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    Com a globalização, movimento
no qual as fronteiras se tornaram
mais permeáveis e os fluxos de
informações e ideias mais
intensos, diferentes agentes têm
ganhado destaque no cenário
internacional. São exemplos  os
Governos Subnacionais,
Organizações Não-
Governamentais, entre outros. Os
espaços onde se desenvolve
diplomacia também passaram a
ser diversos, não mais
funcionando apenas de Estado
para Estado nos ambientes
tradicionais, mas também em
diversos Fóruns, por meio da
paradiplomacia (COOPER; HEINE;
RAMESH, 2013). Este conceito,
segundo o Cairo Gabriel Borges
Junqueira (2018), surgiu por volta
dos anos de 1990 como uma
junção do termo “diplomacia
paralela”, na qual outros agentes 

A Cidade de São Paulo aderiu à declação
de Paris e se comprometeu a reduzir
massivamente as emissões de carbono
até 2050. O prefeito Bruno Covas assinou
à adesão ao acordo em março de 2021.

São Paulo adere à
Declaração do Acordo
de Paris

Dez, 2020

Mar, 2020

Jun, 2021

O plano de ação climática da cidade de São
Paulo foi aprovado pela C40, atestando seu
reconhecimento internacional e
compatibilidade com o Acordo de Paris.

Foi lançado pela Prefeitura o Planclima,
um plano de metas de ação climática, no
qual é proposto zerar as emissões de
gases de efeito estufa na capital até 
 2050, entre outras metas.

É aprovado pela rede de
cidades C40, o Plano de
Ação Climática de São
Paulo 

PlanClima SP orienta 43
ações prioritárias na
Capital
O  Planclima foi apresentado junto com
as ações consideradas prioritárias para
que a cidade alcance o objetivo de zerar
as emissões de gases causadores de
efeito estufa até 2050.

Políticas Climáticas e a Cidade
de São Paulo
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passaram a se inserir no
contexto internacional. Este
processo seria resultado de
várias transformações ocorridas
ao longo dos últimos duzentos
anos, onde o Estado perdeu a
capacidade de controle total de
seus territórios e as decisões
políticas seriam tomadas não
mais de maneira isolada, e sim
com influência de várias redes
internacionais de relacionamento.
  A presente pesquisa foi
dedicada à análise da
paradiplomacia da Cidade de São
Paulo relacionada às políticas de
mudanças climáticas em
matérias do jornal e imprensa
oficial. Por meio da metodologia
do Laboppi, foram coletadas 35
matérias. As matérias passaram
por uma filtragem por tema.
Todos os documentos foram
analisados e classificados em
uma planilha. Em seguida, foi feita
uma segunda filtragem, na qual
foram selecionadas apenas as
matérias que tratavam de
políticas ambientais relacionadas
à cidade de São Paulo. A partir da
análise dos dados foi possível
montar uma linha temporal da
política de ação climática da
cidade de São Paulo, como segue
abaixo: 
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Nov, 2021

Nov, 2021

A prefeitura de São Paulo aderiu à
declaração da COP26 sobre a
aceleração da transição de carros e
vans com emissão zero até 2035.

O PlanClima de
SP e a COP26
Iniciou-se a COP 26, com objetivo de 
 discutir as mudanças climáticas. Neste
sentido, a Prefeitura de São Paulo
apresentou o Planclima, mostrando o
compromisso da cidade com o Acordo
de Paris.

Prefeitura de SP adere à
Declaração da COP26 de
aceleração da transição de
carros e vans 

Nov, 2021

Abr, 2022
São Paulo se compromete a
zerar emissões até 2040 de
sua frota

A prefeitura de São Paulo aderiu à
declaração da COP26 e se
comprometeu a zerar as emissões de
sua frota até 2040, este objetivo faz
parte dos termos do Acordo de Paris.

 Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS)
e a Agenda 2030 

A prefeitura de São Paulo e suas
secretarias veem como fundamental
os ODS e a Agenda 2030, então foi
criada uma comissão municipal de
ODS. 

A Prefeitura de São Paulo criou o Grupo de
Trabalho com objetivo de comprar ônibus
elétricos para o transporte público na
capital, a mudança para veículos elétricos
faz parte dos objetivos do Planclima.

Ago, 2022

A prefeitura de Campinas pretende
elaborar um plano de ação climática,
visando controlar as emissões de gases
de efeito estufa. Para isso, tem buscado
modelos de sucesso e, assim, foi feita
uma reunião com a prefeitura da cidade
de São Paulo e suas secretarias para
uma troca de informações sobre o
Planclima.

Campinas busca modelos
exitosos para construir Plano
de Ação Climática

Cidade de São Paulo recebe
prêmio por "cardápio escolar
sustentável", na C40

O caminhão conhecendo os ODS chegou
ao Parque Augusta, no qual foram
expostas as metas do ODS e da Agenda
2030 para a população.

A Cidade de São Paulo recebeu um prêmio da
C40 em um importante evento, a conferência
trienal de ação climática, por conta de seu
projeto de um cardápio escolar sustentável,
visando mitigar os impactos no meio
ambiente de alimentos de origem animal e do
desperdício.

Chega ao Parque Augusta o
Caminhão "Conhecendo os
ODS" 

É criado, pela Prefeitura de SP,
Grupo de Trabalho destinado à
compra de ônibus elétricos para o
transporte coletivo da capital Set, 2022

Out, 2022

Out, 2022
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A prefeitura de São Paulo participou
da COP-27 e apresenta seus projetos
para combater as mudanças
climáticas, principalmente os de zerar
emissões de gases de efeito estufa
até 2050.
 

COP-27: Cidade de São
Paulo apresenta seus
projetos para uma cidade
mais  sustentável

Cidade de São Paulo participou da COP 27,
visando demonstrar seu protagonismo na
América Latina por meio de projetos, como
o PLANCLIMA, a Virada ODS e buscar
possíveis investidores.

Prefeitura de SP participa da COP-
27 para destacar a cidade como
protagonista em desenvolvimento e
sustentabilidade 

Secretária de Relações
Internacionais de São Paulo
encontra  presidente da França
na COP-27
A senhora secretária de Relações
Interncionais da prefeitura de São Paulo,
Marta Suplicy, encontrou-se com o
presidente da França na COP-27 e
ressaltou a importância da cooperação
em momentos de crise, como as
mudanças climáticas.

A cidade de São Paulo levou 10 startups de
inovação e tecnologia verde para Lisboa,
no evento Web Summit, onde estão
presentes investidores e também reforça
seu compromisso com a Agenda 2030.

Prefeitura de São Paulo leva
10 startups para Lisboa, no
Web Summit 2022

Nov, 2022

Nov, 2022

Nov, 2022

Nov, 2022

A cidade de São Paulo apresentou seu
projeto de cardápio sustentável servido na
rede municipal, o qual visa diminuir os
impactos no meio ambiente e combater o
desperdício.

Nov, 2022

A prefeitura de São Paulo participou do
Congresso Mundial de Parques Urbanos
no México, onde se compartilham práticas
de gestão para as cidades, a importância
e o papel dos parques.

Prefeitura de São Paulo
participa do Congresso
Mundial de Parques Urbanos
no México

Prefeitura de SP apresenta, na
COP- 27, o cardápio sustentável

Nov, 2022

    Com os dados apresentados, é
possível notar que a Prefeitura de
São Paulo tem focado parte
significativa de sua agenda
internacional em ações relacionadas
às mudanças climáticas por meio da
paradiplomacia, algo que pode ser
observado com sua crescente
participação em fóruns, redes de
cidades e a COP. São Paulo tem  
 buscado se apresentar como uma
cidade protagonista neste âmbito,
algo que pode influenciar outras
cidades a seguir o mesmo caminho,
como é o caso de Campinas. Este
modo de projeção traz várias
oportunidades à cidade, como uma
possível cooperação com a França e
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 outros países da União Europeia. 
      A cidade também tem  investido
na ação climática no nível interno,
com a incorporação de princípios do
Acordo de Paris, por meio da criação
do Planclima. Estes documentos
possuem determinações que são
muito relevantes para controlar as
mudanças climáticas, como foi muito
ressaltada a mudança para ônibus
elétricos das frotas paulistas até
2050. Nesse sentido, já se iniciaram
os trabalhos com a criação de um
grupo de estudos. Este que, assim
como várias propostas do Planclima,
traz muitos benefícios à Cidade de
São Paulo e à sua população.
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