Iniciativa Global para Cidades Eficientes
no Uso de Recursos

Luisa Madruga
Oficial de Projeto Economia Verde
United Nations Environment Programme
UNEP-ROLAC Brazil Office

Porquê o enfoque nas cidades?
Cidades, parte do Problema
3% da superfície terrestre
50% dos resíduos globais
60-80% das emissões globais de GEE
50% da população mundial, 80% em 2050
75% dos recursos naturais

Porquê o enfoque nas cidades?
Cidades: condutores de crescimento, parte da

Solução
 80% PIB global produzido
 Economia de Água, 30% mudanças de comportamento
 Economia de Energia, 30 a 50% com investimento
limitado
 Oportunidades através de:

 Produção e Consumo
Sustentável / PCS
 Eficiência de recursos
 Decoupling

Porquê o enfoque nas cidades?
Cidades de Problema a Solução

• Economias de Escala
• Importância estratégica das
cidades como parte do ecossistema mais amplo
• Núcleos de conhecimento e inovação
• Domínio social e econômico: 50% da população global e 80%
do PIB mundial
• Potencial para eficiência

Atividades do PNUMA sobre Cidades
Abordagens estratégicas
Painel Internacional de Recursos - PNUMA serve como secretariado de
um painel de especialistas que apoiam o desenvolvimento de políticas
(baseadas na ciência) sobre o uso de recursos e e a economia verde
Relatório Economia verde - Compilado pelo PNUMA com economistas e
especialistas de todo o mundo. Demonstra que o ‘esverdeamento’ das
economias é o novo mecanismo de crescimento, um gerador de trabalho
decente e vital para a aleviação da pobreza.

Quadro de 10 anos de Programas - PNUMA é o secretariado do 10YFP,
um quadro de ação global para reforçar a cooperação internacional com
vista a acelerar a mudança para produção e consumo sustentáveis em
países desenvolvidos e em desenvolvimento. Existem atualmente 5
programas sob o 10YFP, um dos quais um é em Edíficios e
Construção Sustentáveis.

Atividades do PNUMA sobre Cidades
Parcerias estratégicas e Iniciativas principais
Parcerias Estratégicas
• Programa de trabalho conjunto com Aliança
Cidades
• Quadro de parceria UNEP/UN-Habitat
• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para
Cidades
Iniciativas principais
• Iniciativa de Construção Sustentável e Clima
• Iniciativa global de Gestão de Resíduos
• Iniciativa Global para Cidades Eficientes no Uso de
Recursos

Iniciativa Global para Cidades Eficientes no Uso de Recursos

Iniciativa Global para Cidades com
Utilização Eficiente de Recursos

Objetivo:

“Melhorar a qualidade de vida nas áreas
urbanas, em particular nas cidades em
crescimento acelerado dos países em
desenvolvimento
e,
simultâneamente,
minimizar a extração de recursos, o consumo
de energia e a geração de resíduos,
salvaguardando os serviços ecossistêmicos”

Iniciativa Global para Cidades com
Utilização Eficiente de Recursos

Abordagem do
PNUMA a Cidades
eficientes no uso de
recursos

Iniciativa Global para Cidades com
Utilização Eficiente de Recursos

Apoia as cidades
na identificação e
monitoramento
do seu mapa de
recursos

Conecta parceiros e
cidades
interessados em
eficiência de
recursos

Coordena e apoia
o
desenvolvimento
de objetivos e
metas

Oferece
conhecimentos
técnicos

Iniciativa Global para Cidades com
Utilização Eficiente de Recursos
3 pilares principais da GI-REC
Agenda de pesquisa
• Dedicada ao avanço do conhecimento para facilitar a tomada de decisões
e fornecer acesso a informações para os responsáveis em vários campos
relacionados com a utilização eficiente de recursos e PCS.

Possibilita o enquadramento
• Oferecer aos responsáveis pela tomada de decisões nacionais e
municipais a experiência e especialidade técnica em áreas como PCS em
cidades.

Plataforma de rede
• Fornecer um mecanismo aos responsáveis pela tomada de decisões para
a troca de experiências, compartilhamento das melhores práticas e
estabelecimento de um processo de revisão entre as cidades para
melhorar o acesso aos recursos e a sua utilização eficiente.

Iniciativa Global para Cidades com
Utilização Eficiente de Recursos

O Secretariado da GI-REC, representado pelo
PNUMA, supervisiona e coordena as
atividades regulares da GI-REC. É responsável
pelo desenvolvimento do plano de trabalho a
ser discutido com o Comité Consultivo.
O Comitê é composto por 10 membros e é
estabelecido para apoiar o Secretariado na
promoção da Iniciativa e entrega do plano de
trabalho.

Global Initiative for Resource Efficient Cities
Resultados de 2013 e próximos passos

O que pensam as Cidades?
Resultados do Inquérito Global
Resultados
• A maioria das cidades estão conscientes dos riscos ambientais mas
cerca de 50% não tem um plano de recursos / sustentabilidade
• A percepção dos riscos das cidades são moldadas pelo discurso global.
As questões cruciais de recursos não são proeminentes na arena global
– tais como alimentos e matérias primas – não são prioridades das
cidades.
• 72% of inquiridos associa a eficiência de recursos com preocupações
económicas
Recomendação
• Abordagem regional visando cidades mais pequenas em rápido
crescimento. Fortalecer a relação entre eficiência de recursos e
preocupações económicas.

Como as instituições apoiam as Cidades?
Resultados do exercício de mapeamento
Resultados
• O argumento económico para a eficiência de recursos é fraco e
necessita de se tornar convicente para que as cidades invistam nele
• Falta de prova que as soluções tecnológicas funcionam na prática
• Existe uma confusão acerca dos papeis e responsabilidades entre
cidades, nações, e o resto do mundo
• Não existe um conceito padrão para “Cidade eficiente em recursos”
• Qualidade fraca dos dados sobre fluxo de materiais entre setores chave
Recomendação
• Uma plataforma de colaboração mais forte: há uma argumentação
emergente do ‘efeito de rede’ onde a participação da cidade numa
comunidade de prática pode levar demonstrativamente a benefícios
monetários

As cidades e instituições têm as ferramentas
que necessitam?
Agenda de pesquisa
Resultados
• Não. Existe um gap entre o ciclo de planejamento teoricamente
apropriado (5 anos) e a realidade (ciclos políticos de 1-2 anos)
• Falta a conexão entre os termos do ciclo de planejamento e o tempo
necessário para recolher dados críticos contra o uso da análise do fluxo
metabólico no planejamento urbano
• Existe a necessidade de mudar a infraestrutura urbana para permitir
fluxos mais eficientes
Recomendação
• Dada a natureza de longo termo dos investimentos em infraestrutura,
as cidades necessitam de formular estratégias únicas para a transição
baseada nas suas próprias realidades. Está a ser desenvolvido
um enquadramento para apoiar as cidades nesse âmbito.

Programa de Trabalho da GI-REC
Destaques de 2013-2014
• Oficinas a nível regional: Sudoeste da Asia e China (2013), Africa
(2014), America Latina (TBA), Sul da Asia (TBA)
• Iniciativas piloto em cidades chave no Sudoeste da Asia e China
(2014)
• Harmonização e desenvolvimento de cidades padrão
• Prosseguir as parcerias estratégicas com instituições como ISO
• Prosseguir o trabalho sobre indicadores com o grupo de peritos
• Desenvolver o caso de negócio para
investimento em eficiência de recursos
a nível de cidade
• Consolidar o Comitê Consultivo

Programa de Trabalho da GI-REC
Plano pós-2014
Iniciativas piloto
• GI-REC irá estabelecer parcerias com cidades dentro da região
para pilotar abordagens específicas desenvolvidas ao nível global
Capacitação
• Estabelecer ligações com instituições existentes em regiões
alvo para apoiar cidades com questões ambientais regionais
Criar concientização sobre questões globais relevantes
• Ligação entre eficiência de recursos e economia verde
• Prosseguir o desenvolvimento de padrões
• Consolidar as parcerias estratégicas
• Consolidar o Comitê Consultivo e a estrutura de adesão dos
membros

Como estabelecer a parceria com a
Iniciativa Global para Cidades Eficientes em
Recursos

Global Initiative for Resource Efficient Cities
Existing Partners
Governments:

IOs, NGOs, private sector and research

Cities and City networks

Iniciativa Global para Cidades com
Utilização Eficiente de Recursos
Benefícios para parceiros





Ganhar acesso em primeira mão a informação técnica
especializada em áreas como desenvolvimento de políticas
e ferramentas práticas, incentivos de mercado e opções de
parcerias publico-privadas, para apoiar a eficiência de
recursos.
Partilhar experiências e melhores práticas com cidades
para melhorar o acesso aos recursos e ao seu uso eficiente
Desenvolver parcerias com atores chave incluindo
governos locais e nacionais, organizações internacionais,
ONG´s, empresas privadas, etc.

Iniciativa Global para Cidades com
Utilização Eficiente de Recursos
Como estabelecer uma parceria com a GI-REC?


Participar numa atividade da GI-REC e verificar a melhor
forma de trabalhar em conjunto. Pode ser formalizado
através de:
 Troca de cartas entre o PNUMA (como Secretariado da
GI-REC) e a Instituição
 Memorando de Entendimento
 Projetos e atividades conjuntos

Obrigada!
Division of Technology, Industry and Economics
15, rue de Milan, 75441 Paris Cedex 09, France
Tel : +33 (0) 1 4437 1429
Fax : +33 (0) 1 4437 1474
E-mail : built.environment@unep.org
Web: www.unep.org

Iniciativa Global para Cidades Eficientes
no Uso de Recursos
• Plataforma para consulta e para partilha de melhores
práticas entre as administrações locais / planejadores
urbanos
• Desenvolve métricas comuns para cidades sustentáveis
(e.g. para emissões de GEEs, avaliações de desempenho
ambiental das cidades, Métrica Comum de Carbono no
setor da construção, etc.).
• Promove uma abordagem holística ao uso e consumo
de recursos nas cidades

