
Instituto Talanoa lança novo estudo: Chamado à Transversalidade

Documento analisa a nova estrutura federal para mudança do clima e traz
recomendações para a realização de uma política climática transversal

7 de março de 2023 - Está disponível mais uma publicação da equipe do Instituto
Talanoa: Chamado à Transversalidade 2023-2026 - Recomendações sobre agendas
climáticas-chave no governo federal. O documento analisa a nova estrutura federal
para mudança do clima e traz recomendações para a articulação de agendas
estratégicas para o Brasil realizar a política climática de forma transversal para toda
sua economia, com metas ambiciosas junto ao Acordo de Paris para curto, médio e
longo prazos.

A transversalidade vem sendo bastante citada quando falamos em políticas de clima
e meio ambiente no Brasil desde janeiro de 2023. Desde a posse do novo governo,
os discursos estão alinhados em prol de uma agenda climática que perpasse por
vários ministérios, secretarias e órgãos de Estado. Em seus 37 ministérios, o
governo Lula-Alckmin inseriu sustentabilidade em 19 pastas, na forma de estruturas,
programas ou competências. “Deve-se evitar o discurso vazio de que essas novas
estruturas equivalem a uma nova governança climática ou que garantem a
transversalidade da agenda. Cada pasta desenhou (ou não) atribuições, explícitas
ou implícitas, relativamente à mudança do clima. Agora é preciso que esses
desenhos se tornem visíveis em conjunto, e que sejam delineados contornos,
sombras e sinergias entre eles”, explica Natalie Unterstell, presidente do Instituto
Talanoa.

O “Chamado à Transversalidade” é dividido em quatro eixos: Desafios da política
climática no Brasil de 2023; Como o governo federal pode lidar com esses desafios;
O primeiro passo: novas instâncias e autoridades climáticas; e Recomendações. O
estudo traz ainda um diagrama didático que mostra de forma clara e visual como a
transversalidade passa pelas pastas do novo governo.



O documento é de livre acesso e está disponível no
site do Instituto Talanoa, em Publicações. Acesse:
https://institutotalanoa.org/publicacoes/

Instituto Talanoa: Think tank brasileiro dedicado à
política climática. É uma organização apartidária e
independente, sem fins lucrativos, que busca
contribuir para que o Brasil tenha políticas públicas
de impacto positivo para as pessoas e para o
planeta. Contando com uma equipe especializada e
multidisciplinar, atua desde 2019, por meio da
combinação de dados, ciência e diálogo, para
responder à emergência climática com ideias e
tecnologias do nosso tempo.
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