Pesquisadores da Coppe apresentam resultados do projeto ICAT Brasil

Pesquisadores do Centro Clima, laboratório vinculado ao Programa de Planejamento
Energético (PPE) da Coppe/UFRJ, apresentam na próxima sexta-feira, 17 de setembro, a
partir das 9h, o seminário final do projeto ICAT Brasil. O seminário será realizado de
forma virtual, via Zoom. A inscrição é necessária para o recebimento do link de acesso.
Desenvolvido em parceria pelo Centro Brasil no Clima (CBC) e o Centro Clima, o
projeto, financiado pela Initiative for Climate Action Transparency (ICAT), tem como
objetivo a avaliação das ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa nos
estados, cenários para as trajetórias de emissões até 2030, e o desenvolvimento de
indicadores de monitoramento, reporte e verificação (MRV) para o monitoramento das
emissões.
O seminário tem como objetivo apresentar os resultados consolidados do projeto e
discutir caminhos a serem tomados para que os estados possam implementar e monitorar
ações de mitigação das emissões de GEE em seus territórios.
A segunda fase do projeto, Deploying Brazilian NDC implementation efforts at the state
level, iniciada em fevereiro de 2020, teve como foco envolver governos subnacionais nos
compromissos da NDC, priorizando o desenvolvimento de suas ações e suas capacidades
no âmbito estadual. O principal objetivo foi desenvolver uma estratégia para assessorar e
estimular os estados brasileiros a contribuir para que o Brasil consiga alcançar as metas
de sua NDC. O projeto foi realizado com três estados (Amazonas, Minas Gerais e Rio de
Janeiro).
Como parte do projeto, a equipe do Centro Clima elaborou para esses três estados
relatórios de avaliação das emissões históricas do estado e suas tendências; avaliação da
tendência atual de emissões até 2030; avaliação das ações de mitigação que podem ser
implementadas no estado e elaboração de um cenário para 2030; e elaboração de um
sistema de MRV para acompanhar as ações de mitigação propostas.

