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Ano de ênfase na 
ampliação da rede  
de parceiros do iCS
 
Mais atores se comprometeram 
com ações de combate às mudanças 
climáticas, trazendo disposição 
renovada para a abertura de novas 
frentes de diálogo e de ação. 

Mensagens Institucionais
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Ao fazer uma retrospectiva deste 
último ano, com muito trabalho 
para o iCS e nossos parceiros, 
vejo que cumprimos uma jornada 
intensa e bastante positiva. 

Encerramos o ano de 2021 sob os auspí-
cios de uma participação singular do Bra-
sil na COP 26, realizada em Glasgow, na 
Escócia. No “Brazil Climate Action Hub”, 
vimos governos estaduais e municipais, 
representantes da iniciativa privada, pro-
dutores rurais, lideranças quilombolas e 
indígenas, membros da academia, de as-
sociações de classe e de organizações da 
sociedade civil se apropriarem da agenda 
climática de uma forma conjugada e iné-
dita, com oferta de propostas concretas 
e foco na recuperação na estatura que 
cabe ao Brasil nos debates internacionais 
sobre o clima.

Os desafios e as oportunidades de enfren-
tamento das mudanças do clima já não 
são mais um assunto exclusivo dos gover-
nos executivos federais e seus gabinetes. 
De forma acentuadamente veloz, novos 
atores, representantes de múltiplos seg-

A força do Brasil no enfrentamento 
dos desafios climáticos

mentos da sociedade, tomam para si tal 
missão, ajudando a construir caminhos 
que viabilizam, entre outras mudanças, a 
redução de GEE (Gases de Efeito Estufa), 
rumo a uma economia de baixo carbono 
que possa pavimentar a redução da desi-
gualdade e reposicionar o Brasil na van-
guarda da sustentabilidade no mundo. 

Mesmo diante de um cenário difícil e de-
safiador – com níveis de desmatamento 
descontrolados e crescentes, o enfra-
quecimento dos órgãos ambientais, rara 
participação da sociedade brasileira na 
elaboração e implementação políticas 
ambientais, e a violência contra nossos 
povos originários e ativistas ambientais 
–, vimos, em 2021, indícios inquestioná-
veis de que segmentos importantes dos  
setores social e econômico brasileiros co-
meçam a adotar o tema de mudanças cli-
máticas como um vetor estrutural de de-
senvolvimento socioeconômico.

Começa, portanto, a ficar claro para todos 
e todas – brasileiros e brasileiras – que 
nenhum outro país do mundo se equi-
para ao Brasil quando se trata do poten-
cial de oportunidades em uma transição 
para uma economia de baixo carbono. 
Refiro-me aos nossos recursos naturais, 

às incomparáveis características da ma-
triz energética brasileira, à nossa experi-
ência em promover uma agricultura de 
baixo carbono, ao vasto conhecimento 
de nossas populações tradicionais e ao 
potencial de crescimento da bioecono-
mia, para citar apenas alguns dos ativos 
brasileiros mais valiosos que precisam 
ser preservados. 

Temos todas as possibilidades de trans-
formar nossas vantagens comparativas 
em vantagens competitivas. Mas, para 
isso, precisamos proteger e gerir nossos 
ativos naturais de forma sustentável. A 
missão do iCS se associa integralmente 
a esta premissa. O Instituto utiliza recur-
sos advindos de diversos financiadores 
para apoiar projetos estruturantes que 
envolvam a geração de energia de forma 
mais limpa; a capacitação da população 
rural; o apoio aos povos indígenas e qui-
lombolas para otimização dos recursos 
naturais em atividades economicamente  
sustentáveis; o uso de modais elétricos 
para transporte público; entre outras ini-
ciativas que visam fortalecer o país para o 
cumprimento da agenda do clima.  

Não é de hoje que a urgência climática 
está dada. Tal questão já não carece de 
discursos, mas sim de ação. Implementa-
ção, portanto, é a palavra de ordem do 
momento e, felizmente, em 2021, tivemos 
oportunidade de apoiar parceiros que es-
tão verdadeiramente dispostos a resistir 
contra o enfraquecimento das estruturas 
normativas, a fazer acontecer a agenda 
climática de forma concreta e a gerar im-
pacto positivo para nossa população .  

Ana Toni, Diretora Executiva do iCS

Em 2021, nosso quadro de parceiros con-
tou com mais de uma centena de inte-
grantes, sendo que, neste grupo, tivemos 
68 novos donatários. Nossa rede, compos-
ta também pelos financiadores, aos quais 
dirijo um especial agradecimento, vem se 
tornando mais e mais abrangente. E quero 
crer que isso seja decorrência da confian-
ça depositada no Instituto, em relação às 
boas trilhas definidas desde 2015. 

Porém, acima de tudo, acredito que a che-
gada de novos parceiros está relacionada 
ao movimento afirmativo da sociedade 
brasileira diversa e plural que, através de 
projetos concretos, participa ativamente 
nos esforços locais, nacionais e globais de 
combate às mudanças climáticas e, assim, 
reafirma que somos senhores/senhoras 
dos desafios desta transição, bem como 
de suas responsabilidades e das oportu-
nidades trazidas pela pauta do clima.

Faço aqui um convite para a leitura aten-
ta deste Relatório Anual, recomendando 
que, ao acompanhar nossos principais 
resultados, o leitor observe, por exemplo, 
as entregas relacionadas à ampliação do 
engajamento da agenda climática no âm-
bito do direito público, ao fortalecimento 
da plataforma de mobilidade elétrica e ao 
atendimento da população Amazônica, 
entre muitas outras que marcaram 2021. 

Pontuo também a importância das ativi-
dades conduzidas no “Brazil Climate Ac-
tion Hub” e o lançamento da iniciativa 
“Clima e Desenvolvimento: Visões para o 
Brasil 2030”, coordenada e elaborada por 
uma rede de parceiros com a finalidade 

de indicar cenários que melhor represen-
tam a visão da sociedade brasileira para 
a construção de uma agenda de desen-
volvimento de baixo carbono  ambiciosa 
para o país.

Por último, mas não com menos ênfase, 
sugiro que sejam acompanhadas, neste 
relatório, todas as nossas ações atreladas 
ao empenho de trabalhar em favor da 
capacidade de comunicação do campo 
climático para promover a agenda do de-
senvolvimento sustentável da Amazônia 
de maneira tangível para a população lo-
cal. Estamos diante de um ano decisivo e 
é fundamental que estejamos muito bem 
informados para fazer um Brasil mais sus-
tentável econômica e socialmente, prati-
cante de uma justiça climática que possa 
alcançar todos brasileiros, de norte a sul 
do nosso território continental. 

Boa leitura!

PALAVRA DA DIRETORIA EXECUTIVA
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Amadurecimento institucional e ampliação da 
rede de parceiros: principais marcos de 2021 

Em 2021, vimos o Instituto 
Clima e Sociedade imprimir 
novos e importantes marcos de 
amadurecimento institucional 
em sua trajetória de trabalho. 
Ao aprimorar seus processos de 
governança e monitoramento, o 
iCS teve condições de viabilizar 
o crescimento expressivo e 
sustentável da sua rede de 
parceiros, apoiando mais atores 
em suas ações dirigidas à 
aceleração da agenda climática. 

Com postura proativa, o iCS associou 
capacidade técnica, avaliação política 
e conjugação estratégica de parceiros 
para dar curso prático ao atendimen-
to não apenas da urgência da pauta do 
clima, no que se refere à mitigação dos 
efeitos das mudanças climáticas, mas à 
consolidação dessa questão como trilha 
de desenvolvimento, celebrando, assim, 
um entendimento maior a este respeito 
por parte da sociedade.

Aproveito este espaço para agradecer 
aos financiadores, aos nossos parceiros e 
a toda a equipe do Instituto pela confian-
ça depositada no iCS e pela mobilização 
em torno deste esforço pelo Brasil. Esta-
mos inexoravelmente inseridos no desa-
fio global do clima, o que deve levar ao 
seguinte ponto: quanto mais pudermos 
intensificar a participação ampla da so-
ciedade brasileira no atendimento da re-
dução de emissões de GEE e em outras 
frentes pró-clima, tanto mais estaremos 
trabalhando pelo desenvolvimento do 
país e por seu posicionamento favorável 
e de destaque  na proposição e adoção 
de soluções alinhadas com as metas para 
2030 e 2050. 

O iCS quer assegurar visibilidade cada vez 
maior à sua jornada, como o faz por meio 
desta Relatório Anual, reiterando, assim, 
o compromisso de dar conhecimento e 
tornar suas atividades acessíveis para 
todo o conjunto da sociedade. 

Ana Yang, Presidente do Conselho 
Deliberativo do iCS

NOSSOS CONSELHOS 

O iCS atua sob a supervisão de um 
Conselho Deliberativo composto 
por profissionais diversos. Presidido 
por Ana Yang, consultora sênior da 
Hoffmann Centre on the  Sustainable 
Resource Economy (Chatham  House) 
e pós-graduada em Social Policy and 
Development pela London School of 
Economics and Political Science (LSE). 
Conta também com as participações 
da PHD e bióloga Adriana Moreira; 
dos economistas, Gabriel Visconti 
e Lucas Assunção; da doutora em 

engenharia ambiental, Marilene Ra-
mos; da mestre e doutora em  Teoria 
do Estado e Direito Constitucional, 
Thula Pires; e do vice-presidente 
Rodrigo Fiães, economista também 
formado pela London School of Eco-
nomics and Political Science (LSE). 

No Conselho Fiscal, o iCS conta com 
a colaboração da economista Helena 
Penna e do diretor da R&R Auditoria 
e Consultoria e da Value Gestão de 
Negócios, Warley de Oliveira Dias.

PALAVRA DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO
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2021: rede de parceiros cresce  
e impulsiona agenda do clima

Internamente, novas etapas de amadu-
recimento institucional foram cumpri-
das, com reestruturações que levaram, 
por exemplo, ao aumento do número e 
da especialização dos portfólios de tra-
balho. Hoje, são sete ao todo: Energia; 
Economia de Baixo Carbono; Política 
Climática; Transporte; Uso da Terra & 
Sistemas Alimentares; e os mais recen-
tes Comunicação & Engajamento; e Di-
reito & Clima. Cada vez mais o Instituto 
tem promovido a sinergia entre eles, 
de forma a buscar a otimização de seus 
resultados e a promoção de impactos 
reais na descarbonização da economia 
brasileira.

Neste processo, mais projetos vêm 
sendo enquadrados dentro das prio-
ridades definidas pelo planejamen-
to estratégico, beneficiando-se das 
ações de filantropia e do consequente 
acompanhamento técnico por parte 
da equipe do iCS. Esta conjuntura fa-
voreceu, por exemplo, a ampliação do 
rastreamento das cadeias produtivas 
comprometidas com riscos relaciona-
dos ao clima; o combate ao desmata-

mento; o monitoramento do legislati-
vo, no que tange o interesse climático; 
o desenvolvimento de campanhas de 
comunicação voltadas para a região 
amazônica, bem como a capacitação 
para o exercício da litigância climática, 
entre outras iniciativas. 

2021 também foi um ano de ênfase na 
ampliação da rede de parceiros do iCS, 
isto é, na rede de forças mobilizadas 
para a aceleração da agenda climática. 
No comparativo com anos anteriores, 
mais atores se comprometeram com 
ações de combate às mudanças climá-
ticas ou qualificaram seus compromis-
sos nesta direção, o que trouxe disposi-
ção renovada para a abertura de novas 
frentes de diálogo e de ação. 

Mais do que uma simples prestação de 
contas, o iCS faz deste relatório um ins-
trumento de informação e atualização 
sobre a causa climática, cumprindo seu 
compromisso de trabalhar pelo Brasil, 
dentro da visão de um país carbono 
neutro e referência mundial na susten-
tabilidade do planeta. 

Apesar das dificuldades 
identificadas em um período 
ainda impactado pela pandemia, 
cercado de expectativas quanto 
à retomada econômica e no 
qual houve a confirmação de 
notícias preocupantes em termos 
ambientais, caso daquelas 
relacionadas ao desmatamento 
da Amazônia, o iCS viu frutificar 
seus esforços em torno da 
aceleração da agenda climática. 

iCS Relatório Anual 2021  |  MENSAGENS INSTITUCIONAIS

MENSAGEM INSTITUCIONAL iCS
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Informar, conscientizar,  
engajar e avançar
 
Em seu trabalho de mobilização
da sociedade e conscientização a 
respeito da causa climática, o iCS 
destaca-se por assegurar o  engajamento 
de atores cada vez mais numerosos 
e diversos, potencializando a ação 
em favor da agenda ambiental.

2
Instituto Clima e 
Sociedade em 2021
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UMA TRAJETÓRIA DE 
FORTALECIMENTO
O ano de 2021 definiu para o iCS 
uma esfera de atuação ainda mais 
significativa. Em ação conjugada 
com um importante grupo de 
parceiros, o Instituto conseguiu 
celebrar avanços relevantes, 
superando a realidade de 
retrocessos vividos pelo Brasil – 
não só mantidos em muitas áreas, 
mas também agravados, por 
exemplo, por um nível histórico 
de desmatamento, o maior 
da década – e a permanência 
de dificuldades estruturais 
inibidoras do progresso da pauta 
da transição energética. 

Entre os avanços consolidados, desta-
ca-se, sem dúvida, o fato de a defesa da 
pauta climática ter sido abraçada por 
novos atores, entre os quais incluem-se, 
para citar apenas alguns exemplos, os 
governos subnacionais; entes públicos 
estratégicos, como é o caso do Banco 
Central; e representantes da iniciativa 
privada. Portanto, apesar da intensifica-
ção do desmonte das políticas de prote-
ção ambiental, especialmente em uso da 
terra e em energia, foi possível observar 
a mobilização crescente da sociedade, 
em uma confluência de ações em favor 
de uma pauta de resistência e de susten-

tação do tema de clima e meio ambiente 
na agenda pública. 

Um dos exemplos mais evidentes disso 
foi a pressão realizada em torno do em-
bate no Congresso relacionado à apro-
vação de projetos de lei que claramen-
te representam retrocessos à questão 
climática. Estão neste rol os normativos 
que tratam de regularização fundiária, de 
licenciamento ambiental ou da regulação 
de mineração em Terras Indígenas. São 
iniciativas que seguem obstruídas e que 
praticamente não conseguiram avançar 
em 2021, graças a ação da sociedade, em 
sinergia com o terceiro setor.

Em 2021, no contexto da pauta do clima, 
houve incremento da representativida-
de dos segmentos sociais, em termos da 
diversidade de participação, enquanto a 
construção dos compromissos com maior 
ambição climática ganhou mais expres-
são. Simultaneamente, o ano indicou a 
elevação do nível de alinhamento estraté-
gico de mensagens – essencial para que se 
possa evoluir no processo de transforma-
ção das práticas institucionais no Brasil –, 

em resposta à urgência demandada pelo 
cenário atual, naquilo que envolve o clima 
e a preservação ambiental. 

Com regularidade e consistência em sua 
trajetória, o iCS viu ser confirmada, em 
2021, sua solidez institucional, o que per-
mitiu ao Instituto sustentar o crescimento 
da sua rede de parceiros, com destaque, 
por exemplo, para a maior inserção de 
entes do setor privado e de governos sub-
nacionais em programas e projetos asso-
ciados à agenda do clima. Nesta direção, 
foi emblemático o fato de governadores 
e governadoras terem se posicionado pú-
blica e conjuntamente contra o desmonte 
climático e ambiental vivido no Brasil. 

Na medida em que o Instituto, por meio 
de parcerias, apoia empreitadas deste 
tipo, também estabelece condições para 
estar cada vez mais alinhado à sua mis-
são – de promover um futuro de desen-
volvimento limpo e justo para o país, esti-
mulando mudanças que se traduzam no 
fortalecimento social, econômico, político 
etc., e que possam, de fato, favorecer a 
redução de emissões de GEE. 

A REDE DE PARCEIROS DO ICS CRESCEU COM A ADESÃO DE ENTES 
ESTRATÉGICOS AOS PROGRAMAS  E PROJETOS ASSOCIADOS À AGENDA 
DO CLIMA,  COMO FOI O CASO DOS  GOVERNOS SUBNACIONAIS E  DOS 

REPRESENTANTES DO SETOR PRIVADO
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PORTFÓLIOS E OUTRAS FRENTES  
DE ATUAÇÃO

Em termos práticos, o iCS conseguiu, ao 
longo de 2021, qualificar esforços e es-
timular, de forma sistemática, a partici-
pação da sociedade no cumprimento da 
agenda climática, principalmente com a 
ampliação de espaços de diálogo e acultu-
ramento em torno do tema. O grande de-
safio foi fazer com que esses movimentos 
de articulação, envolvendo diretamente os 
donatários, não se transformasse em um 
simples esforço adicional liderado pelo 
Instituto, mas sim configurasse iniciativa 
consistente,  de natureza diferenciada por 
sua qualidade e capacidade de impacto.

É importante frisar que, nos últimos 12 
meses, as frentes de trabalho abertas 

SOBRE OS PORTFÓLIOS 
Hoje, o iCS conta com um total de sete portfólios: Energia; Econo-
mia de Baixo Carbono; Política Climática; Transporte; Uso da Terra 
& Sistemas Alimentares; Comunicação & Engajamento; e Direito & 
Clima. Os dois últimos foram constituídos mais recentemente, sen-
do que Direito & Clima foi inicialmente criado em 2019, como um 
programa, sendo “promovido” a portfólio em 2021.

Por meio deles, a instituição vem buscando assegurar os três tipos de 
resultados que almeja, a saber: 1) compromissos políticos e econômicos 
com maior ambição climática; 2) governança e mecanismos de controle 
mais eficazes de políticas que impactam o clima; e 3) construção de um 
ecossistema cada vez mais robusto de combate às mudanças climáti-
cas, com sociedade civil fortalecida e melhor interação entre setores.

Observa-se que essa estrutura baseada em portfólios permitiu que 
o iCS oferecesse  a seus donatários, em 2021, todo suporte políti-
co, técnico e institucional, além, é claro, dos recursos financeiros. 
O criterioso processo de repasse das doações é acompanhado de 
monitoramento da execução dos projetos, avaliação de seus frutos, 
contribuição para disseminação de seus produtos, resultados e/ou 
impactos, além de consolidação das lições aprendidas.

Soma-se à gestão de recursos para o desenvolvimento dos por-
tfólios, a atuação do iCS  na articulação e advocacy, com a rea-
lização de campanhas de comunicação, na promoção de diálo-
go entre diversos setores, encontros para intercâmbio nacional 
e internacional; na capacitação de parceiros, através de treina-
mentos e consultorias; e na realização de projetos especiais.  

Entre esses últimos estão: 
• Instituto E+ Transição Energética; 
• Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica (PNME); 
• Convergência pelo Brasil; 
• Plataforma Subnacional para o Clima; e 
• Diálogos Futuro Sustentável. 

O iCS acolhe e apoia tais projetos, funcionando como uma incuba-
dora de iniciativas, facilitando sua estruturação e seus avanços para 
que ganhem terreno e, em alguns casos, estejam habilitados a serem 
assumidos por terceiros, ganhando relevância ainda maior. O Projeto 
Kigali é um bom exemplo dessa evolução desejada. Em 2021, o pro-
jeto teve a coordenação assumida pelo International Energy Initiative 
(IEI), com o apoio da Rede Kigali, formada por donatários do iCS.

no âmbito dos portfólios do iCS expe-
rimentaram crescimento, decorrente, 
principalmente, da absorção de novos 
donatários, que passaram a integrar um 
grupo já atendido pelo Instituto e com-
posto por organizações da sociedade 
civil, think tanks, academia, grupos ati-
vistas e observatórios, empresas ou as-
sociações privadas. 

Por meio dos portfólios, ou majoritaria-
mente através deles, foram feitas, em 
2021, um total de 185 doações, o que re-
presentou um aumento de 36% em re-
lação ao ano anterior. O valor total das 
doações aprovadas foi de R$ 96 milhões, 
confirmando uma tendência de cresci-
mento que vem sendo verificada desde 
2017. O detalhamento destes dados será 
apresentado ao longo desta publicação. 

ECONOMIA

DE BAIXO CARBONO

POLÍTICA CLIMÁTICA

DIREITO E CLIMATRANSPORTE

ENERGIA

USO DA TERRA E

SISTEMAS ALIMENTARES

COMUNICAÇÃO

E ENGAJAMENTO

PORTFÓLIOS
ICS
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https://emaisenergia.org/
https://www.pnme.org.br/
https://convergenciapelobrasil.org.br/
https://www.agendaurbanadoclima.com/
https://www.dialogosfuturosustentavel.org/
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UMA ESTRATÉGIA  
DE ATUAÇÃO
Em suas diversas frentes de 
atuação ao longo de 2021, o 
iCS refinou o alinhamento 
com o propósito voltado ao 
desenvolvimento sustentável 
e ao estímulo a assunção de 
compromissos mais ambiciosos 
para a redução de emissões. 
Nesta direção, duas iniciativas 
- Clima e Desenvolvimento e 
Amazônia e Eleitorado - estiveram 
entre as principais novidades do 
ano. Lideradas pelos portfólios 
Comunicação & Engajamento e 
Política Climática, ambas incluem 
transversalidades temáticas 
e, por isso, também atraíram 
contribuições de outros portfólios 
do iCS.

Graças a elas, foi possível buscar, por 
um lado, uma abordagem direta sobre a 
questão da Amazônia, de forma a comu-
nicar sistemática e reiteradamente o des-
calabro relacionado ao desmatamento, 
além de aproximar a causa da sociedade, 
envolvendo diversos de seus segmentos. 
Tudo isso dentro de uma premissa práti-
ca e já considerando, por exemplo, a ne-
cessidade da inclusão de um plano estra-
tégico para a Amazônia nos programas 
de futuros governos. 

Por outro lado, buscou-se reunir e con-
solidar ações rumo ao atendimento dos 
compromissos relacionados à redução 
de emissões, com envolvimento direto e 
mais amplo da sociedade, praticamente 
em substituição à ausência ou como for-
ma de superar o atraso governamental 
na condução desta agenda. 

CLIMA E DESENVOLVIMENTO

Mais de 300 organizações e pessoas dos 
setores público, privado e da sociedade 
civil estiveram envolvidas na construção 
coletiva e participativa de cenários de 
desenvolvimento de baixo carbono para 
2030, com abordagens setoriais espe-
cíficas, projeções econômicas e sociais. 
A Iniciativa Clima e Desenvolvimento foi  
fundamental não só para a congregação 
de atores relevantes em torno da agenda 
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climática, mas, principalmente, para o es-
tímulo da ação prática, como ocorreu na 
COP26 – Conferência das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima de 2021, reali-
zada entre 1 e 12 de novembro, em Glas-
gow, na Escócia. 

Depois de ter seu protagonismo na de-
fesa da agenda do clima comprometido 
nos últimos anos, o Brasil retomou fôlego 
e marcou presença no evento, com uma 
postura de reação coordenada, no con-
texto do “Brazil Climate Action Hub”. Ali, 
foi possível frisar o posicionamento de 
diversos setores da sociedade contra os 
retrocessos recentes e, simultaneamen-
te, apresentar uma visão de futuro, com 
vistas a fomentar o necessário encami-
nhamento de uma NDC brasileira mais 
ambiciosa. 

Este foi o caso da Iniciativa Clima e De-
senvolvimento: Visões para o Brasil 2030 
(www.clima2030.com.br). Liderada pelo 
Instituto Clima e Sociedade, pelo Centro 
Clima da UFRJ  e pelo Instituto Talanoa, 
objetiva criar cenários e visões de futuro 
para um Brasil de baixo carbono. É com-
posta por pessoas e instituições que têm 
em comum a convicção de que a agenda 

de desenvolvimento do Brasil deve ser 
compatível com o objetivo do Acordo de 
Paris. 
 
Todo esse processo considera a criação 
de cenários de emissões e indicadores 
macroeconômicos para fazer da Contri-
buição Nacional Determinada (NDC) bra-
sileira um instrumento de planejamento 
econômico, alinhado ao Acordo de Paris 
e motivador de uma nova visão de desen-
volvimento para o Brasil.

AMAZÔNIA E ELEITORADO

A iniciativa “Amazônia e Eleitorado” deu 
início à estruturação de um ecossistema 
integrado por mais de 70 organizações 
com capacidade para elaborar e imple-
mentar campanhas de comunicação e 
engajamento (em nível regional, nacional 
e internacional) e ampliar, assim, a cons-
cientização sobre a importância da Ama-
zônia e suas florestas para o futuro do 
Brasil. Com este passo, o iCS intensificou 
a promoção da agenda de desenvolvi-
mento sustentável da Amazônia no con-
texto de governos futuros.

Entre os desdobramentos iniciais da inicia-
tiva, está a pesquisa encomendada pelo 
iCS ao PoderData, cujo resultado foi divul-
gado no segundo semestre de 2021. Após 

a consolidação do resultado de 2,5 mil en-
trevistas realizadas em todo o país, ficou 
claro que os respondentes entendem a 
Amazônia como um tema de interesse, 
que deve que deve ser prioridade para os 
candidatos à presidência da República. 

Para 71% dos entrevistados, o presiden-
te Jair Bolsonaro não está trabalhando 
bem para proteger a Amazônia, enquan-
to 87% avaliaram que o Congresso Na-
cional também não conduz a pauta com 
a prioridade e a urgência devidas. Ainda 
de acordo com a pesquisa, um candidato 
à presidência, com plano específico para 
proteger a Amazônia, terá maior acolhida 
por parte do eleitorado: 58% dos entre-
vistados admitiram que têm mais chance 
de votar em um presidenciável atento a 
esta questão.

NA COP26, O “BRAZIL CLIMATE ACTION HUB” CONTOU COM A 
PARTICIPAÇÃO DE DIVERSOS SETORES  DA SOCIEDADE A FAVOR DE 

UMA NDC MAIS AMBICIOSA PARA O PAÍS 

Mais detalhes sobre o Clima e 
Desenvolvimento no capítulo 6. 
Conheça o projeto Clima e 
Desenvolvimento  
https://www.clima2030.com.br/
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UMA DÉCADA DECISIVA
O avanço da vacinação contra 
Covid-19 e o controle parcial 
da pandemia definiram o ano 
de 2021 como uma espécie de 
marco da retomada (ainda 
que cautelosa) do convívio 
em sociedade e da atividade 
econômica. No embalo dessas 
atualizações, ganharam força, 
ou melhor, voltaram à ordem 
do dia, as discussões acerca de 
modelos de desenvolvimento 
mais sustentáveis do ponto de 
vista de preservação do planeta, 
e também mais justos, sob a 
perspectiva da busca por mais 
igualdade social e econômica. 

Com isso, abriram-se também oportuni-
dades para voltar a tratar objetivamen-
te do cumprimento das metas climáticas 
previstas para 2030 e da necessidade de 
comprometer a sociedade com elas. E 
tais oportunidades foram aproveitadas 
pelo iCS, com a multiplicação de canais 
para que a sociedade assimile no dia a 
dia a inevitável e expressiva correlação da 
agenda climática com aspectos sociais, 
econômicos e geopolíticos. 

A “receita” dos novos tempos – ou não tão 
novos, mas quiçá menos traumáticos –, 

especialmente após a longeva crise gera-
da pelo Coronavírus, incluirá, obrigatoria-
mente, generosas doses de redução das 
desigualdades; de inclusão, com pluralida-
de e diversidade; de prevenção e comba-
te ao racismo, entre outras medidas que 
consagrem mudanças estruturais reais. 
Conforme demonstrado pelo trabalho 
encampado pelo iCS, o discurso e a ação 
sobre a redução de emissões devem estar 
inseridos em uma visão 360 graus, consi-
derando uma sociedade em transição e 
um planeta que reage cada vez mais rápi-
da e radicalmente à intervenção humana 

e à ação exploratória irresponsável e não 
sustentável. 

Em suas iniciativas, o Instituto procura 
mostrar que a abordagem isolada e ex-
clusiva da agenda do clima é um caminho 
inócuo. Por meio de seus portfólios e ao 
lado de seus parceiros, tem propagado 
tal perspectiva, desdobrando a pauta do 
clima e apontando  a importância de suas 
transversalidades. 

O que se espera como consequência des-
te processo é a substancial aproximação 

entre os temas associados à questão am-
biental e o cotidiano das pessoas. E, a par-
tir daí,  o estímulo à mobilização constante 
da sociedade, no exercício de, por exem-
plo, fazer valer a função de eleitores e con-
sumidores e a pressão que pode ser diri-
gida aos tomadores de decisão, tanto na 
esfera pública como na privada, exigindo 
ação conjugada, orientada pela urgência 
de garantir a qualidade de vida das futu-
ras gerações e a sobrevivência do homem 
no planeta. 
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Destaques entre as entregas de parceiros do iCS

PORTFÓLIO ENERGIA

• ESCOLHAS > Matriz de Riscos: um ca-
minho para os bancos incorporarem o 
meio ambiente em seus financiamentos

• ESCOLHAS > “O que você ganha com 
uma geladeira que consome menos 
energia?”

• REDE FAVELA SUSTENTÁVEL > “Comu-
nicando em Prol da Eficiência e Justiça 
Energética nas Favelas”.

PORTFÓLIO ECONOMIA DE BAIXO 
CARBONO

• IDESAM > AMAZ aceleradora de negó-
cios de impacto amazônicos

• IDESAM > Estudo “Subsídios aos com-
bustíveis fósseis conhecer, analisar, re-
formar”

• SITAWI > “Guia TCFD - da teoria à prática”

• CLIMATE VENTURES > Estudo “A Onda 
Verde - Oportunidades para empreen-
der e investir com impacto ambiental 
positivo no Brasil”; Campanha Amazô-
nia em Casa Floresta em Pé.

PORTFÓLIO POLÍTICA CLIMÁTICA

• CBC > Formalização do Governadores 
pelo Clima

• OC > SEEG Municípios - Sistema de Es-
timativas de Emissões de Gases, SEEG 
Soluções - Mapeamento e compilação 
de ações de mitigação e adaptação a 
nível local

• TALANOA > Acompanhamento em 
tempo real dos sinais políticos (policy 
signals) de mudanças relevantes anun-
ciadas (riscos) ou realizadas (atos) pelo 
Executivo Federal, bem como seus 
efeitos.

• RAPS > Desenvolvimento da “Agenda 
do clima no Congresso Nacional: uma 
pesquisa sobre opinião e comporta-
mento dos parlamentares brasileiros”.

• IESP >  Publicação Mudanças Climáti-
cas: o que diz o ranking de comporta-
mento parlamentar

PORTFÓLIO TRANSPORTE

• ICCT > Estudo “Freight in Brazil: An as-
sessment and outlook for improving 
environmental performance”

• PURPOSE > Publicação “Clima dá voto? 
Um guia ativista sobre como falar com 
eleitores sobre mudanças climáticas”

• ITDP > Diagnóstico sobre as concessões 
de sistemas de ônibus para mapear 
oportunidades e desafios nos contra-

tos municipais de concessão de trans-
porte público em Belém, Belo Horizon-
te, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, 
Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Ja-
neiro, Salvador, São Paulo e Teresina.

• CASA FLUMINENSE > Relatórios “De 
olho nos transportes”; Artigo CIMU/
COVID-19: Impactos da pandemia nos 
Sistemas Mobilidade Urbana da RMRJ 

• PROURB-UFRJ > Produção de webinar 
com a PNME sobre Mobilidade elétrica 
e benefícios para a saúde; Portal Ebus 
Radar.

PORTFÓLIO USO DA TERRA

• PUC-RIO > Estudo Data Zoom Amazô-
nia; Estudo “Mercado de trabalho na 
Amazônia Legal – Uma análise compa-
rativa com o resto do Brasil”

• CPI INTERNACIONAL > Estudo Aprimo-
rando a Zona Franca de Manaus: Lições 
da Experiência Internacional

• JUMA > Livro “Litigância climática no 
Brasil: Argumentos jurídicos para a in-
serção da variável climática no licencia-
mento ambiental”

• IMAFLORA > Estudo “Um retrato do sis-
tema alimentar brasileiro e suas con-
tradições”

• IMAZON > Entrega da “Série histórica 
da dinâmica e extensão da superfície 
de água em todos os biomas brasilei-
ros de 1985 a 2020”

• IMAZON > Versão beta do Sistema Flo-
reSer; Publicação do “Boletim do Des-
matamento”, via Sistema de Alertas de 
Desmatamento produzido do próprio 
IMAZON. 

PORTFÓLIO COMUNICAÇÃO & 
ENGAJAMENTO

• ASS. BRAS. DE PESQUISADORES NE-
GROS > Realização do primeiro “Coló-
quio de Mudanças Climáticas e Territó-
rios Negros”

• NOSSAS > Capacitações em mobilização 
e articulação com grupos na Amazônia.

• PROJOR > Publicação Ecossistemas de 
Informação na Amazônia: uma análise 
crítica do jornalismo local

PORTFÓLIO DIREITO & CLIMA

• PRESERVAR > Articulação, advocacy e li-
tigância contra a licença ambiental da 
Mina Guaíba (2020)

• CONECTAS > (de 2019) Guia de Litigân-
cia Climática, E-book Clima e Direitos 

Humanos – Vozes e ações; Cader-
no da Justiça Climática/Retros-
pectiva da Litigância Climática no 
Brasil; Evento “Racismo Climático 
nas periferias de São Paulo” no 
Circuito Urbano da ONU Habitat 
(26/10/2021)

OPORTUNIDADES

• DANTES EDITORA Comunidade 
do ciclo de estudos sobre a vida 
selvagem.
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Acelerando soluções limpas 
para a descarbonização 
no Brasil 
 
Promover a retomada do crescimento do 
Brasil, com aumento da resiliência climática 
e maior comprometimento da sociedade 
com os desafios do clima, é a pauta da vez.

3
Juntos pela SociedadeJuntos pelo Planeta
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Após conquistar avanços na 
contenção da pandemia da 
Covid-19, o Brasil viu serem 
gradativamente restaurados 
os níveis de convívio social e a 
atividade econômica. Diante do 
quadro de retomada, muitos dos 
atores envolvidos com a causa 

climática passaram a entender 
o momento de empenho 
em favor da recuperação do 
crescimento do Brasil como 
uma janela estratégica para 
atualizar o trabalho pela 
transição para uma economia 
de baixo carbono no país.

REDUÇÃO DE EMISSÕES 
EM PROJETOS APOIADOS 
PELO ICS 
Mesmo diante do fato de 2021 ter sido um 
ano de histórico desmatamento na Ama-
zônia, com aumento da perda de área de 
floresta, em relação aos anos anteriores, 
ainda foi possível identificar no Brasil um 
conjunto de entregas positivas em termos 
ambientais. Dentre elas, é possível desta-
car duas que resultaram em comprovada 
redução de emissões de GEE para o país. 
A primeira diz respeito à implementação 
de sistemas sustentáveis de produção em 
São Félix do Xingu, por parte do parcei-
ro Imaflora, iniciativa que evitou cerca de 
1.668 tCO2 em emissões. Outra entrega 
que representou economia de carbono 
foi a empreitada conduzida pelos parcei-
ros Saúde e Alegria/CEAPS e Instituto So-
cioambiental (ISA). Juntos, eles promove-
ram a instalação de sistemas de geração 
de energia fotovoltaicas em comunida-
des, gerando cerca de 87,10 tCO2 a menos 
em emissões. São dois bons exemplos de 
ações que demonstram o potencial de 
processos para estabelecimento de um 
modelo econômico sustentável no país.

CURVA DE CRÉDITO 
CRESCENTE PARA 
AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL E 
FAMILIAR 
O Plano Safra, principal programa de fi-
nanciamento da agricultura, lançado em 
junho para o biênio 2021-22, destinou R$ 
7,65 bilhões para agricultura sustentável. 
Estão previstos R$ 5,05 bilhões para o 
Plano ABC (Agricultura de Baixo Carbono) 
e outros R$ 2,6 bilhões para a Inovagro, 
o programa de financiamento para incor-
poração de inovações tecnológicas nas 
propriedades rurais do BNDES. O per-
centual vem aumentando ano a ano. Em 
2019, o recurso destinado para agricultu-
ra sustentável representava 1,5% do Pla-
no Safra; em 2020 foi para 2%; e em 2021 
subiu para 3% do plano. O Plano ABC é 
o que mais cresce dentro do Plano Safra, 
mostrando que o Ministério da Agricultu-
ra começa finalmente a dar sinais positi-
vos para a Agricultura de Baixo Carbono, 
até como forma de combater a imagem 
negativa do país no exterior, que passou 

a comprometer os interesses comerciais 
setoriais. Parceiros do iCS, como Agroico-
ne e o CPI (Climate Policy Initiative), reali-
zaram várias rodadas de conversa e apor-
te técnico com a equipe do Ministério da 
Agricultura, tratando de diferentes aspec-
tos de aprimoramento da política de cré-
dito agrícola e do novo Plano Safra. 

JUSTIÇA GARANTE 
PRESERVAÇÃO 
DAS UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 
O Tribunal de Justiça de Rondônia decla-
rou inconstitucional uma lei que extin-
guia 11 unidades de conservação (UCs) 
no estado, a Lei Complementar Estadual 
nº 999/2018. A decisão foi concedida pela 
maioria dos juízes e desembargadores 
que formam o Tribunal Pleno do órgão, 
em Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) proposta pelo Ministério Público de 
Rondônia, mantendo os espaços de vege-
tação nativa.
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PUNIÇÃO INÉDITA PARA 
DESMATAMENTO ILEGAL 
A justiça brasileira, pela primeira vez, iden-
tificou e multou um fazendeiro brasilei-
ro pelas emissões de GEE causadas pelo 
desmatamento ilegal na Amazônia. Ele foi 
acusado de ser o responsável pelo desma-
tamento ilegal de mais de 2.400 hectares 
da região para a prática da pecuária inten-
siva no Estado do Acre. Em abril, o Minis-
tério Público Federal do Amazonas (MPF), 
com liminar da Justiça Federal, determinou 
a retirada do gado do território e o paga-
mento de uma multa, incorporando o cál-
culo da pegada de carbono para grilagem. 
A ação tem enorme significado jurídico, 
principalmente devido ao seu potencial 
de reinterpretar a responsabilidade civil 
ambiental no Brasil, pois a quantificação 
dos danos climáticos em uma ação desse 
tipo pode desestimular novos atos ilícitos 
da mesma natureza. O Instituto de Pesqui-
sa Ambiental da Amazônia (IPAM), apoia-
do pelo iCS, foi a organização que desen-
volveu a calculadora de carbono usada no 
tribunal.

CARTEIRA DE 
INVESTIMENTO EM 
CARVÃO EXCLUÍDA DO 
BNDES 
Em agosto, o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES) – 
principal financiador de projetos na área 
de infraestrutura no país – definiu, em sua 
política operacional, que não haverá mais 
crédito para usinas térmicas a carvão. 
Elas foram retiradas da lista de empreen-
dimentos elegíveis para financiamento e, 
consequentemente, também os projetos 
de mineração de carvão voltados ao abas-
tecimento passaram a ter este mesmo 
status, não estando mais habilitados a re-
ceber crédito do banco. O BNDES acom-
panha a tendência mundial da linha de 
negócios dos bancos de desenvolvimento, 
que têm evoluído cada vez mais na dire-
ção do não financiamento do carvão. E, 
em várias dessas carteiras internacionais, 
vinha amargando exclusão por conta des-
sa questão ambiental. A Sitawi, parceira 
do iCS, tem estabelecido canais de diálogo 
com o BNDES, dando suporte técnico para 
as ações e decisões sobre investimentos 
rumo a uma economia carbono zero.

MENOS GÁS E MAIS 
HIDROGÊNIO VERDE
Os estados do Ceará e Pernambuco as-
sinaram Memorando de Entendimento 
para projetos de Hidrogênio Verde, uma 
opção de geração de energia elétrica lim-

pa, sem produção de GEE. Hoje, a região 
Nordeste possui o maior potencial de 
energias renováveis – eólica e solar – do 
país, porém o Governo Federal tem pres-
sionado pela implantação de projetos a 
gás na região. Em maio, os governos do 
Ceará e de Pernambuco, estados que in-
tegram o Complexo do Pecém e do Porto 
Suape respectivamente, iniciaram estu-
dos técnicos para instalar plantas de pro-
dução de Hidrogênio Verde, como insu-
mo para produção industrial e também 
para geração de energia elétrica. 

Ao fomentar alternativas que bloqueiem 
o GNL e avançar no estímulo a energias 
renováveis, os estados estrategicamente 
se posicionam para evitar novos inves-
timentos limitados à infraestrutura de 
abastecimento de combustível fóssil. A 
aprovação desses projetos de Hidrogênio 
Verde em seus territórios acelera o 
potencial regional para catalisar outros 
novos investimentos verdes.

O iCS tem mobilizado os governos esta-
duais do Nordeste, de modo geral, fazen-
do ligações dos mesmos com agências 
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internacionais e bancos de desenvolvi-
mento. Neste sentido, o Centro Brasil no 
Clima (CBC) tem sido um parceiro chave 
do Instituto para garantir o avanço dessa 
agenda entre os governadores da região.

GOVERNADORES 
SE UNEM EM PROL 
DE COMPROMISSOS 
CLIMÁTICOS
 Governadores do Consórcio da Amazônia 
Legal lançaram em julho o “Plano de Recu-
peração Verde (PRV)”, com 12 programas, 
distribuídos em quatro eixos de ação, com 
a finalidade de recuperar, manter e pos-
sibilitar o desenvolvimento sustentável 
da Amazônia. O plano agrega os eixos de 
combate ao desmatamento ilegal, o apoio 
à produção sustentável, a promoção de 
inovação e tecnologia e de infraestrutura 
verde. O plano também articula esses eixos 
com a geração de empregos e a redução 
de desigualdades, adotando estratégias 
de desenvolvimento produtivo sustentá-
vel, e de investimentos em infraestrutura 
verde, inovação e capacitação.

Uma iniciativa a ser comemorada, especial-
mente quando são considerados os com-
promissos climáticos que não têm sido 
liderados pelo Governo Federal e que aca-
bam sendo assumidos por atores subna-
cionais com grande competência. Atento 
a este movimento, o iCS apoia um acordo 
de cooperação do Consórcio de Governa-
dores da Amazônia Legal com o parceiro 

FunBio, para desenho e fortalecimento da 
gestão e da governança do Consórcio e su-
porte à sua efetiva implementação. 

Neste cenário de protagonismo dos ato-
res subnacionais, governadores de várias 
regiões lançaram também o “Brasil Ver-
de”, no Fórum Nacional dos Governado-
res. Trata-se de mais um consórcio criado 
para dar mais articulação internacional 
aos Estados e fortalecer a gestão interna 
de projetos socioambientais, focando na 
busca e gestão de recursos para finan-
ciar projetos de redução de emissões, 
de incentivo à energia renovável e obras 
de adaptação aos impactos das mudan-
ças climáticas. Com o bloqueio de fundos 
nacionais que captavam recursos inter-
nacionais e investiam em projetos socio-
ambientais, caso do Fundo Amazônia, 
os governadores vêm atuando de forma 
cada vez mais coordenada, organizando 
estratégias para captação de recursos 
sem a mediação do Governo Federal, de 
forma a viabilizar projetos socioambien-
tais importantes para seus estados. 

LEILÃO DA ANEEL 
PRIORIZA ENERGIA 
RENOVÁVEL 
A Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) revisou o Leilão de Suprimento 
aos Sistemas Isolados, prorrogando prazo 
para o cadastramento de empresas com 
soluções em energia renovável. Depois de 
abrir para consulta pública o documento 
inicial que definia as condições da licitação 
do leilão de energia referente aos sistemas 
isolados, no final de 2020 (que não fazia 
menção especial às energias renováveis), 
a Agência considerou as mobilizações da 
sociedade e redefiniu as diretrizes do lei-
lão de energia, mencionando explicita-
mente a priorização da energia renovável 
na redação final. 

EMENDA DE KIGALI 
AVANÇA NA CÂMARA
Parada na Câmara dos Deputados desde 
2019, a emenda de Kigali define um crono-
grama de redução da produção e consumo 
de hidrofluorcarbonos (HFCs), usados em 
equipamentos de refrigeração e ar-con-
dicionado. Embora não causem danos à 
camada de ozônio, os HFCs têm elevado 
potencial de efeito estufa. Após meses es-
perando para entrar no Plenário, a Câmara 
realizou em outubro de 2021 uma audiên-
cia pública sobre a emenda, para reaquecer 
o tema. O texto já foi aprovado nas comis-
sões e agora depende apenas da análise do 
Plenário para poder ir ao Senado Federal. A 
emenda de Kigali é um importante instru-
mento contra o aquecimento global. 

É, inclusive, objeto de atenção de um dos 
projetos do iCS: a Rede Kigali, que ao lon-
go do ano de 2021 ganhou a liderança do 
International Energy Initiative (IEI), organi-
zação parceira, com atuação tradicional-
mente acadêmica, que passou a conduzir 
a iniciativa de forma mais independente e 
autônoma.

MAIS EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA PARA 
REFRIGERADORES 
Em agosto, o Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) 
publicou uma portaria (Portaria nº 332 
/2021) estabelecendo novas regras para 
a classificação de refrigeradores, com re-
visão de critérios de eficiência energética 
para as suas etiquetas, agora mais alinha-
do com os padrões internacionais. A nova 
regra prevê a adoção de subclasses para 
que o consumidor possa identificar as di-
ferenças nos novos níveis de eficiência 
energética, a partir dos produtos de topo, 
classificados como A. 

Embora a nova regra de etiquetagem do 
INMETRO para refrigeradores tenha ficado 
aquém das expectativas da sociedade civil, 
houve um real avanço em relação aos pa-
drões anteriores. Vale ressaltar aqui o es-
forço duas iniciativas: o Instituto Escolhas 
e a Rede Kigali, sem o empenho das quais 
a etiquetagem provavelmente sequer se-
ria revisada, tamanha a força do lobby da 
indústria. Segundo o Instituto Escolhas, a 
energia evitada com maior eficiência dos 
refrigeradores pode significar a redução 
de 5,6 milhões ton/CO2eq/ano.
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CRISE HÍDRICA NA 
ORDEM DO DIA 
A cobertura da crise hídrica pela mídia, 
cada vez mais qualificada e apresentando 
artigos e debates mais críticos, foi desta-
que em vários canais de relevância nacio-
nal, como os jornais “O Estado de São Pau-
lo”, “Folha de São Paulo”, os programas de 
televisão aberta e fechada, na Rede Globo 
e na Globo News, bem como em rádios e 
nos principais portais na Internet. Estra-
tegicamente, o iCS incentivou parceiros a 
aproveitar a oportunidade midiática e os 
orientou para a construção de uma comu-
nicação focada no assunto, visando o estí-
mulo ao debate em torno de temas como 
o consumo eficiente, a energia acessível 
e limpa e a necessária redução do uso do 
carvão. Foram organizadas mesas de de-

bates direcionadas a jornalistas, desenvol-
vidos artigos especializados, assim como 
um pacote de estudos e pesquisas para 
toda a imprensa. Ao todo, foram promo-
vidas seis mesas-redondas com a partici-
pação dos parceiros IEI Brasil, Idec, Volt 
Robotics e Iema. O resultado provou-se 
compensador, com mais de 150 matérias 
foram publicadas, uma média de 26,5 por 
mês. Além disso, tanto os consultores do 
Instituto como os porta-vozes dos parcei-
ros passaram a ser incorporados às roti-
nas da produção jornalística, como fontes 
confiáveis de conhecimento para as infor-
mações técnicas sobre o tema. 

MELHORIAS PARA A 
QUALIDADE DO AR 
Em 9 de junho de 2021, a Comissão de 
Desenvolvimento Urbano da Câmara dos 
Deputados aprovou o PL 10521/2018, que 
trata da Política Nacional de Qualidade 
do Ar. O PL foi então submetido à Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável. Ele estabelece a divisão de 
competências mais claras e objetivas en-
tre União, Estados/Distrito Federal e mu-
nicípios para a gestão da qualidade do ar 
(com a definição de prazos para a União 
elaborar as regulamentações faltantes no 
ambiente regulatório). O PL traz ainda ou-
tros benefícios, pois elenca, entre as fon-
tes de emissão, aquelas que devem ser 
objeto de gestão (por exemplo, as agros-
silvipastoris), além de estabelecer a rela-
ção entre GEE e poluição atmosférica, por 
meio de benefícios mútuos gerados pela 
redução e pelo controle de ambos (em 
função dos impactos no meio ambiente, 
saúde e mudança do clima). A aprovação 
de uma lei federal viabilizará um ambien-
te regulatório com maior segurança jurí-
dica para os atores envolvidos e também 
dotará os órgãos de controle e socieda-
de civil, como um todo, de instrumentos 
eficazes para cobrar sua execução pelos 
gestores públicos. Em 2019, o setor pri-
vado se colocou como um bloqueador 
ao texto anterior da Política Nacional de 
Qualidade do Ar.

Ainda com relação à qualidade do ar no 
país, mais um avanço foi identificado jun-
to à Associação Nacional dos Fabrican-
tes de Veículos Automotores (ANFAVEA), 
que, alegando as adversidades advindas 
do cenário pandêmico, havia pleiteado a 
postergação de novas fases do Programa 
de Controle de Emissões Veiculares (Pro-
conve), programa que estabelece prazos 
para a produção de novos modelos me-
nos poluentes. Entretanto, a Procurado-
ra Federal promoveu o arquivamento do 
pleito, e reiterou a necessidade de manu-
tenção dos prazos estabelecidos original-
mente. A decisão foi baseada na falta de 
evidências sobre as possíveis dificuldades 
técnicas e operacionais advindas da pan-
demia. A decisão da Procuradora Federal 
garante a prioridade da qualidade do ar 
e o direito a um meio ambiente saudável, 
e foi fortemente baseada no parecer ofe-
recido pelo GT Qualidade do Ar do Minis-
tério Público Federal, do qual participam 
diversos parceiros do iCS, inclusive o Ins-
tituto Saúde e Sustentabilidade (ISS). 
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ACERTANDO O PASSO 
PARA A MOBILIDADE 
VERDE NAS CIDADES 
No primeiro semestre, os municípios do 
Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizon-
te lançaram seus Planos de Ação Climática 
(ou de redução de emissões de GEE) revi-
sados,   com metas mais ambiciosas para a 
mobilidade urbana. São Paulo, inclusive, 
criou um Departamento de Mudanças Cli-
máticas em sua estrutura administrativa, e 
agora a mobilidade urbana da cidade (na 
qual está incluída a agenda de eletrificação 
da frota de ônibus) passa a ter outra esfe-
ra política para a implementação e moni-
toramento do plano. O trabalho no nível 
subnacional é um importante gatilho para 
que mudanças “reais” ganhem espaço, 
ainda que segmentadas nos municípios. 
Os exemplos dessas cidades são também 
um poderoso mecanismo para replicar as 
melhores práticas para outros municípios 
do país. Entre os principais parceiros en-
volvidos neste resultado estão a NossaBH, 
em Belo Horizonte, o IDEC, em São Paulo e 
a Casa Fluminense, no Rio de Janeiro.

BRTS MENOS POLUENTES
A cidade do Rio de Janeiro também co-
meça a dar passos certos na direção da 
eletrificação de transporte urbano. De-
pois da construção das linhas de VLTs, 
para melhorar a circulação no centro da 
cidade, o Rio lançou editais do BRT, se-
parando operação da aquisição de frota. 
Dessa forma, contemplou a introdução 

de ônibus elétricos nas linhas, seguindo 
recomendações e melhores práticas. Par-
ceiros como o ITDP e o IDEC contribuíram 
com apoio técnico, cabendo especifica-
mente a este último a produção de ma-
nual de boas práticas que serviu como re-
ferência para o edital.

MAIS TRANSPORTE 
VERDE EM SP 
Em julho, a cidade de São Paulo publicou 
em seu Plano de Metas 2021/2024 a aqui-
sição de 2.600 ônibus elétricos até 2024. 
Os veículos irão compor cerca de 20% 
da frota do município, permitindo que a 
cidade avance no seu compromisso de 
eletrificação do transporte público. Uma 
notícia a ser comemorada, já que o com-
promisso para o investimento na troca de 
frota movida a combustíveis fósseis por 
veículos eletrificados ficou segregada a 
um segundo plano após a pandemia de 
2020, por conta da queda na arrecadação 
do transporte público e da intensificação 
do uso de outros modais de transporte, 
dadas as restrições sanitárias. Porém, es-
timulada pelos estudos que relacionam a 
qualidade do ar com emissões de poluen-
tes, São Paulo sustentou a pauta da ele-
trificação. Vários parceiros do iCS, como 
ICCT, IEMA e WRI foram responsáveis pelo 
apoio técnico a SPTRANS e coordenaram 
estudos, enquanto o C40, outro parceiro, 
realizou a articulação política para garan-
tir que o tema estivesse na pauta do Pla-
no de Metas. 

Perspectivas 2022
A participação extra-oficial do Brasil na 
COP26, na qual o iCS se integrou forte-
mente e que foi fruto de uma grande rede 
de parcerias, provou que, unidos em um 
objetivo comum – iniciativa privada, aca-
demia, organizações da sociedade, gover-
nos subnacionais, entre outros atores – 
diversos segmentos da sociedade podem 
fazer sua parte para acelerar a agenda 
climática.    

No momento em que os dados apontam 
níveis históricos de desmatamento, em 
que não há incentivo massivo ao uso de 
fontes renováveis de energia, em que a 
agenda da eficiência energética sofre 
atrasos, parece ser inquestionável o pa-
pel que cada indivíduo precisa assumir 
na liderança de empreitadas em favor da 
causa ambiental no Brasil. 
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Abraço coletivo 
na causa climática 
 
Ação conjunta e colaborativa da sociedade 
em favor da aceleração da agenda 
climática: um fator determinante para a 
reversão do cenário crítico no planeta.

4
Juntos pela SociedadeJuntos pela Sociedade
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O Brasil está entre as economias mais prejudicadas pela crise do clima A informação consta 
no relatório do IPCC (Painel Intergovernamental de Mudança do Clima da ONU, na sigla em 
inglês)1. A publicação apresenta dados que revelam os principais efeitos socioeconômicos da 
crise climática nas diversas regiões do mundo. Em relação ao Brasil, entre outros impactos, 
o relatório indica que, se emissões de gases de efeito estufa não forem reduzidas, a renda 
média no país poderá cair 83%. 

A partir da leitura do documento, é fácil 
perceber que a extensão dos problemas 
se agiganta, levando à percepção tanto 
do alcance transversal dos impactos ge-
rados pelas mudanças do clima como 
da necessidade urgente de ação conjun-
ta e colaborativa da sociedade em favor 
da aceleração da agenda climática. Este 
último aspecto é apresentado como um 
fator determinante para a administração 
do cenário crítico vivido pelo planeta. 

O iCS teve como um dos seus mais impor-
tantes eixos de trabalho em 2021 justa-
mente a mobilização de diversos segmen-
tos da sociedade em torno dos desafios 
do clima. Mais do que informar e facilitar 
parcerias, ao longo dos últimos 12 meses, 
o Instituto estimulou a ação e o engaja-
mento na causa climática, instrumenta-
lizando organizações para que possam 
integrar redes colaborativas e ampliem 
suas comunicações, fortalecendo-se em 
frentes de trabalho que venham a acele-
rar as respostas para os desafios atuais. 

Como contraponto aos retrocessos e 
atrasos recentemente vividos pelo Brasil, 

principalmente em relação aos compro-
missos que envolvem a redução da emis-
são de GEE, e com a ausência de posicio-
namento eficiente do governo, o Instituto 
viu crescerem as ações lideradas por or-
ganizações da sociedade, em uma de-
monstração de prontidão para a lida com 
a emergência climática e para a assunção 
de novas responsabilidades relacionadas 
ao enfrentamento das adversidades que 
se apresentam. A seguir, estão apresenta-
dos alguns resultados identificados pelo 
Instituto nesta direção.

1 https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
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vez maior em sua postura. Cabe destacar 
que a Concertação pela Amazônia é uma 
frente ampla que reúne diversos atores, 
como academia, setor privado, lideran-
ças empresariais, governo, comunidades 
locais, filantropia e sociedade civil. Seus 
mais de 400 integrantes atuam, direta 
ou indiretamente, na Amazônia. O proje-
to Amazônia 2030, por sua vez, é uma ini-
ciativa de pesquisadores brasileiros para 
construir um plano de desenvolvimento 
sustentável para a Amazônia brasileira. 
Com apoio das ações previstas no proje-
to, espera-se que a região seja promovida 
a um patamar de progresso econômico e 
humano e possa atingir o uso sustentável 
dos recursos naturais em 2030. Por fim, 
a Coalizão BR é um movimento que, no 
início de 2021, alcançou o marco de 300 
membros, entre representantes do agro-
negócio, setor financeiro, sociedade civil 
e academia, cumprindo uma importante 
trajetória em favor do protagonismo do 
Brasil na economia de baixo carbono.

FORTALECIMENTO 
DAS ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL 
SITUADAS NA AMAZÔNIA 
Com o estabelecimento do portfólio de 
Comunicação e Engajamento, o iCS fa-
cilitou o trabalho com conteúdos espe-

cíficos, envolvendo organizações locais 
da Amazônia, o que fortaleceu, assim, a 
narrativa sobre o desenvolvimento sus-
tentável da região. Desta forma, foi pos-
sível oferecer contraponto às linhas de 
discurso equivocadas. 

Como tem frisado o iCS, o enraizamento 
da perspectiva do desenvolvimento sus-
tentável é um aspecto central na Amazô-
nia. Por isso, aproximar e promover re-
gularmente pautas de interesse, como a 
da mobilidade urbana e a da segurança 
pública, por exemplo, bem como garantir 
a apropriação delas por parte das organi-
zações locais, são passos estratégicos.

Nesta direção, como resultado dos esfor-
ços empreendidos no âmbito da “Iniciativa 
Amazônia Urbana”, que teve as primeiras 
ações lançadas ainda em 2020 e agora faz 
parte do portfólio de Comunicação e En-
gajamento, foram mapeados os ecossis-
temas de organizações com vocação para 
campanhas nos estados priorizados (Ma-
ranhão, Pará, Amazonas, Amapá e Acre, 
que juntos representam mais da metade 
dos integrantes da Amazônia Legal). Em 
princípio, por força de seu porte reduzi-
do e das limitações estruturais, muitas 
dessas organizações ainda mantêm ativi-
dades apenas em nível local e/ou regio-
nal. Porém, quando articuladas em rede, 
demonstram capacidade de ampliar o al-
cance e de impactar em escala mais ex-
pressiva o seu entorno, em termos de co-

municação e engajamento. Este foi o caso 
das campanhas realizadas pela Reocupa, 
Lab da Cidade e FAS, entre outras, que de-
monstraram estratégia, habilidade para 
a geração de conteúdo e consistência em 
suas ações de comunicação. Com o dife-
rencial do amplo conhecimento territorial, 
tais organizações rapidamente se benefi-
ciaram da atuação em rede, ganhando em 
capilaridade e poder de ação.

No contexto da formação de redes, surgiu 
o grupo “Vozes da Amazônia”, que reúne 
organizações em torno de uma estratégia 
de ação conjunta de campanhas de en-
gajamento. Atualmente, este grupo é for-
mado por 52 organizações, com foco em 
diferentes públicos. Passada a etapa ini-
cial de identificação dessas organizações, 
em uma empreitada conduzida pelo iCS 
em 2021, o trabalho do portfólio de Co-
municação e Engajamento estará volta-
do, na sequência, para o entendimento 
detalhado das características da rede e 
suas ramificações, tanto em termos terri-
toriais como de público alcançado, para, 
posteriormente, promover articulação e 
levar a campo estratégias de concessão 
de doações. 

DIÁLOGOS 
CONVERGENTES EM 
PROL DA AMAZÔNIA
Como em nenhum outro momento da 
história brasileira foi possível assistir, em 
2021, a conjugação de iniciativas rumo à 
ampliação do diálogo, à proposição de 
agendas, à reunião de dados e à coordena-
ção de ações relacionadas ao uso da terra 
na Amazônia. Um olhar atento dirigido aos 
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trabalhos conduzidos pela Coalizão BR, 
Concertação pela Amazônia e Amazônia 
2030, por exemplo, confirma os avanços 
desses atores na direção de seu próprio 
fortalecimento como espaços multisse-
toriais voltados ao debate e à construção 
de consensos e propostas sobre uso da 
terra no país, alinhando posicionamen-
tos e realizando incidência política para 
conter retrocessos e propor soluções. De 
modo geral, esses atores ampliaram a 
atuação em 2021, com consistência cada 
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PREVENÇÃO DA COVID 
NAS COMUNIDADES 
QUILOMBOLAS
No início de 2021, diante da ausência do 
governo brasileiro no encaminhamento 
das necessárias medidas de apoio aos 
quilombolas para enfrentamento da pan-
demia de Covid-19, o Supremo Tribunal 
Federal, por decisão da maioria dos mi-
nistros, determinou que a União apre-
sentasse plano emergencial voltado ao 
atendimento desse segmento vulnerável 
da população, historicamente desassisti-
do. A decisão, conforme informação di-
vulgada pela Conectas (organização não 
governamental brasileira que integra o 
movimento global pelos direitos huma-
nos), ocorreu em resposta à Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamen-

tal – ADPF 742, movida pela Coordenação 
Nacional de Articulação das Comunida-
des Negras Rurais Quilombolas (Conaq), 
em parceria com os partidos PSB, PSOL, 
PCdoB, Rede Sustentabilidade e PT. 

A partir da decisão do STF, foi estabeleci-
do o prazo de 30 dias para a formulação 
de plano estratégico de combate à pan-
demia, com definição de objetivos, ações 
prioritárias e cronograma de implanta-
ção, visando ao atendimento específico 
dos quilombolas, inclusive com distribui-
ção de alimentos e material de higiene 
e desinfecção. Neste mesmo contexto, 
também foi determinada a revisão em 
72 horas, contadas a partir do momento 
da decisão do STF, do Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação para in-
clusão da população quilombola no gru-
po de atendimento prioritário.

DA TEORIA À PRÁTICA 
Em 2021, o iCS começou a oferecer às or-
ganizações da sociedade civil uma “caixa de 
ferramentas” para dar suporte prático às 
suas campanhas de comunicação e engaja-
mento em favor da causa climática e, mais 
especificamente, em prol da Amazônia.

Por meio do portfólio de Comunicação e 
Engajamento, foi criado, em 2021, o Con-
sórcio de Pesquisa e Mobilização Socio-
ambiental, reunindo 11 organizações de 
pesquisa em comunicação, com foco na 
produção de inteligência, disseminação 
do conhecimento sobre pesquisa de opi-
nião pública e construção de diretrizes, 
além da oferta adicional de caminhos nar-
rativos e fornecimento de insights criati-
vos para campanhas. A expectativa, a cur-

to e médio prazos, é favorecer a geração 
de um “arco narrativo” que una diversas 
organizações e fortaleça seu trabalho em 
rede, inclusive com o estabelecimento de 
parâmetros de transparência e governan-
ça. O Consórcio já produziu as primeiras 
pesquisas, com apuração de subsídios 
para o planejamento de campanhas.

Cabe frisar que, ao longo do ano, afo-
ra as oportunidades de articulação e 
 mapeamento das necessidades das or-
ganizações, bem como de instrumentali-
zação das mesmas, dentro de uma dinâ-
mica colaborativa de rede, foi importante 
avançar paralelamente no planejamento 
e na execução de três campanhas especí-
ficas, com o propósito de garantir um en-
saio para as frentes de trabalho que virão 
em 2022. As referidas campanhas foram: 

DIA DA AMAZÔNIA (5 de setembro): 

Pesquisa  
de opinião               
ANIVERSÁRIO DA CONSTITUIÇÃO  
(5 de outubro): 
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+18 ações/campanhas 
articuladas

+46 ações/campanhas 
articuladas

Campanha com unificação 
narrativa e hashtag em 
ação online nas redes 
(20 organizações envolvidas)

NOVEMBRO NEGRO 
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LITIGÂNCIA CLIMÁTICA 
EM ALTA
O engajamento na judicialização climáti-
ca, seguindo forte tendência observada 
em 2020, manteve curva ascendente de 
crescimento em 2021, quando foram ob-
servados avanços em termos quantitati-
vos e qualitativos, com um número cada 
vez maior de organizações da sociedade 
civil – diretamente e indiretamente liga-
das à aceleração da agenda do clima – re-
correndo a este tipo de ferramenta para 
defesa das causas ambientais e da justiça 
climática.

É possível observar que tal processo fez 
com que atores da sociedade civil, como 
o Observatório do Clima, a Associação 
Brasileira dos Membros do Ministério Pú-
blico de Meio Ambiente (ABRAMPA), en-
tre outros, ganhassem força institucional 
e passassem a usar a litigância climática 
de forma a agregar novas habilidades 
àquelas que já possuíam, trabalhando 
pela mitigação de retrocessos. Em para-
lelo, também como consequência da in-
tensificação da litigância climática, cres-
ceu a demanda por qualificação no tema 
por parte do Ministério Público, partidos 
políticos e ONGS. 

Em uma empreitada percebida como 
nova, leis e compromissos climáticos es-
tão sendo objeto de ações judiciais. Em 
2021, houve a ação da ‘pedalada climáti-
ca’, que questionou a mudança do cálculo 
da meta brasileira para o Acordo de Paris, 
e a ação do Plano de Implementação da 
NDC, iniciada pelo Observatório do Clima, 
no contexto da COP, com foco no pedido 
de elaboração de um plano para o cum-
primento das metas da NDC.

Outros marcos em relação à litigância, 
também verificados em 2021, foram a pe-
nalização imposta ao estado de Rondônia, 
com o entendimento de inconstituciona-
lidade da lei que extinguiu unidades de 
conservação locais, com destaque aqui 
para os subsídios jurídicos fornecidos por 
donatários do iCS para a decisão judicial; 
e a ação conduzida no Rio Grande do Sul, 
com determinação de obrigatoriedade de 
realização de avaliação de impactos am-
bientais (e climáticos), com potencial re-
dução das emissões de GEE, previamente 
ao licenciamento de termelétricas.

REPRESENTATIVIDADE 
NO CONAMA
Pouco antes da virada do ano, em de-
zembro de 2021, a ministra Rosa Weber, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), sus-
pendeu o decreto do presidente Jair Bol-
sonaro (n° 9.806, de 28 de maio de 2019, 
alterando o Decreto nº 99.274/90), que 
diminuía a participação da sociedade civil 
no Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama), o principal órgão consultivo do 
Ministério do Meio Ambiente, responsá-
vel pelo estabelecimento de critérios para 
licenciamento ambiental e de normas 
para o controle e a manutenção da quali-
dade do meio ambiente.

Pelo normativo, ficava estabelecida, entre 
outras medidas, a redução de 96 para 23 
no número de entidades públicas e orga-
nizações da sociedade civil e o aumento 
da presença do governo no conselho que 
tem caráter consultivo e deliberativo so-
bre políticas públicas da área ambiental. 
A decisão da Ministra Rosa Weber veio 
em resposta à mobilização da sociedade 
e mantém-se válida até que o tema ser ve-
nha a ser discutido pelo plenário do STF.
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POLUIÇÃO 
ATMOSFÉRICA SOB 
CONTROLE
Em março de 2021, a Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo apro-
vou, através do Projeto de Lei 568/20202, 
a fixação de metas e prazos para que se-
jam alcançados localmente os valores de 
concentração de poluentes atmosféricos 
recomendados pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). O PL contempla de 
forma expressiva os estudos e análises 
do Instituto Saúde e Sociedade (ISS), do-
natário do iCS, que não só apoiou a ela-
boração do Projeto de Lei estadual (mi-
nuta e justificativa técnica), como realizou 
e apresentou pesquisa sobre Qualidade 
do Ar no Estado de São Paulo a legislado-
res, aos integrantes do Ministério Público 
Estadual e da Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo  (CETESB). Em para-
lelo, o ISS garantiu suporte à Frente Par-
lamentar Ambientalista da ALESP. Neste 
mesmo contexto, destaca-se o trabalho 
da Coalizão Respirar (rede que congrega 
mais de 20 organizações da sociedade ci-
vil) voltado à mobilização de parlamenta-
res paulistas, Ministério Público Estadual, 
bem como a CETESB, em prol da defesa 
da qualidade do ar e do cumprimento da 
agenda climática no Brasil.

POLÍTICA NACIONAL 
DE QUALIDADE DO AR 
A Comissão de Desenvolvimento Urba-
no da Câmara dos Deputados aprovou, 
no início de junho de 2021, o Projeto de 
Lei (10521/2018) que prevê a instituição 
da Política Nacional de Qualidade do Ar 
que, por sua vez, criará o Sistema Nacio-
nal de Informações de Qualidade do Ar. 
Neste processo, foram acatadas, pela re-
latoria, as sugestões oriundas de organi-
zações da sociedade civil que integram 
a Coalizão Respirar, da qual participam 
donatários do iCS. Cumprida esta etapa 
de aprovação, o Projeto de Lei seguirá 
em tramitação e será encaminhado para 

2 Iniciativa da deputada Marina Helou (Rede-SP), 
juntamente com os deputados Bruno Ganem (PO-
DE-SP), Caio França (PSB-SP), Emidio de Souza (PT-
-SP) e Monica da Mandata Ativista (PSOL-SP).

MAIS CICLOVIAS 
A Câmara Municipal de Belo Horizonte 
aprovou a versão final do Plano Plurianual 
de Ação Governamental (PPAG), isto é, o 
planejamento do orçamento do município 
de Belo Horizonte pelos próximos quatro 
anos, confirmando previsão de aumento 
de recursos destinados à implantação de 
ciclovias. A malha de vias exclusivas para 
bicicletas que totaliza em torno de 100km 
será ampliada, com aumento estimado 
de 265%. O PPAG foi desenvolvido com 
a participação da sociedade e acolheu al-
gumas emendas apresentadas por orga-
nizações, como o Movimento Nossa BH, 
que é donatário do iCS, visando cidades 
mais justas e menos motorizadas. 

Entre as emendas apresentadas e conso-
lidadas no Plano está a que prevê aumen-

to dos recursos e da extensão prevista de 
obras para ciclovias em Belo Horizonte. 
De acordo com dados do Nossa BH, a 
proposta inicial da prefeitura era de cons-
truir 4km em 2022, 8km em 2023, 8km em 
2024 e nenhum em 2025. O texto propos-
to pelo Movimento e acatado no texto fi-
nal do PPAG sugeriu uma revisão dos nú-
meros e a implementação de mais 14km 
em 2022, mais 10km em 2023 e 2024 e, 
finalmente, mais 19km em 2025. Assim, 
serão elevados para mais que o dobro 
os 20km com construção anteriormente 
já prevista no orçamento municipal para 
o próximo quadriênio. O Movimento se 
manterá atento para que a execução or-
çamentária de fato se dê dentro do pre-
visto, com aumento da malha cicloviária.

Comissão de Constituição e Justiça, do 
Senado Federal. A expectativa é que haja 
ambiente de consenso que favoreça sua 
rápida aprovação.

Observa-se que as etapas cumpridas até 
aqui, em especial a aprovação já obtida 
na Câmara, têm enorme valor, mas ainda 
há um caminho longo a ser percorrido 
até que todas as fases de tramitação se 
completem. Neste cenário, espera-se a 
ampliação do debate público em torno 
do PL, com estímulo à articulação voltada 
para a pauta da qualidade do ar e incenti-
vo às contribuições para o aprimoramen-
to técnico do texto final previsto para o 
normativo. 
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MAIS VAGAS 
PARA BICICLETAS 
A Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Trânsito (SMT), da cidade de São Paulo, 
que responde pela administração dos ter-
minais de ônibus da capital paulista lançou 
edital que contempla ampliação dos bici-
cletários, com melhoria da oferta de vagas 
e previsão de o total passar das atuais 531 
para 1000 ao todo. Os avanços obtidos re-
velam a continuidade de transformações 
já celebradas em 2020 e se confirmam 
como resultado direto do trabalho que 
vem sendo feito por organizações, como a 
Ciclocidade, donatária do iCS, que atua de 
forma incansável, a fim de contribuir para 
a construção de uma cidade mais susten-
tável, que abrace novos modelos de mo-
bilidade e o uso da bicicleta como instru-
mento de transformação.

TARIFA MANTIDA: 
UM ESTÍMULO PARA O 
USO DO TRANSPORTE 
COLETIVO
Diante do momento pandêmico, com cri-
se econômica decorrente da pandemia 
Covid-19 e do alto nível de desemprego, 
o governo do estado do Rio de Janeiro e 
a Supervia têm administrado o adiamen-
to do reajuste das tarifas em 2021. O rea-
juste tarifário anual é realizado com base 
no Índice Geral de Preços acumulado (IGP-

-M). Entre dezembro de 2020 e 30 de no-
vembro  de 2021  o índice foi de 17,89%. 
Neste cenário, segundo a Supervia, a ta-
rifa de R$ 5,90 deveria  ter sido praticada 
desde fevereiro de 2021. No entanto, a 
agência reguladora (Agetransp), contem-
plando a conjuntura de crise e também 
os posicionamentos da Defensoria Públi-
ca e de diversas organizações da socieda-
de, como por exemplo a Casa Fluminense, 
suspendeu esse reajuste. Desde então, a 
concessionária manteve a tarifa em R$ 5. 
Novas discussões sobre o reajuste vêm se 
intensificando nos últimos meses e o olhar 
da sociedade se mantém atento para evi-
tar que valores abusivos sejam praticados, 
prejudicando o acesso amplo ao transpor-
te público. Uma nova tarifa deve passar a 
vigorar em março de 2022.

PLATAFORMA 
NACIONAL DE 
MOBILIDADE ELÉTRICA 
A iniciativa apoiada pelo iCS reúne, 
atualmente, mais de 30 instituições da 
indústria, poder público, sociedade ci-
vil e academia. Em 2021, a Plataforma 
cumpriu novas etapas rumo à conso-
lidação de sua posição como principal 
fórum nacional para o debate e a pes-
quisa de oportunidades e desafios re-
lacionados – do ponto de vista ambien-
tal, social, econômico e tecnológico – à 
questão da mobilidade elétrica e sua 
importância no contexto da mudança 
climática. Graças ao trabalho desen-
volvido via PNME, o tema vem sendo 
tratado de forma mais assídua por 
atores das esferas privada e pública. 
Dados específicos começam a ser dis-
ponibilizados para a sociedade, como 
no caso da publicação do “1º Anuário 
Brasileiro de Mobilidade Elétrica”, do-
cumento lançado em 2021, que apre-
sentou o panorama do ecossistema 
da mobilidade elétrica no Brasil, com 
o propósito de contribuir com desen-
volvimento das políticas públicas para 
o setor.
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Perspectivas 2022
A participação da sociedade como prota-
gonista na aceleração da agenda climáti-
ca cresceu muito em 2021, o que deverá 
impor alguns desafios de continuidade 
deste processo. Por meio de seus portfó-
lios, o iCS identificou uma tendência de 
mudança, talvez estimulada pela conjun-
tura de crise sanitária e econômica. E, ao 
pautar-se pelo propósito de fazer a causa 
do clima ser abraçada por mais atores, 
viu muitos segmentos da sociedade se 
posicionarem e se prontificarem para a 
ação, cientes da necessidade de assumir 
novas responsabilidades.

O iCS segue atento ao fato de que muitas 
das organizações que se dispuseram, por 
exemplo, a trabalhar em rede e a estru-
turar sua comunicação, com desenvolvi-
mento de campanhas, precisarão de apoio 
para manter consistência nos passos futu-
ros, e demandarão mais informação para 
seguirem as prioridades devidas e cons-
truírem trajetórias de ação coordenada.
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Viabilizar o avanço 
da economia verde e 
combater retrocessos 
 
Maior aproveitamento dos ativos 
ambientais diferenciados e de fontes 
de energia abundantes determinará o 
crescimento sustentável do Brasil.

5
Juntos pela  
Economia Sustentável 
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No comparativo com outros países do mundo, o Brasil goza de condição diferenciada 
em relação aos ativos ambientais, por força da biodiversidade, da disponibilidade de 
fontes renováveis de energia, do potencial de geração de créditos de carbono, entre 
outros fatores favoráveis diretamente ligados à sua geografia. Porém, quando o país 
caminha rumo ao não aproveitamento de oportunidades proporcionadas pelo seu 
DNA essencial, acaba comprometendo sua trilha de crescimento. 

Infelizmente, esta tem sido a realidade 
dos últimos anos e não é difícil consta-
tar que a maioria das ações favoráveis ao 
desenvolvimento sustentável carece de 
apoio que decorra de avanços na agenda 
regulatória do país, principalmente quan-
do o assunto é a mitigação das emissões. 
Em 2021, mesmo com a manutenção de 
persistente conjuntura adversa, alguns 
passos significativos foram confirmados 
no sentido da reversão desse quadro 
de atrasos. Isso ocorreu, principalmen-
te, como consequência do esforço e da  
união de atores da sociedade civil e de li-
deranças subnacionais em favor da ace-
leração da agenda climática. Conforme já 
mencionado neste relatório, tal articula-
ção tem se revelado um poderoso instru-
mento para frear retrocessos. E, no caso 
específico da transição do Brasil para 
uma economia de baixo carbono, signifi-
ca posicionamento claro, conciliação de 
interesses e ação.

mercado de carbono já deveria ter sido 
proposta pelo Executivo, porém, após 12 
anos, nenhuma estrutura regulatória ain-
da havia sido promulgada pelo Governo 
Federal. O projeto de lei confirma a cons-
ciência legislativa a respeito da imagem 
negativa do Brasil no exterior, que afeta 
as relações econômicas internacionais 
e os potenciais resultados positivos que 
poderiam ser alcançados com o avanço 

de esquemas de redução de emissões 
de GEE baseados no mercado. A CDEI-
CS foi a primeira das três comissões na 
Câmara dos Deputados pelas quais o PL 
deverá passar. Como forma de acelerar a 
tramitação, em 3 de novembro de 2021, 
foi aprovado o regime de urgência para a 
aprovação do PL. O iCS tem contribuído 
diretamente para articular a agenda em 
vários grupos de partes interessadas, e 
conta com a parceria do Conselho Empre-
sarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável (CEBDS), na questão da preci-
ficação do carbono.
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AVANÇO NA 
REGULAMENTAÇÃO DO 
MERCADO DE REDUÇÃO 
DE EMISSÕES

A Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEI-
CS) aprovou o Projeto de Lei 528/2021, 
que regulamenta o Mercado Brasileiro de 
Redução de Emissões (MBRE1). O referi-
do mercado foi determinado pela Políti-
ca Nacional de Mudanças Climáticas (Lei 
12.187/09), que estabeleceu que o MBRE 
deveria ser regulamentado como um 
mecanismo de mercado para reduzir as 
emissões de GEE. A regulamentação do 

1 São objetivos do MBRE: o fomento às atividades de projetos de redução e remoção das emissões de gases de 
efeito – GEE; o incentivo econômico à conservação e proteção ambientais, assim como à realização de ativida-
des econômicas de baixa emissão de gases de efeito estufa; a melhoria do ambiente e segurança do mercado 
de créditos de carbono no Brasil; a valorização dos ativos ambientais brasileiros; a geração de riqueza e com-
bate à pobreza por meio de atração de investimentos e negociações com os créditos de carbono; e a redução 
dos custos de mitigação dos gases de efeito estufa para o conjunto da sociedade. 
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dados preenchidos pelas empresas serão 
complementados com informações for-
necidas por dois provedores externos – o 
Carbon Disclosure Project, parceiro do iCS, 
e a RepRisk –, a fim de dar mais indepen-
dência às questões climáticas e de reputa-
ção. Avanços nesse sentido são de extre-
ma relevância para que a sociedade possa 
diferenciar as empresas em relação ao seu 
grau de sustentabilidade, além de funcio-
narem como estímulo para que as empre-
sas passem a adotar as melhores práticas 
de sustentabilidade. O CDP participou do 
refinamento do índice e também apoiará 
a complementação de informações inde-
pendentes sobre as empresas. 

“INVESTIDORES PELO 
CLIMA” (IPC) GANHA 
ADESÃO DE NOVOS 
SETORES

A iniciativa “Investidores pelo Clima” (IPC), 
lançada em 2019 e liderada pela Sitawi, 
tem o objetivo de capacitar investidores 
com ferramentas para avaliar suas pega-
das de carbono, bem como apoiar o de-
senho de estratégias de descarbonização 
a serem implementadas nos próximos 
anos. Fazer parte do IPC significa estar 
comprometido com o relato de progres-
so na gestão de riscos e oportunidades 

climáticas, em linha com as diretrizes 
do Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD), e estar engajado com 
empresas investidas que carregam expo-
sição a riscos relacionados ao clima, além 
de contribuir para acelerar a transição 
para um setor financeiro Carbono Zero. 

Seguradoras e Fundos de Pensão eram 
os stakeholders menos engajados do se-
tor financeiro brasileiro na agenda climá-
tica, pois operam em mercados menos 
internacionalizados, e, por isso, não têm 
sido alvo de iniciativas de engajamento 
financeiro internacional. Em 2021, a asso-
ciação ao IPC de fundos de pensão e se-

iCS Relatório Anual 2021  |  JUNTOS PELA ECONOMIA SUSTENTÁVEL

BOLSA DE VALORES DO 
BRASIL LANÇA ÍNDICE 
VERDE

A B3, a bolsa de valores do Brasil, depois 
de realizar estudos e debates com empre-
sas e investidores e consultas públicas ao 
mercado, lançou o Índice de Sustentabili-
dade Empresarial (ISE), que embasará com 
critérios claros os investimentos em ações 
ESG no país. O novo índice, que passa a va-
ler em 2022, contou com uma metodologia 
mais sofisticada e transparente. Em linhas 
gerais, o ISE vai se basear em uma pontua-
ção ESG das empresas, que será pública e 
definirá o peso de cada companhia na car-
teira, de acordo com seu comprometimen-
to com a sustentabilidade. Até então, essa 
ponderação variava apenas de acordo com 
o valor de mercado das companhias. Os 

guradoras, como a Previ, a Brasilprev, a 
Zurique, o Santander, a Real Grandeza e a 
CNSeg, inauguraram a adesão desses se-
tores, indicando o progresso e o aumento 
da conscientização desses atores. 

A Sitawi, um parceiro-chave e donatário 
do iCS para fornecer trabalho técnico e 
suporte para proprietários e gestores de 
ativos para avançar em seus compromis-
sos climáticos, publicou o “Guia TCFD: da 
teoria à prática”. Desenvolvido para orien-
tar as instituições financeiras, foi lançado 
com o apoio do iCS E SE tornou o docu-
mento referência para o setor.
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NOVA 
REGULAMENTAÇÃO 
PARA INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS INCLUEM 
RISCOS RELACIONADOS 
AO CLIMA

Em 2020, o Banco Central do Brasil comu-
nicou que passou a fazer parte da Rede 
para Esverdear o Sistema Financeiro (no 
inglês, Network of Central Banks and Super-
visors for Greening the Financial System – 
NGFS). Na sequência do anúncio, o Bacen 
revisou as regulamentações ao longo do 
ano de 2021, para, assim, incorporar às 
suas operações a indicação de riscos re-
lacionados ao clima. No segundo trimes-
tre de 2021, o Banco consolidou novos 
passos e deu início ao processo (por meio 
da consulta pública) de revisão das reso-
luções 4327/14 (Políticas de Responsabili-
dade Socioambiental), 4557/17 (Estrutura 
de Gestão Integrada de Riscos para seg-
mentos 1 a 4), 4606/17 (Risco Contínuo 
Simplificado Quadro de Gestão para o 
segmento 5), encaminhando ainda uma 
segunda frente de consulta para estabe-
lecer os requisitos para a divulgação de 

informação sobre risco social, ambiental 
e climático para os segmentos 1 a 4. 

A etapa das consultas públicas foi finaliza-
da em agosto, e os novos regulamentos2 
do Bacen tiveram, pela primeira vez na 
história da instituição, os riscos relacio-
nados ao clima devidamente indicados, 
sinalizando às instituições financeiras as 
políticas internas e os procedimentos que 
devem ser seguidos como requisitos mí-
nimos padronizados, de forma a garan-
tir um campo de atuação nivelado entre 
elas. Cinco parceiros  do iCS (Sitawi, IDEC, 
Laclima, Coalizão e Escolhas) enviaram 
um total de 60 sugestões, contribuindo 
ativamente com o processo de consulta, 
e o Instituto ainda realizou duas convoca-
tórias para sensibilizar e capacitar stake-
holders, além de manter diálogo assíduo 
com a imprensa para qualificar o debate 

público sobre o tema e mobilizar o apoio 
do setor financeiro. 

MAIS VERBA PARA A 
BIOECONOMIA

O Programa Prioritário da Bioeconomia 
(PPBio) alavancou R$ 15,3 milhões para 
investimento em projetos de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação em Bioeco-
nomia na Amazônia, entre março de 2019 
e junho de 2021, através do IDESAM, ges-
tor do programa e parceiro do iCS. Deste 
total, cerca de 26% (aproximadamente R$ 
4 milhões), já foram executados ou estão 
em execução. Hoje, o PPBio conta com 
um banco de 73 novos projetos de Bioe-
conomia, passíveis de serem objeto para 
o investimento da verba elencada.

Um dos papéis do Programa é captar re-
cursos com as empresas e viabilizar pro-
jetos e empreendimentos industriais que 
visem a promoção de alternativas econô-
micas para a redução do desmatamento 
e das emissões de carbono. 

BNDES MAIS VERDE

O Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), que vem se 
mostrando disposto a implementar prá-
ticas efetivas e políticas de redução de 
emissões, passou a oferecer empréstimos 
a juros menores às empresas que se com-
prometerem em reduzir as emissões de 
GEE. A Sitawi, parceira do iCS, tem estabe-
lecido canais de diálogo frutíferos com a 
instituição, oferecendo apoio técnico para 
suas ações e decisões sobre assuntos re-
lacionados aos investimentos voltados 
a uma economia carbono zero. Já foram 
assinados três empréstimos-piloto, com 
descontos na remuneração do BNDES 
para produtores de etanol. Por meio des-
ses empréstimos, a remuneração básica 
cobrada pelo Banco (de 1,5% ao ano) pode 
sofrer desconto de 0,4 ponto percentual, 
caso as empresas atinjam metas de redu-
ção de emissões de GEE acordadas nos 
contratos de financiamento. 

<?> Foram publicadas seis novas normas, que tratam da regulamentação da Política de Responsabilidade So-
cial, Ambiental e Climática (PRSAC); da análise e gerenciamento de riscos das instituições financeiras; dos im-
pedimentos sustentáveis a da contratação de crédito rural; e da obrigatoriedade de divulgação do Relatório 
de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas (Relatório GRSAC) pelas instituições financeiras.
Tais normas chegaram para mudar paradigmas, uma vez que, historicamente, normas e resoluções vinham 
estabelecendo a gestão dos riscos socioambientais pelo setor financeiro em regime de autorregulação e de 
forma não alinhada, com as instituições financeiras desenvolvendo suas políticas de risco social e ambiental 
de maneira individualizada e sem uma base comum.
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GRITO DE ALERTA DOS 
INVESTIDORES DO 
BRASIL

Empresas de relevância no mercado bra-
sileiro apresentaram uma declaração pú-
blica, durante a COP26, explicitando que 
vários setores da economia têm a pauta 
do combate às mudanças climáticas como 
prioridade. Ao cobrar do governo ações 
imediatas para combater a emergência 
climática, a declaração/carta – assinada 
por 18 grandes grupos de investidores 
brasileiros – solicita a atenção imediata 
dos entes públicos a pontos como o de-
senvolvimento de mercados globais e re-
gulados de carbono; o fortalecimento da 
estrutura de fiscalização ambiental, para 
eliminar o desmatamento ilegal; o redese-
nho dos instrumentos econômicos e fis-
cais para estimular o investimento priva-

BRASIL EM ACORDO 
COM ARTIGO 6 DO 
ACORDO DE PARIS

Durante a COP26, as nações chegaram 
a consenso no que diz respeito ao Ar-
tigo 6º do Acordo de Paris, que prevê a 
criação de um robusto mercado de car-
bono mundial. O texto final aprovado foi 
considerado bastante positivo, e o Brasil 
não bloqueou as negociações para que a 
nova redação fosse proposta no evento, 
um avanço em termos de posicionamen-
to, já que, em anos anteriores, as autori-
dades governamentais brasileiras tinham 
se mostrado contrárias a este artigo.

Hoje, ainda são poucas as nações que já 
contam com um mercado de carbono re-
gulado, e o Artigo assegura que os países 
possam negociar créditos de carbono uns 
com os outros, de forma a garantir suas 
reduções de emissões de gases de efei-
to estufa por meio da venda de créditos 
de emissões excedentes, caso já tenham 
cumprido seus compromissos.

POLÍTICA NACIONAL 
SOBRE MUDANÇA DO 
CLIMA ADAPTADA AO 
ACORDO DE PARIS

O Senado Federal aprovou o projeto de lei 
6.539/2019, que atualiza a Política Nacio-
nal sobre Mudança do Clima (PNMC), ins-
tituída pela Lei 12.187, de 2009, para que 
a política esteja ajustada ao Acordo de Pa-
ris. O texto do PL estabelece que o Brasil 
irá neutralizar 100% das suas emissões de 
gases de efeito estufa (GEE) até o ano de 
2050, no âmbito da Estratégia Nacional de 
Longo Prazo. Isso mostra que a articula-
ção da sociedade e a pressão no Congres-
so Nacional produziram o efeito desejado, 
e necessário, com o PL propondo um com-
promisso efetivamente mais ambicioso do 
país com o combate às mudanças climáti-
cas, já que as NDCs serão definidas com 
base no mais recente Inventário Brasileiro 
de Emissões, e deverão adotar metas pro-
gressivas e mais ambiciosas em relação às 
NDCs anteriores. 

O iCS participou ativamente desse resul-
tado, contando com a expertise de diver-
sos parceiros. Um exemplo disso foi a 
atuação do Observatório do Clima, que 
realizou análises sucessivas para eviden-
ciar que os compromissos não represen-
tavam mudanças no volume absoluto de 
emissões – fato inclusive mencionado 
especificamente no texto aprovado. Em 
outra frente, a Iniciativa Clima e Desen-
volvimento, articulada pelo iCS e reali-
zada por Talanoa e COPPE/ UFRJ, reuniu 
propostas para compromissos climáticos 
e sociais mais ambiciosos, diferenciando 
a contribuição dos diversos setores da 
economia (também mencionado no tex-
to final do PL). 

do sustentável e de baixo carbono; além 
da proposição de metas mais ambiciosas 
e estímulos para um plano de recupera-
ção pós-pandemia, com garantia de su-
porte à transição para uma economia de 
baixo carbono. 

Os signatários fazem parte da iniciativa 
Investidores pelo Clima da Sitawi, parcei-
ro estratégico do iCS na agenda de en-
gajamento de investidores no país. Ao 
todo, participaram da declaração públi-
ca, 18 grupos de investidores: Itaú Asset 
Management, SulAmérica Investimen-
tos, JGP, Rio Bravo, Arien Invest, Blue 
Macaw, Crescera Capital, Darby, FAMA 
Investimentos, FRAM Capital, Indie Ca-
pital, Mauá Capital, NEO Investimentos, 
Núcleo Capital, OABPrev RJ, Quasar As-
set Management, RPS Capital e Taler Pla-
nejamentos Financeiros.
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ENGAJAMENTO EM ALTA 
NO “GOVERNADORES 
PELO CLIMA”

Os atores subnacionais vêm se engajan-
do à iniciativa “Governadores pelo Clima” 
com a finalidade de construir um espaço 
para manter a ambição climática no país. 
Em dezembro de 2020, apenas 11 gover-
nadores estavam envolvidos na iniciativa. 
Em fevereiro de 2021, porém, uma nova 
mobilização foi feita e resultou na adesão 
de mais 14 governadores, comprometi-
dos em fortalecer a institucionalidade da 
aliança e a desenvolver um plano estra-
tégico nacional e internacional para que 
seus estados avancem na NDC brasileira. 
O iCS apoia o Centro Brasil no Clima, que 
dá suporte aos “Governadores pelo Clima”, 
garantindo a articulação e a comunicação 
com os líderes estaduais, bem como tem 
fomentado o contato dos governadores 
com organizações internacionais.

GOVERNADORES 
COMPROMETIDOS 
COM A EMERGÊNCIA 
CLIMÁTICA

Em abril, 24 governadores brasileiros en-
tregaram ao embaixador americano no 
Brasil, Todd Chapman, uma carta dirigi-
da ao presidente dos Estados Unidos, Joe 

Biden, por meio da qual se comprome-
tem com a “emergência climática global” 
e pedem a cooperação americana para 
questões ambientais no Brasil. Estados 
e municípios podem abraçar de forma 
independente as próprias metas climáti-
cas e, também de forma independente, 
implementar políticas para redução de 

emissões de GEE em seus estados e cida-
des. A carta foi produzida para registrar 
o comprometimento dos governadores 
não apenas com a redução da emissão 
dos gases, mas também o apoio a outras 
frentes de atuação em prol da questão 
climática, como a promoção de energias 
renováveis; o combate ao desmatamen-

to e o cumprimento do Código Florestal 
para conservação das florestas e da ve-
getação nativa; a melhoria da eficiência 
na agropecuária; a proteção e bem-estar 
dos povos indígenas e demais comunida-
des tradicionais, além da busca de formas 
consorciadas de viabilizar reflorestamen-
tos em seus territórios. O iCS apoiou a 

aproximação dos “Governadores pelo Cli-
ma” às iniciativas “US Climate Alliance” e 
“Under2 Coalition”, de forma a promover 
a interconexão entre governadores bra-
sileiros e seus pares nos Estados Unidos 
e também em países da América Latina, 
favorecendo, assim, o aumento de visibi-
lidade internacional da iniciativa. 
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ACA BRASIL JÁ CONTA 
COM 60 SIGNATÁRIOS

As Alianças pelo Clima são coalizões na-
cionais dedicadas a empreender medidas 
sistematizadas e aumentar o apoio públi-
co para o enfrentamento à crise climática 
mundial, de modo a contribuir para que 
os países cumpram com os compromissos 
pactuados no Acordo de Paris. No Brasil, 
a Aliança existe desde 2019, mas as ACAs 
(Allliances for Climate Action) são uma inicia-
tiva anterior, liderada pelo WWF no mundo 
todo. Apesar de existirem diversos tipos de 
coalizões que unem setores específicos, a 
ACA é um espaço intersetorial que faz a reu-
nião de coletivos, articulando ações na ado-
ção de medidas que sejam mais amigáveis 
para o Clima. A ACA Brasil vem captando 
adesões nos dois últimos anos, e hoje con-
ta com a participação de mais de 60 signa-

Perspectivas 2022
Apesar de terem surgido em 2021 condi-
ções favoráveis para a implementação de 
metas climáticas mais ambiciosas, cabe 
frisar que a nova NDC brasileira ainda 
não é uma realidade, não foi efetivada. 
Mantém-se, apenas, como um anúncio 
de intenção do governo, o que leva à ne-
cessidade de sustentação do esforço para 
garantir a integridade das propostas su-
geridas e viabilizar a recondução do Bra-
sil à condição de protagonista na defesa 
da causa climática.

É importante lembrar que tal esforço de-
verá estar conjugado com o foco no “es-
verdeamento” da reforma tributária e das 
etapas de recuperação econômica, no pós-
-pandemia, com incentivo à construção de 
marcos regulatórios que de fato estimu-
lem e favoreçam atividades econômicas 
de baixo carbono. Diversos segmentos do 
setor produtivo, diante das demandas na 
sociedade relacionadas à aceleração da 
agenda do clima, já se mostram atentos a 
este cenário e receptivos às parcerias que 
possam conduzir mudanças concretas em 
relação ao compromisso ambiental. Mas, 
será fundamental o trabalho de fazer 
coincidir as narrativas adotadas até aqui 
com práticas realmente alinhadas com a 
urgência que a questão do clima impõe. 

tários, pertencentes à sociedade civil, setor 
privado e governos subnacionais, engaja-
dos com práticas mais amigáveis ao clima.

O iCS contribuiu com a estruturação da 
ACA, apoiando a constituição de um Con-
selho Diretor que desse andamento à 
ideia de uma rede que alcançasse todos 
os segmentos da sociedade (governos 
subnacionais, empresas, investidores e 
sociedade civil). Atualmente, este Conse-
lho é composto por representantes do 
WWF Brasil, do ICLEI – Governos Locais 
pela Sustentabilidade (América do Sul), 
do CDP Latin America, do Centro Brasil no 
Clima, além do próprio instituto.
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Destaques da última edição da 
Conferência do Clima: o “Brazil 
Climate Action Hub”, a sociedade 
em convergência, e o lançamento da 
“Iniciativa Clima e Desenvolvimento: 
Visões para o Brasil 2030”.

6
COP26:  
“Brazil Climate Action 
Hub” reposiciona o 
país na Conferência
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Em uma conjuntura de crise sanitária ainda não superada, a 
Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas – 
COP26, realizada entre 1 e 12 de novembro de 2021, em Glasgow, na 
Escócia – significou um marco para a retomada do debate climático. A 
participação brasileira contribuiu para este momento e abriu ao país 
a possibilidade de voltar a tratar de seus compromissos ambientais e 
proposições relacionadas ao clima a partir de um novo patamar: o da 
união da sociedade. 

Isso ocorreu graças a uma mobilização 
histórica, através do “Brazil Climate Action 
Hub”, um espaço de trabalho em favor 
da representatividade do Brasil junto à 
comunidade internacional e, consequen-
temente, de seu posicionamento em re-
lação à agenda do clima. Efervescente, 
palco para debates e encontros estratégi-
cos este espaço foi o grande contraponto 
à tímida representação oficial liderada do 
governo federal.

Antes de passar ao detalhamento do 
Hub, do qual o iCS foi um dos gestores, 
é necessário observar que a COP26 teve 
abertura prestigiada por mais de uma 
centena de chefes de estado e que, sob o 
ponto de vista estrutural, isso represen-
tou a oportunidade de promover a reu-
nião presencial de inúmeras lideranças e 
de representantes dos mais diversos seg-
mentos da sociedade organizada, após 
um longo período de limitações impostas 
pela pandemia de Covid-19. 

Mais importante ainda: sob a perspecti-
va da agenda, é possível dizer que, por 
pelo menos três grandes motivos, a 
COP26 foi confirmada como uma edição 
particularmente relevante. Inicialmente, 
pelo fato de ter sido a primeira em uma 
década decisiva (2021-2030), conside-
rando o cumprimento, até 2030, dos Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), aprovados em 2015, e das metas 
do Acordo de Paris, definidas na COP21, 
em 2016. 

Em seguida, por ter sido também a pri-
meira a acontecer no contexto de uma 
crise sanitária mundial ainda em curso e 
na vigência de fortes impactos scoorde-
nado. Assim vem sendo demandado pela 
conjuntura pandêmica e por seus reflexos 
mais imediatos, e assim ocorrerá cada 
vez mais com o clima, em uma perspecti-
va de mudanças  drásticas e da tendência 
de sofrimento que elas tendem a impor 
às populações de todo o planeta. 

E, finalmente, pelo foco e pelo espaço 
significativo que a Conferência dirigiu à 
 atualização das discussões a respeito do 
financiamento climático e da revisão das 
NDCs (na tradução do inglês, Contribui-
ções Nacionalmente Determinadas), vi-
sando o aumento, por parte dos países 
compromissados com o Acordo de Paris, 
da ambição de mitigação de emissões e 
do cumprimento do tratado na prática. 

Depois de duas semanas de trabalhos in-
tensos e da divulgação do Pacto de Glas-
gow, ao final da Conferência, a avaliação 
corrente era que avanços diversos tinham 
sido celebrados na COP26, mas que es-
tavam abaixo das expectativas, especial-
mente em temas relacionados às reivindi-
cações por justiça climática e às garantias 
efetivas para limitar o aquecimento glo-
bal a 1,5°C.  

Observa-se que, alguns meses antes do 
início da COP26, o IPPC (na tradução do in-
glês, Painel Intergovernamental da ONU 
sobre Mudanças do Clima) havia divulga-
do relatório apontando a gravidade da 
situação de aumento de temperatura no 
planeta. Diante do cenário identificado, 
eram elevadas, portanto, as expectativas 
em torno do evento e das definições que 
viriam com a Conferência. Mas, a asser-
tividade e a abrangência esperadas para 
as decisões não se cumpriram.

COP26 É A CONFERÊNCIA SOBRE O CLIMA QUE INAUGURA UMA DÉCADA 
DECISIVA PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS ATÉ 2030, DEFINIDAS PELOS 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL APROVADOS EM 2015 
E PELO ACORDO DE PARIS DE 2016
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BRAZIL CLIMATE 
ACTION HUB
Definido este contexto, fica mais fácil com-
preender a importância do “Brazil Climate 
Action Hub”. Espaço físico e de articulação 
na COP26, foi capitaneado pelo iCS e por 
outras duas organizações: o Instituto de 
Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) e 
o Instituto ClimaInfo. Mais do que um polo 
de resistência diante dos retrocessos ex-
perimentados pelo Brasil, o Hub represen-
tou um exemplo importante da congrega-
ção de atores, dentro da tendência global 
que revela crescente participação dos 
mais diversos segmentos da sociedade na 
agenda do clima, um tema que, hoje, é de 
apropriação ampla e não mais de trato ex-
clusivo dos governos centrais.

A equipe do Hub reuniu os times das 
três organizações, além de contar com 
uma equipe de apoio logístico, e com o 
suporte de intérpretes no local. Ao todo, 
23 profissionais atuaram no espaço, que 
contou ainda com a equipe programática 
do iCS, presente durante toda a COP26, 
trabalhando a mobilização de parceiros, 
entre outras demandas. 

Tudo contribuiu para que o resultado do 
“Brazil Climate Action Hub” superasse 
as expectativas: ele recebeu mais de 50 
eventos durante os 10 dias de realização 
da Conferência, foi mencionado em cerca 
de 580 matérias da mídia global e, segu-
ramente, acelerou etapas que envolvem 
a conscientização e a mobilização da so-
ciedade em relação à urgência do clima.

SOCIEDADE EM 
CONVERGÊNCIA

A participação brasileira na COP26 ocor-
reu, portanto, em dois espaços. Um deles 
organizado pelo governo federal e outro 
liderado por um conjunto de represen-
tantes da sociedade, compondo o “Brazil 
Climate Action Hub”, que permitiu a su-
peração de entraves de representativida-
de do Brasil verificados a edição anterior 
da COP (em 2019), além de diversificar e 
ampliar a “voz brasileira” junto à comuni-
dade internacional. Há, inclusive, quem 
considere que o Hub teve um papel fun-
damental no próprio reposicionamento 
do governo brasileiro. Fato é que a re-
percussão nacional e internacional sobre 
a existência dos dois espaços, além de 
contribuir para as mudanças no discur-
so e ajudar a pressionar os negociadores 
do Brasil, também fortaleceu parcerias e 
aumentou a exposição dos movimentos 
sociais em torno da agenda climática no 
Brasil. 
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A presença recorde de representantes 
das populações indígenas e quilombolas, 
do movimento negro, de governadores e 
parlamentares, executivos e líderes em-
presariais – e mesmo o envolvimento da 
mídia e das organizações que acompa-
nharam os eventos do Hub remotamente 
– foram determinantes para que as dis-
cussões sediadas na COP26 reverberas-
sem em todo o país, e ganhassem mais 
destaque nos jornais, TVs e outros veícu-
los nacionais de grande audiência.

No rol das ações desenvolvidas, várias 
foram emblemáticas. Um exemplo de 
destaque foram as articulações conduzi-
das, a partir do Hub, para os encontros, 
durante a Conferência, do presidente da 

COP, Alok Sharma, com lideranças subna-
cionais brasileiras, compostas por gover-
nadores de vários estados, e represen-
tantes da sociedade civil. 

De modo geral, o Hub foi muito bem avalia-
do pelos participantes. Em pesquisa com 
mais de seis dezenas de respondentes, o 
alto nível do espaço – com debates quali-
ficados, encontros estratégicos, pauta efi-
ciente, entre outros fatores – foi pontua-
do com classificação superior a 95%  (bom 
e ótimo) para pelo menos oito quesitos, 
entre os quais destacaram-se “Relevância 
das atividades propostas” (98,18%); “Me-
diação das atividades” (98,15%); “Organi-
zação da agenda” (98,11%); e “Pluralidade 
de vozes e temas” (96,23%).  
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“INICIATIVA CLIMA E 
DESENVOLVIMENTO: 
VISÕES PARA O BRASIL 
2030”

No âmbito do “Brazil Climate Action Hub”, 
o iCS promoveu o lançamento da iniciati-
va “Clima e Desenvolvimento: Visões para 
o Brasil 2030”, com indicação de cenários 
que melhor representam a visão da so-
ciedade brasileira para a construção de 
uma NDC ambiciosa para o país.

O documento que formaliza tal indica-
ção, menciona no sumário executivo que 
“a iniciativa engajou em consultas, entre 
julho e outubro de 2021, cerca de 300 es-
pecialistas e lideranças de governos sub-

nacionais, parlamento, organizações da 
sociedade civil, comunidades, empresas, 
fundos de investimento, coalizões e as-
sociações privadas. Esses atores foram 
consultados sobre como aumentar a am-
bição brasileira, em conformidade com o 
espírito do Acordo de Paris face à emer-
gência climática, reconhecendo que um 
clima estável e seguro é requisito impres-
cindível para o desenvolvimento susten-
tável do nosso país. 

Os participantes buscaram identificar, 
discutir e propor as oportunidades e de-
safios para uma transição do atual mode-
lo de desenvolvimento do Brasil para um 
modelo de zero emissões líquidas, por 
meio do exercício de construção de “cená-
rios de aposta” à luz dos interesses nacio-
nais e das responsabilidades comuns de 

enfrentamento às mudanças climáticas. 
O processo foi conduzido pelo Centro Cli-
ma da COPPE-UFRJ, responsável por um 
Comitê Técnico-Setorial, e pelo Instituto 
Talanoa, que liderou o Comitê de líderes 
sobre Política Climática. Tudo isso com o 
apoio do Instituto Clima e Sociedade e de 
um expressivo conjunto de organizações, 
redes e coalizões”. 

WWW.CLIMA2030.COM.BR

INICIATIVA CLIMA E 
DESENVOLVIMENTO FOCA NA 

PRECIFICAÇÃO DE CARBONO, NO 
CONTROLE DO DESMATAMENTO 

E NA CONSTRUÇÃO DE UMA 
ECONOMIA DE RESTAURAÇÃO 

FLORESTA

cificação de carbono, controle do desma-
tamento e construção de uma economia 
de restauração florestal. Conforme divul-
gado pelo iCS, com investimentos nessas 
áreas, o país terá capacidade de reduzir 
entre 66% e 82% das emissões até 2030, 
sendo o ano de 2005 a linha base. A meta 
anunciada pelo governo federal durante 
a COP26 é de redução de 50% até 2030, 
o que equivale, em função da variação na 
metodologia de monitoramento, a algo 
próximo da NDC antiga, de 43%. 

Conforme explicitado pela iniciativa “Cli-
ma e Desenvolvimento: Visões para o Bra-
sil 2030”, uma vez feitas e comunicadas 
as diversas propostas de aceleração da 
agenda climática, o desafio estará não so-
mente em buscar alternativas para cada 
uma delas, mas em fazê-las transbordar 
para chegar ao entendimento do cidadão 
comum, com aplicabilidade no dia a dia e 
possibilidade de engajamento no proces-
so de transição climática, entendida aqui 
como um necessário caminho para o de-
senvolvimento, a saúde, a empregabilida-
de, a justiça e o equilíbrio social.

CARTA DA 
JUVENTUDE

Dentro do “Brazil Climate Ac-
tion Hub” foi lançada também 
a carta de jovens do movimen-
to Coalizão Negra por Direi-
tos e outras 250 entidades em 
defesa da titulação dos terri-
tórios quilombolas no Brasil. 
Estes e tantos outros jovens 
e participantes brasileiros se 
juntaram à enorme marcha 
convocada pelo movimento 
“Fridays for Future”, de Greta 
Thunberg. Em linhas gerais, a 
carta defendeu medidas dire-
ta contra o racismo ambiental; 
titulação das terras e dos ter-
ritórios quilombolas como es-
tratégias pelo desmatamento 
zero; medidas concretas para 
a redução do aquecimento do 
planeta, bem como para o des-
matamento zero nas flores-
tas Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica e Caatinga brasileira.

Resumidamente, pode-se dizer que o do-
cumento traz, entre as estratégias brasi-
leiras de enfrentamento às mudanças do 
clima, três caminhos mais urgentes: pre-
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Os atores e as suas 
trilhas de atuação 
 
Desde o início de suas atividades, o 
iCS consolida uma rede de parceiros 
que, a cada ano, consegue expandir 
mais e mais as conquistas e os avanços 
relacionados à agenda do clima. 

7
Parcerias que 
fortalecem o iCS 
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Com crescimento expressivo no número de parceiros – em sua maioria 
organizações da sociedade civil (OSCs) – o iCS teve oportunidade 
de ampliar a sua rede de atuação em 2021, trabalhando ao lado de 
representantes de diversos segmentos da sociedade e qualificando 
ainda mais suas doações, com foco em atores de fato envolvidos 
e compromissados com a agenda do clima e a transição para uma 
economia de baixo carbono. 
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Ao lado do iCS, tais atores puderam dar 
encaminhamento a seus projetos de in-
teresse mantendo-se alinhados com a 
temática dos sete portfólios do Instituto, 
dispondo, assim, de acompanhamento 
constante para o cumprimento de metas 
e a aplicação diligente de recursos. Como 
mencionado anteriormente neste rela-
tório, no que se refere aos donatários, o 
grande diferencial de 2021 em relação aos 
anos anteriores foi o fato de o iCS conse-
guir imprimir mais diversidade à filantro-
pia, contemplando segmentos variados 
da sociedade em suas respectivas trilhas 
de defesa da causa climática.

Absolutamente fundamentais nesta mes-
ma rede de parceiros do iCS, o grupo de 
financiadores – mais de uma dezena de 
grandes organizações filantrópicas na-
cionais e internacionais às quais o Insti-

tuto se dirige, através deste relatório, um 
especial agradecimento – confirmou sua 
confiança no trabalho da entidade, reno-
vando seu apoio para que, em um ano 
desafiador, pudesse ser enfatizada, de 
forma objetiva, a missão de “fortalecer as 
condições que alavanquem práticas du-
radouras de mitigação e resiliência das 
mudanças climáticas”. 

Na costura de toda essa engrenagem de 
parcerias, o iCS pode contar com uma 
equipe de alta qualificação. O time do 
Instituto fez por onde superar os en-
traves de um ano de notícias duras e o 
cenário de grandes incertezas sociais 
e políticas para assegurar as melhores 
práticas de interação entre os integran-
tes da rede do iCS visando a obtenção 
de resultados relacionados à aceleração 
da agenda do clima.

PARCEIROS NA LINHA 
DE FRENTE DA “FORÇA-
TAREFA” PELO CLIMA 

Ao longo de 2021, 185 doações foram 
aprovadas, o que representou um au-
mento de 36% no comparativo com 2020, 
beneficiando um número significativo de 
parceiros, entre os quais 68 novos. No 
que se refere às entregas do ano (ver prin-
cipais destaques na página 13), 529 foi o 
total obtido, segundo apurado pelos par-
ceiros. Neste rol, a maioria dos resultados 
foi identificada como “conhecimento”, isto 
é, principalmente produção de propostas 
e documentos de referência. Os demais 
resultados foram classificados nas seguin-
tes categorias “espaços de diálogo” (20%), 
“campanha de advocacy” (18%), “ações ju-
diciais e medidas jurídicas” (7%), e “cone-
xão com debate internacional” (8%). 
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Painel de parceiros em 2021 

TRANSPORTE

ECONOMIA DE
BAIXO CARBONO

ENERGIA

POLÍTICA
CLIMÁTICA
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USO DA TERRA 
E SISTEMAS 

ALIMENTARES

DIREITO E CLIMA
Joana Tavares Nabuco

COMUNICAÇÃO
E ENGAJAMENTO

OPORTUNIDADES

INSTITUTO

PROTEÇÃO, PESQUISA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

YOUTH
CLIMATE
LEADERS

E X P E D I C I O N Á R I O S    D A    S A Ú D E

MANUAL DE MARCA

A N O S
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OS FACILITADORES DA 
EVOLUÇÃO DA AGENDA 
CLIMÁTICA NO BRASIL 
Em 2021, o iCS estreitou ainda mais a par-
ceria com os financiadores nacionais e in-
ternacionais. Temos a satisfação de contar 
com vários financiadores que nos apoiam 
ininterruptamente desde nossa criação, 
em 2015, e com alguns outros com os 
quais estabelecemos parcerias mais re-
centemente. Os recursos provenientes 
dos nossos apoiadores são essenciais para 
a manutenção do iCS e para assegurar ao 
Instituto condições de apoiar projetos e 
instituições que trabalham para mitigar as 
mudanças climáticas e, consequentemen-
te, pelo bem-estar dos brasileiros.

Diferentemente da maioria das organiza-
ções que concedem doações, o iCS não 
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FINANCIADORES ICS

Agora Energiewende
Children’s Investment Fund Foundation
Climate Emergency Collaboration Group
ClimateWorks Foundation
European Climate Foundation
Foundation for International Law for the 
Environment - FILE

AGRADECIMENTO AOS 
FINANCIADORES 

DIANTE DE UM ANO INTENSO, O 
ICS RECONHECE A IMPORTÂNCIA 

DE PODER CONTAR COM 
TODO O APOIO OFERECIDO 

PELOS FINANCIADORES QUE 
ACREDITAM NA CAUSA DA 

AGENDA CLIMÁTICA NO BRASIL. 
O INSTITUTO AGRADECE A CADA 

UM DELES, POR TORNAREM 
POSSÍVEIS AS REALIZAÇÕES E 

CONQUISTAS RELATADAS NESTA 
PUBLICAÇÃO. 

German Embassy
Hewlett Foundation
IKEA Foundation
Instituto Arapyaú
João Moreira Salles
Mott Foundation
Oak Foundation

Open Society Foundations
Quadrature Climate Foundation
UK Embassy
Walmart
Walter Moreira Salles
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possui um fundo patrimonial próprio. Sua 
atuação depende de dois tipos de apoio. 
Um deles, de natureza institucional, via-
biliza o conjunto das atividades e oferece 
estabilidade e flexibilidade para o desen-
volvimento de estratégias aprovadas pelo 
conselho do Instituto. Há também finan-
ciadores que escolhem apoiar projetos 
ou portfólios específicos, que têm maior 
afinidade com suas prioridades. 

Usando, de forma estratégica, os recursos 
captados, o iCS seleciona propostas que 
recebe e ainda busca projetos e organiza-
ções que possam contribuir com os obje-
tivos centrais de cada portfólio. A intenção 
do Instituto é respeitar autonomia, prover 
instrumentos e conhecimento e estimu-
lar o trabalho de rede, de tal forma que o 
conjunto de parceiros alcance resultados 
ainda mais significativos do que cada um 
deles poderia obter separadamente.
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Organograma iCS
Estrutura consolidada em janeiro de 2022

UM TIME QUE CONGREGA ESFORÇOS:  
A EQUIPE ICS
O aumento do número de parceiros do iCS ao longo de 2021, bem 
como o crescimento do volume de recursos destinados às doações 
gerou uma natural elevação da demanda operacional do Instituto. 
Em resposta a esta conjuntura, a equipe cresceu como um todo em 
torno de 30% (de 22 para 29 pessoas).
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Panorama geral das 
ações ao longo do ano
 
O iCS preza pelo exercício da 
filantropia estratégica, voltada ao 
desenvolvimento sustentável do país 
e ao fortalecimento de seus parceiros 
como protagonistas na proposição e 
na adoção de práticas relacionadas 
à economia de baixo carbono.

8
Números do iCS em 2021

1

2

3

4

5

6

7

8



45

O crescimento da atuação 
do iCS em 2021 foi marcado, 
entre outros fatores, pelo 
incremento de 36% no nú-
mero de doações aprovadas 
pelo Instituto: 185 parcerias 
foram firmadas ao longo do 
ano, 49 a mais no comparati-
vo com 2020, quando 136 do-
ações foram realizadas. Do 
total das doações confirma-
das em 2021, 68 couberam a 
novos donatários, que res-
ponderam por 37% do total 
de parcerias firmadas. 

É importante salientar que tal trajetória 
reflete, por um lado, as diretrizes estabe-
lecidas por um planejamento estratégico 
cada vez mais preciso, no sentido de levar 
em conta os resultados obtidos por meio 
dos portfólios a cada exercício, para en-
tão reformular novas ações para desen-
volvimento de um trabalho cada vez mais 
integrado e sinérgico em prol da agenda 
do clima. Por outro, também mostra a ex-
pansão sustentável da capilaridade do iCS, 
com as doações mantendo-se cada vez 
mais atreladas a uma pauta propositiva, 
no que se refere ao avanço de questões 
que favoreçam a saúde do planeta. 
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Em um ano ainda impactado pela pande-
mia, o iCS perseverou na missão de acele-
rar a agenda do clima e instrumentalizar 
atores dos mais diversos segmentos da 
sociedade, assegurando o fortalecimen-
to desse grupo à frente de missões que 
possam fazer a diferença no atendimento 
das metas definidas até 2030. 

A escolha dos parceiros e a decisão sobre 
a destinação das doações sempre priori-
za investimentos no que é mais estraté-
gico para a promoção de resultados que 
gerem mudanças efetivas – seja no com-
portamento de pessoas, empresas e/ou 
governos –, e que possam contribuir de 
forma direta para redução de emissões de 
GEE, bem como para a promoção de re-
siliência às consequências das mudanças 
climáticas, com promoção de justiça social 
e com foco no combate à desigualdade. 

Diante deste quadro, é importante fri-
sar que o iCS concentra sua atuação não 
apenas na realização do apoio financeiro, 
mas também, e principalmente, na cons-
trução conjunta dos objetivos a serem 
alcançados, através de um criterioso pro-
cesso de acompanhamento dos projetos 
apoiados. O Instituto também promove a 
articulação tanto de seus parceiros entre 
si, quanto deles com outros setores, con-
siderando suas propostas de atuação.

68

185 DOAÇÕES

NOVOS  
PARCEIROS em 2021

no ano: um aumento de 
36% em relação a 2020

GRÁFICO 2

Evolução do número de doações realizadas pelo iCS (2016-2021)
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Distribuição orçamentária 2021
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Ao longo dos últimos 12 meses, incremen-
tando a sua prática filantrópica, o iCS doou 
um total de R$ 96,3 milhões. Observa-se 
que o iCS dedica 90% de seu orçamento 
para fins programáticos.

Do ponto de vista da distribuição das 
 doações por meio dos portfólios, quan-
do se considera, de um lado, a capilari-
dade das doações e, de outro, os mon-
tantes aportados, fica claro que os focos 
prioritários foram para os projetos des-
tacados pelos portfólios Uso da Terra e 
pelo recém criado Comunicação e Enga-
jamento. No primeiro, o destaque coube 
às ações relacionadas à região amazôni-
ca, ao seu desenvolvimento socioecono-
mico atrelado à preservação de suas flo-
restas. No segundo, a ênfase foi dada à 
disseminação das mensagens a favor da 
agenda do clima, para a garantia de en-
gajamento de novos atores aos debates 
com maior ambição climática, e de uma 
maior articulação propositiva por parte 
da sociedade civil.

Ao portfólio Uso da Terra coube o maior 
valor em doações, cerca de 34% do valor 

total disponibilizado. O portfólio de Co-
municação e Engajamento ficou com 17% 
deste mesmo total, destacando-se ainda 
por realizar o maior número de doações 
(58 das 185 feitas no ano) pelo iCS em 
2021. Na sequência, os demais portfólios 
em destaque foram Energia, com 14% 
do valor distribuído em 24 doações, e de 
Política Climática, com 13% do montante 
distribuído em 18 doações.

É válido ressaltar que a execução orça-
mentária do Instituto passa, anualmente, 
pela verificação de auditores independen-
tes. Este trabalho é conduzido por empre-
sas de reputação internacional, dentro de 
uma dinâmica de rotatividade, isto é, é 
feita uma troca de auditores a cada qua-
tro anos, para que haja garantia de maior 
isenção nas avaliações. Atualmente, a au-
ditoria é conduzida pela Audit&Assuran-
ce – BDO.

Para mais informações  sobre o Demons-
trativo Financeiro do iCS. basta acessar o 
site do Instituto. 
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PORTFÓLIO PERCENTUAL DO VALOR DOADO
Uso da Terra 34%
Comunicação & Engajamento 17%
Energia 14%
Política Climática 13%
Economia 8%
Transporte 6%
Direito & Clima 4%
Oportunidade* 4%
Totais 100%

TABELA 1

TABELA 2

Número de doações distribuídas por portfólio em 2021

Valor doado por portfólio em 2021

PORTFÓLIO
PERCENTUAL 

DO NÚMERO DE 
DOAÇÕES

QUANTIDADE 
DE DOAÇÕES

Comunicação & Engajamento 28% 52

Uso da Terra 21% 39

Energia 13% 24

Política Climática 10% 18

Transporte 7% 13

Economia de Baixo Carbono 7% 13

Direito & Clima 7% 13

Oportunidade* 7% 13

Totais 100% 185

* Oportunidades são projetos que não se encaixam em nenhum dos portfólios de tra-
balho do Instituto, porém são convergentes aos objetivos principais de atuação do iCS.
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DADOS FINANCEIROS E LEGAIS

OS RECURSOS OBTIDOS PELO ICS SÃO DIRIGIDOS DE FORMA TRANSPARENTE 
E EXCLUSIVAMENTE AO FINANCIAMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS À CAUSA 

CLIMÁTICA. O ICS PREZA PELO EXERCÍCIO DA FILANTROPIA ESTRATÉGICA
VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PAÍS E AO SEU 

FORTALECIMENTO COMO PROTAGONISTA GLOBAL NA  PROPOSIÇÃO E NA 
ADOÇÃO DE PRÁTICAS VOLTADAS À ECONOMIA DE BAIXO CARBONO.
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ENTRE EM CONTATO
Você pode nos encaminhar seus projetos para 
análise e viabilizar doações que estejam em 
linha com nossos portfólios. Conheça os obje-
tivos e metas para cada um dos portfólios em 
nosso site.
Para apresentação de projetos ou solicitação 
de apoio/doações:

Para o envio de sugestões ou para solicitação 
de informações adicionais:
comunicação@climaesociedade.org

FIQUE POR DENTRO DE 
NOSSAS ATUALIZAÇÕES
Inscreva-se para receber nosso informativo 
mensal no site www.climaesociedade.org e 
mantenha-se atualizado sobre as últimas aná-
lises, publicações, eventos, ideias e iniciativas 
do iCS e de seus donatários. 

ICS ONLINE
Siga @climaesociedade para conhecer e 
participar dos nossos temas e ideias no Fa-
cebook, Twitter e Instagram, ou conecte-
-se conosco através de nossas páginas no 
LinkedIn. 

Visite nossos canais:

INSCREVA SEU PROJETO AQUI

iCS Relatório Anual 2021  |  CRÉDITOS

Engaje-se  
com o iCS

Seja parte da mudança. 
Você também pode ser um 
agente de transformação 
da sociedade e nos ajudar 
na promoção de relações 
mais harmônicas entre os 
indivíduos, e com o planeta 
que habitamos. Seja um 
colaborador ativo da crescente 
comunidade do iCS envolvida 
nas questões emergenciais 
do clima e empenhada na 
construção de uma sociedade 
menos poluente, ao mesmo 
tempo que mais justa e 
igualitária para todos. Seja 
como financiador, como 
donatário, participando de 
nossos eventos e atividades, 
ou ainda compartilhando 
nossas iniciativas e ideais.  
A mudança que queremos para 
o planeta começa em nós.

Esta publicação é nosso sexto relatório anu-
al e reflete um pouco da nossa história e 
trajetória ao longo dos últimos anos. Com-
partilhamos aqui muitas das realizações e 
conquistas para as quais contribuímos, em 
parceria com nossos donatários, e que não 
seriam possíveis sem o auxílio e suporte de 
nossos financiadores.  
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COORDENAÇÃO GERAL

Luiza de Mello e Souza, Marisa Bastos e 
Rachel Vita

COLABORADORES

Amanda Ohara (Energia)

Américo Sampaio (Comunicação e 
Engajamento)

Caio Borges (Direito e Clima)

Gabriel Lui (Uso da Terra e Sistemas 
Alimentares)

Gustavo Pinheiro (Economia de Baixo 
Carbono)

Kamyla Borges (Uso da Terra e Sistemas 
Alimentares)

Leonildes Nazar (Comunicação e 
Engajamento)

Maíra Fainguelernt  (Uso da Terra e 
Sistemas Alimentares)

Marcel Martin (Transporte)

Marina Marçal (Política Climática)

Martina Rillo (Planejamento, Avaliação e 
Aprendizagem) 

Roberto Kishinami (Energia)

Silvia David (Doações)

Tatiana Zanotti (Operações e Finanças)

COORDENAÇÃO EDITORIAL 
E REDAÇÃO 

Anima • Ana Pimentel e Sílvia Marta Vieira

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO 

IG+ Comunicação Integrada

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

Felipe Werneck/Observatório do Clima 
(capa, foto maior;  p.28, foto menor; 
p.31, à esquerda); José Sabino/ Pixabay 
(capa, foto menor; p.11, foto menor); 
Bruno Batista VPR/Agência Brasil (p.2); 
Karwai Tang/UK Government flickr (p.3; 
p.16, à direita); Cadu Passos/acervo 
NossaBH (p.7); Mauricio Tonetto/Palácio 
Piratini-RS flickr (p.11, acima; p.32, foto 
maior; p.36, foto menor); Otávio Pereira/
acervo NossaBH (p.12, à esquerda); 
Jason Veal/Pixabay (p.14); Vicente 
Sampaio/Imaflora (p.15, foto maior); 
acervo Revolusolar (p.15, foto menor); 
Adriana Machado/Embrapa (p.15, foto 
à direita); Luiz Cunha/ Imaflora (p.16, à 
esquerda); Polícia Federal/Agência Brasil 

(p.16, foto maior); divulgação Ari Versiani 
PAC/Agência Brasil  (p.17, à esquerda); 
José Sabino/Pixabay (p.18, à esquerda); 
Francis Anderson/Pixabay (p.18, à 
direita); Marcelo Rocha (p.19); Marvenic/
Pixabay (p.20); Schindler/Pixabay (p.21, 
foto maior); Alexandre Gonçalves da 
Rocha/Pixabay (p.25, à esquerda); 
Rovena Rosa/Agência Brasil (p.25, à 
direita); Alexandre Macieira/Riotur flickr 
(p.26, foto maior); Tânia Rêgo/Agência 
Brasil (p.28, foto maior); Gabriel Rezende 
faria/Embrapa (p.30, foto maior); Valéria 
Bezerra/Embrapa (p.30, foto açaí); 
Voggacom/Pixabay (p.30, foto menor);  
Acervo TV Brasil (p.33, foto menor);  
Marcelo Camargo/Agência Brasil (p.37);  
Mariana de Fátima Ciríaco/Pixabay (p.44). 
Demais fotos do relatório são do acervo 
do iCS ou cedidas de acervos de seus 
parceiros. Além destas, algumas imagens 
foram extraídas da internet com licenças 
liberadas (CreativeCommons).
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