
 
 

 
     

                

Diálogo de Talanoa da Sociedade Civil no Brasil 

 

27 de Setembro de 2018 – Brasília-DF  

Local: Auditório Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) - Venâncio Shopping - Setor 

Comercial Sul, Quadra 8, Bloco B50, sala 827, Asa sul, Brasília/DF 

Objetivo:  

 Apontar caminhos para aumentar a ambição da NDC brasileira, alinhada 

com objetivos do Acordo de Paris. 

 

Metodologia: 

 Debates entre participantes seguindo as 3 perguntas do Diálogo de 

Talanoa: 1) Onde estamos 2) Onde queremos ir? 3) Como chegar lá? 

 Para cada uma das perguntas, teremos palestras curtas de 

contextualização, seguidas de diálogo aberto entre todos os participantes 

do evento, conduzidas por equipe de moderação; 

 A partir do evento será gerado um documento com os debates/respostas 

às perguntas, que será encaminhado oficialmente ao Governo Brasileiro 

pelo OC e também será transformado em submissão ao Diálogo de Talanoa 

da UNFCCC. 

 

Agenda: 

Hora Assunto  Nome 

8:30 - 9:00 Café de boas-vindas  

9:00 - 9:10 
Abertura: Apresentação e 

explicação da agenda 

Thiago Mendes - MMA 

Carlos Rittl - OC 

Equipe de moderação 

 

9:10 - 10:40 
Diálogo 1: Onde 

estamos? 

Considerações iniciais (15 minutos): 

 Representante UnB – a confirmar (5 

min) 

 Tasso Azevedo – SEEG/OC (5 min) 

 

Diálogo (troca de histórias) entre 

participantes do evento conduzido por 

equipe de moderação (1h15min)  

 

10:40 - 12:10 Diálogo 2: Onde Considerações iniciais (15 minutos): 



 
 

 
     

                

queremos ir?  Carlos Rittl – OC (5 min) 

 Bruna Cerqueira - ICLEI (5 min) 

 Raoni Rajão - UFMG (5 min) 

 

Diálogo (troca de histórias) entre 

participantes do evento conduzido por 

equipe de moderação 

(1h15min)  

 

12:10 - 13:30 Almoço  

13:30 - 16:00 
Diálogo 3: Como chegar 

lá? 

Palestras de contextualização e inspiração 

(25 minutos): 

 Régis Rathmann – UFRJ / Opções de 

mitigação MCTIC  

 Emilio La Rovere – UFRJ / IES Brasil 

 Aloisio Melo – Min. Fazenda 

 

Diálogo (troca de histórias) entre 

participantes do evento conduzido por 

equipe de moderação (2h05min) 

 

16:00 - 16:20 Café  

16:20 - 17:00 
Diálogo 4: Resumo e 

considerações finais 

Resumo das sessões anteriores – 

moderador 

 

Considerações finais entre participantes do 

evento conduzido por equipe de moderação 

 

17:00 - 17:15 Fechamento 

Thiago Mendes - MMA 

Carlos Rittl – OC 

Sophie Weber – KAS 

 

 


