
PROGRAMAÇÃO

09H30 | CREDENCIAMENTO

10H00 | ABERTURA

10H15 | PAINEL 1: COMO PASSAR DE METAS ASPIRACIONAIS À AÇÃO?

• É possível e/ou desejável criar uma agenda pragmática para o Pós-2015, feita de 
políticas públicas ao invés de linhas e objetivos gerais?

• Qual é a relevância, em termos de planejamento de políticas públicas nacionais, dos 
principais relatórios internacionais sobre o pós-2015?

12H00 | COFFEE BREAK

12H15 | SPECIAL TALK: THE GERMAN EFFORT TOWARDS A SUSTAINABLE 
FUTURE [EM INGLÊS]

• Qual é a razão pela qual a energia solar e eólica tornaram-se tão populares na Alemanha?

• Qual é o estado atual da Energiewende?

13H00 | ALMOÇO

POLÍTICAS
BRASILEIRAS 
PARA O PÓS-2015
E O COMBATE ÀS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS



14H15 | PAINEL 2: O ’PHASING OUT’ DE FONTES ENERGÉTICAS COM 
ELEVADO TEOR DE CARBONO

• Como e quando os subsídios (diretos e indiretos) aos combustíveis fósseis serão 
(progressivamente) eliminados?

• Como evitar (no anseio por desenvolvimento econômico e ampliação de infraestrutura) 
uma situação de dependência do carbono que entrave a emergência de outras 
tecnologias (o chamado carbon lock-in)?

• Como conciliar o crescente investimento nas tecnologias de perfuração de águas 
profundas, fraturamento hidráulico e termoeletricidade com o aparente desejo do Brasil 
de se posicionar como um líder internacional em assuntos de sustentabilidade?

• Por que há tão pouco investimento (em termos comparativos) em energia solar, aeólica, 
das ondas e das marés?

• A proeminência das grandes barragens na geração de energia no Brasil deveria ser 
considerada como positiva ou negativa na busca do país por sustentabilidade e combate 
às alterações climáticas?

16H00 | COFFEE BREAK

16H15 | PAINEL 3: O DESENVOLVIMENTO DE ENERGIAS 
ALTERNATIVAS AVANÇADAS

• Há espaço para introduzir um sistema de recompensas (”Einspeisevergütung”) para 
produtores locais de energia solar? Como um ”smart grid” poderia ser criado no Brasil?

• Segundo as novas regras de contéudo local do BNDES no setor solar, quanto mais 
equipamentos e insumos forem comprados no Brasil, maior será a participação do 
banco no financiamento. Será essa recente flexibilização o suficiente para impulsionar 
o setor solar no Brasil?

• Quais são as expectativas brasileiras em relação à Alemanha e como a Alemanha auxilia 
outros governos (como o brasileiro) a responder às suas demandas crescentes por 
energia de maneira sustentável?

• Quais são as oportunidades para empresas - tanto brasileiras quanto alemãs - no 
contexto da transição a uma sociedade de baixo-carbono?

18H00 | ENCERRAMENTO


