeitura de Niterói lançou recentemente
o Fórum Municipal das Juventudes em
Mudanças Climáticas, instância de
mobilização dos jovens niteroienses para
discussão dos problemas decorrentes das
mudanças do clima e o desenvolvimento
sustentável.

O COMCLIMA se insere em uma das
principais propostas da Secretaria
Municipal do Clima: atuar de forma
transversal com as demais áreas do
governo, discutindo adaptações às
mudanças climáticas.

INTEGRANTES DO FÓRUM DAS JUVENTUDES EM
MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM NITERÓI TOMAM POSSE

Os 17 jovens membros da Plenária do Fórum das Juventudes em
Mudanças Climáticas de Niterói tomaram posse na quarta-feira, dia
08/09/2021. Lançado em agosto, durante a Semana da Juventude, a
iniciativa tem o objetivo de mobilizar e sensibilizar a juventude
niteroiense para discutir os problemas decorrentes das mudanças do
clima e o desenvolvimento sustentável. A plenária conta com
representantes dos poderes públicos, da iniciativa privada, da
academia e de organizações da sociedade organizada.

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aprovação, pelo COMAN em 29/06/2021, para contratação do Plano de
Adaptação, Mitigação e Resiliência às Mudanças do Clima em Niterói.

CONHECENDO A PRIMEIRA
SECRETARIA DO CLIMA NO BRASIL

A criação da primeira Secretaria Municipal do
Clima do Brasil está merecendo destaque
nacional e internacional. Na foto, o Jornalista
André Trigueiro entrevista o Secretário Luciano
Paez, no programa Cidades e Soluções, da
GloboNews.

Este pilar visa qualiﬁcar o debate e as contribuições que serão trazidas pelos diversos atores envolvidos na
formulação da Política Pública, fortalecerá a formação do Sistema de Informações em Mudanças
Climáticas, por meio da Plataforma Digital Integrada e alimentará todos os cidadãos e instituições para
participação ativa neste processo.

GESTÃO DO
CONHECIMENTO,
FORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

CO-PARTICIPAÇÃO NA
ORGANIZAÇÃO DA
AGENDA PELA DÉCADA
DOS OCEANOS

A Agenda da Década dos
Oceanos faz parte da Década das
Nações Unidas da Ciência
O c e â n i c a p a r a o
Desenvolvimento Sustentável
(2021-2030), que propõe a
promoção de soluções
transformadoras conectando as
pessoas ao oceano e destacando
a urgência em proteger este
bioma. O tema "Mitigação e
Adaptação às Mudanças
Climáticas" foi amplamente
debatido pelos palestrantes
Cláudio Neves, André Belém e
Sergio Besserman, com muita
propriedade.

A Secretaria Municipal do
Ambiente, Recursos Hídricos e
Sustentabilidade (SMARHS),
comprometida em garantir o
direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado e
sadio para todos, tem como
tradição a realização anual do
Dia Mundial de Limpeza de Rios
e Praias. A SECLIMA
coordenou a campanha na
Prainha de Piratininga, ao longo
de toda a manhã, no sábado, dia
18/09/2021. Voluntários
retiraram mais de 200 quilos de
resíduos das areias da praia.

A Semana foi marcada por uma
série de atividades promovidas
pela Prefeitura, através da
Coordenadoria de Juventude de
Niterói, com a participação de
representantes das
Coordenadoria de Juventude de
Niterói e da Coordenadoria do
Niterói de Bicicleta, da Secretaria
Municipal do Clima e de jovens da
cidades. Uma delas foi o Rolê de
Bike, que começou em São
Francisco e terminou no Cafubá,
seguindo os protocolos sanitários,
com distanciamento e uso de
máscara.

Os governos subnacionais estão se apropriando de agendas que
antes ﬁcavam restritas aos governos nacionais, embora todas as
consequências sociais, econômicas e climáticas aconteçam no
território das cidades! A troca de experiências entre cidades é
fundamental para o fortalecimento de uma sociedade mais justa,
próspera e menos desigual!

PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE
MUDANÇA DO CLIMA

Este evento promoveu diálogos para a formulação e
monitoramento de compromissos que inﬂuenciam no clima
e propôs saídas para a implementação da NDC
(Contribuição Nacionalmente Determinada) brasileira.
Uma semana de intensas trocas de ideias entre especialistas,
mapeando e discutindo possibilidades para mitigar os danos
da mudança do clima e pensar estrategicamente políticas
públicas.

Três importantes programas formam este pilar. O Programa de Elaboração de Planos e Projetos Estruturais
e Estruturantes, o Programa de Monitoramento das Mudanças Climáticas e o Programa de Relações
Institucionais. A construção do Plano de Adaptação, Mitigação e Resiliência e o acompanhamento da
Frente Parlamentar do Clima estão sob este pilar.

GESTÃO DE
INSTRUMENTOS PARA
GOVERNANÇA

LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DO CLIMA

A Prefeitura de Niterói, a Câmara de Vereadores e o Centro Brasil no Clima assinaram um
documento para fortalecimento da agenda climática no município. A “Carta de Intenções pelo
Clima” vai unir esforços do poder Executivo, do Legislativo e da sociedade organizada para
consolidar a Frente Parlamentar do Clima. De acordo com o compromisso, as três instâncias terão
responsabilidades complementares para avanços na pauta em Niterói. A Carta de Intenções pelo
Clima vai construir um processo de articulação técnica entre o Executivo e o Legislativo, com a
participação da sociedade, representada pelo Centro Brasil no Clima.

REVISÃO DA LEI URBANÍSTICA DE NITERÓI

Esta legislação é um conjunto de regras para deﬁnir como o território
da cidade pode ser ocupado, considerando a segurança e o bem-estar
dos cidadãos. Um dos objetivos da revisão da lei é a simpliﬁcação e
atualização das normas, tornando o processo de licenciamento mais
transparente, ágil e menos dispendioso. O Secretário do Clima,
Luciano Paez, esteve presente abordando temas importantíssimos
para a construção e o desenvolvimento de uma cidade mais inteligente
e sustentável, reduzindo impactos e danos causados ao meio ambiente
no processo de urbanização.

Aqui ocorre a gestão dos programas de Neutralização de Carbono Comunitário, da Rede Municipal de
Ensino, da Rede de Saúde e dos Prédios Públicos Municipais. Importantes projetos começam a ser
construídos com vistas aos desaﬁos que Niterói enfrentará com a construção das metas de redução de
carbono, até sua total neutralização em 2050.

GESTÃO DE EMISSÕES

PROJETO BÁSICO DE NEUTRALIZAÇÃO DE CARBONO NA COMUNIDADE

O Secretário Municipal do Clima esteve, no dia 21/09/2021, no Bairro Caramujo, para
assinar a CARTA DE INTENÇÕES PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE
NEUTRALIZAÇÃO DE CARBONO COMUNITÁRIO. O objetivo é criar uma parceria
para formulação de projeto de neutralização de carbono comunitário. Este trabalho será
executado em conjunto com outras instituições, para implementar ações de capacitação
e mapeamento de informações acerca das emissões de gases de efeito estufa e de áreas de
vulnerabilidade na região. Além da SECLIMA, o Núcleo Executivo da Zona Norte, as
Associações de Moradores do Caramujo e as Associações de Moradores da São José, da
Figueira e do Morro do Céu estão envolvidas no projeto.

A Secretaria Municipal do Clima e a Secretaria
Municipal de Educação de Niterói lançaram o projeto
da primeira escola carbono neutro da cidade. A unidade
escolhida para receber a iniciativa piloto foi a Escola
Municipal Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis,
em Itaipu. A ideia é que a unidade escolar receba ações
de mitigação dos gases de efeito estufa e gestão eﬁciente
de resíduos.

AGENDA INTEGRADA COM A SAÚDE NO GETULINHO
ZERO CARBONO, PRIMEIRO HOSPITAL NEUTRO EM
CARBONO DO BRASIL
A Prefeitura de Niterói vai elaborar, ao longo deste ano, um projeto
para transformar o Hospital Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, no
primeiro hospital municipal neutro em carbono do Brasil. A
Secretaria Municipal do Clima vai traçar um diagnóstico de gases do
efeito estufa da unidade e desenhar estratégias para mitigar e
neutralizar suas emissões. A destinação adequada de resíduos, o
plantio de árvores e a utilização otimizada de energia sustentável
farão parte do plano das ações, que terá também forte eixo de
educação ambiental.

GESTÃO DE ACORDOS E
PACTOS NACIONAIS
E INTERNACIONAIS

A cidade de Niterói assinou importantes acordos para implantação de uma agenda climática comprometida
com a Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e adaptação do território frente aos eventos
extremos. O Pacto dos Prefeitos pelo Clima e Energia, a Aliança pela Ação Climática, o "Race to Zero" e a
Carta de Edimburgo colocam a cidade deﬁnitivamente no debate internacional a respeito do Clima.

ADESÃO DE NITERÓI AO ‘‘RACE TO ZERO’’
A Prefeitura de Niterói reaﬁrmou a adesão ao pacto “Race To Zero”,
uma iniciativa da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas
(COP26), para zerar a emissão líquida de gases do efeito estufa até
2050. A campanha global reúne lideranças para uma recuperação
saudável, resiliente e zero de carbono, que evite ameaças futuras, crie
empregos e desbloqueie um crescimento inclusivo e sustentável.
Niterói faz parte do grupo de 12 cidades e quatro estados que integram o
pacto e foi a única cidade do Estado do Rio a participar do evento
“Corrida Ao Zero".

CARTA DE EDIMBURGO
A Declaração de Edimburgo é o documento de posicionamento dos governos locais de todo o
mundo em contribuição à negociação do Novo Marco Global para a Biodiversidade Pós-2020.
Niterói foi uma das primeiras cidades do mundo a se posicionar, se comprometendo fortemente
com a proteção de sua ﬂora local.
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