PANEL DISCUSSIONS / DISCUSSÕES DO PAINEL
Political, legal and technical framework for waste
management in the BRICS countries
Quadro político, jurídico e técnico da gestão de resíduos
sólidos nos países do BRICS

ISSUES FOR DISCUSSIONS / QUESTÕES PARA DISCUSSÕES
1. Is there a proactive support from political leaders for proper
waste management? How has it come about (e.g. because of
international pressure, citizen’s demand, judiciary actions).
Existe apoio proativo dos líderes políticos para a adequada gestão
dos resíduos? Como ele aconteceu (ex.: devido à pressão
internacional, exigência dos cidadãos, ações jurídicas)?
2. Are environmental issues (particularly waste related issues)
mainly a concern for green parties or is it now on the radar screen
of all political parties? If it is latter, how has it come about?
As questões ambientais (especialmente aquelas ligadas aos
resíduos) são uma preocupação principalmente dos partidos verdes
ou já estão nas agendas de todos os partidos políticos? Se de todos
os partidos, como isso aconteceu?

3. In your opinion how high is the waste management in the priority
list of government? Can you illustrate it?
Em suas opiniões, qual a posição da gestão dos resíduos na lista de
prioridade do governo? Pode dar exemplos?
4. What lessons/strategies can you suggest to other countries to bring
waste management agenda high up on the radar screen of political
leaders?
Que lições/estratégias vocês poderíam sugerir a outros países para
elevar a posição da gestão dos resíduos nas agendas dos líderes
políticos?
5. Do you have specific legal and regulatory system in place?
Vocês têm um sistema jurídico e regulatório específico instalado?

6. How would you rate the legal mechanism concerning waste
management in terms of quality of provisions, enforcement and
effectiveness?
Como vocês classificariam o mecanismo legal relativo à gestão dos
resíduos em termos de qualidade dos dispositivos, aplicação
jurídica e eficácia?
7. What lessons/strategies can you suggest to other countries to
ensure an effective legal and regulatory regime?
Que lições/estratégias vocês podem sugerir a outros países para
assegurar um regime jurídico e regulatório eficaz?

8. Is there adequate (qualitatively and quantitatively) expertise
available in your country to deal with waste management? Is it
fairly spread among government, private sector and societal
organizations?
Existe expertise adequada (em termos qualitativos e
quantitativos) em seus países para lidar com a gestão dos
resíduos? Essa expertise está bem distribuída entre governo, setor
privado e organizações sociais?
9. Is the availability of waste management related technology
adequate to meet the country needs? If not, what steps have been
/ are being taken to improve the situation?
A disponibilidade de tecnologia ligada à gestão dos resíduos é
adequada para atender às necessidades do país? Caso contrário,
que passos foram / estão sendo dados para melhorar a situação?

10. What lessons/strategies can you suggest to other countries to
improve the technology availability and technology development
capability?
Que lições/estratégias vocês podem sugerir a outros países para
melhorar a disponibilidade de tecnologia e a capacidade de
desenvolvimento tecnológico?

O resultado dessa discussão gerou uma Nota Informativa que em
breve será compartilhada através do Boletim Informativo do FIRS e
publicada em um Caderno Especial do Jornal do Comércio (RS),
no dia 15 de julho de 2016.

