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08/06/2009
Rede de governos regionais promove debate
em Bonn
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 Debates ocorrem paralelamente às reuniões de
negociação para a Conferência de Copenhagen em
dezembro

 

 Com o apoio do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD e da organização “The Climate
Group”, a Rede de Governos Regionais para o
Desenvolvimento Sustentável – nrg4SD, da qual São Paulo
é co-presidente, promove no próximo dia 10.06, na cidade
de Bonn, na Alemanha, o encontro intitulado Regional
governments are the key to the implementation of a Global
Deal – Governos regionais e locais são a chave para a
implementação de um acordo global – que tratará do papel
dos governos regionais no combate às mudanças
climáticas.

O evento ocorre paralelamente às reuniões preliminares de
negociação entre os ministros dos países signatários da
Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudança do
Clima, UNFCCC. As reuniões de Bonn são prévias para
Conferências das Partes – CoP 15, que será realizada na
cidade de Copenhagen, na Dinamarca, em dezembro de
2009.

Durante o evento da ngr4SD em Bonn, duas mesas de
debate discutirão os meios de cooperação entre os
governos que compõem a rede e como cada região pode
atuar frente às mudanças climáticas. A segunda mesa,
denominada “A cooperação internacional entre as regiões”,
será moderada por um especialista de São Paulo, que
apresentará aos participantes a Política Estadual de
Mudanças Climáticas, que aguarda a aprovação pela
Assembléia Legislativa.

O Brasil é signatário do Protocolo de Quioto e da
Convenção do Clima, acordos internacionais assinados por
diversos países e que estão sendo discutidos em Bonn. O
foco principal do debate na Alemanha é a forma pela qual
os governos regionais devem cooperar para a redução de
emissão de gases de efeito estufa e adaptação aos efeitos
das mudanças climáticas, bem como avançar nas questões
de financiamento e transferência de tecnologia.

Acesse a programação do evento no link:
http://www.ambiente.sp.gov.br/pdf/programacaobonn.pdf

Veja a apresentação de São Paulo:
http://www.ambiente.sp.gov.br/pdf/apresentacaobonn.pdf 

Para saber mais sobre o andamento das negociações
de Bonn no âmbito do Protocolo de Quioto, acesse o
link: 
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/4577.php 

Veja detalhes das negociações de Bonn no âmbito da
Convenção do Clima no link:
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http://unfccc.int/meetings/items/4381.php
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