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Agenda Brasil Sustentável 

Tema: Investimento na Ampliação da Matriz Energética 

Renovável 

É hora de nossos candidatos se comprometerem para que o Brasil avance no caminho 

do desenvolvimento sustentável, com justiça social e participação popular. 

A Agenda Brasil Sustentável é um conjunto de princípios e compromissos, 

condensados em sete eixos estratégicos, que tem por objetivo o comprometimento de 

candidatos aos cargos executivos estaduais e federal com o desenvolvimento 

sustentável do país, por meio de propostas concretas. 

Busca também articular as políticas públicas nacionais com aquelas que definirão os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). 

A plataforma não concorre e nem substitui iniciativas de organizações, inclusive as que 

o compõem. Ao contrário, quer fazer sinergia com elas antes, durante e após o período 

eleitoral, na proposição e no monitoramento dos programas apresentados pelos 

candidatos. 

Os compromissos propostos para os candidatos se dividem em 7 eixos:  

• Respeito aos limites do planeta 

• Integridade e transparência 

• Reforma Política e fortalecimento da democracia 

• Garantia dos direitos com redução das desigualdades 

• Economia para a sustentabilidade 

• Valorização do trabalho 

• Gestão Pública 

Um dos compromissos dentro do eixo de Respeito aos limites do planeta é o 

investimento na ampliação de uma matriz energética renovável. Entretanto, mais que 

diversificar a matriz, o setor energético brasileiro necessita reinventar-se a partir do 

desenho de novas políticas e sistema de tomada de decisão. Assim, o compromisso 

que os governantes devem assumir é de construir em conjunto com a sociedade, uma 

nova política energética, na qual os princípios da sustentabilidade, modicidade tarifária 
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e segurança estejam equilibrados, com fins de assegurar uma matriz energética capaz 

de atender às demandas de desenvolvimento do país, prover a 100% dos brasileiros 

acesso à energia e respeitar a diversidade limites social, cultural e os limites ambientais 

na expansão e operação do parque gerador. 

Para isso, sugere-se ao novo governo do Brasil, que iniciará seu mandato no ano de 

2015: 

1 – Efetivar um processo de participação social e de transparência na tomada de 

decisão sobre o planejamento energético no Brasil com base na Política Nacional de 

Participação Social; 

• Efetivar a implementação do consentimento livre prévio e informado na tomada de 

decisão de empreendimentos que afetem populações, como previsto no decreto 143 

de 2002. 

• Promover uma ampla discussão na sociedade sobre os “trade offs” (ganhos e 

renúncias) de cada opção de composição de matriz energética no longo-prazo, para 

o país. 

• Efetivar a participação da sociedade civil, do setor empresarial independente e do 

setor acadêmico no Conselho Nacional de Política Energética como já previsto em lei. 

2 -  Diversificar a matriz energética brasileira com aumento da participação de 

alternativas energéticas renováveis; 

• Criar uma política para expansão de Fontes Renováveis Alternativas que garanta o 

aumento da participação de energias renováveis alternativas (eólica, solar e 

biomassa) de 25% até 2025, beneficiando os empreendimentos que busquem aplicar 

as melhores práticas de gestão socioambiental; 

• Realizar leilões anuais exclusivamente para fonte de energias renováveis alternativas 

(eólica, solar, biomassa); 

• Incluir os impactos ambientais e sociais de cada uma das fontes (ex: emissões de GEE 

e impactos socioambientais) para o estabelecimento dos preços na contratação de 

energia; 

• Criar um programa de incentivo ao desenvolvimento tecnológico e a cadeia 

produtiva da energia solar; 

• Investir em políticas de incentivo a pesquisa para outras energias renováveis com 

potencial no país (ex. oceanos, maremotriz); 
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• Criar uma política de incentivos tributários para as fontes em toda a cadeia de 

produção de energias renováveis; 

• Promover ativamente a auto-geração e geração descentralizada com fontes 

renováveis e sustentáveis, como eólica e solar; 

• Investir em políticas de incentivo à microgeração a partir de fontes renováveis 

alternativas, no espaço urbano e rural e priorizar o uso dessas tecnologias para levar 

energia elétrica a 100% da população brasileira. 

3 – Aprimorar e priorizar programas e ações de incentivo a eficiência energética 

junto ao setor público, privado (indústria, comércio, agricultura) e consumidores 

domésticos.  

• Implementar com eficácia o Plano Nacional de Eficiência Energética; 

• Criar um programa específico para promover e incentivar a eficiência energética nas 

indústrias e investir em políticas e incentivos para a eficiência energética no setor 

industrial; 

• Incentivar os grandes consumidores a implementarem a cogeração de energia limpa. 

• Investir em redes inteligentes e na redução das perdas do sistema de transmissão, 

assim como priorizar a geração próxima aos centros de consumo. 

4 – Considerar, desde as etapas iniciais de planejamento da expansão da matriz 

energética brasileira, os impactos dessas decisões nos ecossistemas, na 

preservação da cultura e meios de vida das populações afetadas pelos 

empreendimentos e nas mudanças climáticas. 

• Reduzir os investimentos em fontes de energias caras e poluentes como as térmicas a 

base de combustíveis fósseis e nucleares. 

• Criar critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômico mais eficientes para 

o planejamento de usinas hidrelétricas, assim como a análise de seus impactos 

acumulativos. 

• Realizar estudos e análises locais e regionais integradas, com ampla e democrática 

participação social, quanto à localização de empreendimentos para geração e 

transmissão de energia. 
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Assinam estas propostas de partida as seguintes organizações: 

 

Fundación Avina 

Greenpeace  

International River 

 

Outras organizações podem aderir ao logo da circulação do documento.  

Vale também ressaltar que as organizações que aderem a estas proposições podem ter 

outras que não estão aqui explicitadas, considerando estas proposições pontos em 

comum entre este coletivo. 

 

 


