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Entretenimento

Atualmente, os centros urbanos são o lar da maioria da população do planeta, mas
correspondem a somente 0,2% da superfície terrestre. Tamanha densidade
demográfica é traduzida em diversas formas de urbanização que impactam
diretamente o clima. Já no início dos anos 2000, estudos da NASA, agência espacial
norte-americana, apontavam, por exemplo, o impacto das edificações e da
sistematização de espaços verdes nos ciclos de água e calor na atmosfera da Terra.

Essa realidade é intensificada diante do aumento dos fluxos comerciais e de pessoas
entre regiões do planeta e, consequentemente, da interconexão entre as cidades.
Desse modo, os governos locais passaram a se posicionar como atores que não
somente influenciam as mudanças climáticas, mas que trabalham para minimizar seus
efeitos.

Nesse contexto, Brasília se insere como um dos protagonistas na ação local pelo clima.
O Governo do Distrito Federal tem atuado em consonância com os principais
instrumentos federativos de combate às mudanças climáticas. A cidade aderiu à
Aliança pela Ação Climática Brasil, a convite da rede Governos Locais pela
Sustentabilidade (ICLEI), assumindo o compromisso de reportar o avanço de políticas
públicas nessa área.

Ainda, pela atualização do inventário de gases de efeito estufa e publicação de metas
de mitigação, o GDF foi premiado com a Medalha Mitigação pelo Pacto Global de
Prefeitos pelo Clima (GCoM). O reconhecimento é fruto de uma política de governança
climática local implementada com diversas parcerias, a exemplo de projetos com o
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), financiados pelo Fundo Global
para o Meio Ambiente (GEF), ressaltando o relevante papel da cooperação e da
formação de coalizões no combate às mudanças climáticas.

As parcerias e meios de implementação (ODS 17) demonstram-se fundamentais para
as ações pelo clima (ODS 13), caso exemplificado na COP26. Na coalização
Governadores pelo Clima, promovido pelo Centro Brasil no Clima, o Distrito Federal,
representado pelo Secretário de Meio Ambiente, José Sarney Filho, evidenciou a
importância de uma estratégia colaborativa para a mitigação das alterações climáticas,
como também a relevância de uma governança subnacional pelo meio ambiente em
constante articulação e cooperação multinível.
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DESTAQUES  EAI
XIX Assembleia Geral  da
UCCI

O Escr itór io de Assuntos
Internacionais  e a Secretar ia
de Cultura e Economia
Criat iva est iveram na
Assembleia Geral  da UCCI
em Madri ,  quando Brasí l ia
foi  confirmada como Capital
Ibero-americana das
Culturas 2022 e assumiu o
posto da Vice-presidência
Temática de Cultura da rede
para o próximo biênio.  Sob
o lema “Cidades pela Ibero-
América:  o futuro que nos
une”,  a  Assembleia reuniu
seus membros para discutir
o planejamento de ações da
rede até 2024.

Inovações ambientais  de
Israel  em conferência no
BioTIC
Fruto de uma parceria entre
a Embaixada de Israel  no
Brasi l  e  o Parque
Tecnológico de Brasí l ia
(BioTIC) ,  a  Conferência de
Inovações Israelenses em
Agricultura e Água contou
com a part ic ipação do EAI .
O encontro reuniu treze das
principais  startups  de
tecnologia agr ícola -  as
chamadas “agr itechs” -
israelenses,  empresár ios do
agronegócio e governos
estaduais .

https://bit.ly/2ZCbR0e
https://bit.ly/3lsXu67
https://bit.ly/3blIDoj
https://bit.ly/3blIDoj
https://bit.ly/3Dh8ppl
https://internacional.df.gov.br/conferencia-de-inovacoes-israelenses-em-agricultura-e-agua-e-realizada-no-biotic-com-apoio-do-gdf/
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Clique aqui para visualizar todas as boas práticas divulgadas em nosso site 
de acordo com nossa curadoria diária.

EAI nas mídias:

09/11 | Distrito Federal 

05/11 | Seul

02/11 | Bogotá 

Ações pelo clima no DF são apresentadas na COP26

“Mapa Inteligente de Seul” para Lojas de Lixo Zero

Podcast apresenta programas destinados à mudança
de hábitos, à preservação e ao cuidado com o meio
ambiente

A Al iança Francesa,  em
parceria com o SESC SP,

real iza a mostra de 10
curtas-metragens

“Afrofuturismo: Diásporas e
Fronteiras” ,  de 17 de

novembro a 16 de
dezembro,  na plataforma do

SESC Digita l .  A mostra foi
inspirada pelo mês da

consciência negra.

Afrofuturismo:
Diásporas e Fronteiras

Exposição revela as belezas
naturais  da região de

Visegrád,  que reúne
Hungria ,  Eslováquia,

Tchéquia e Polônia.  A
exposição fotográf ica

f icará em cartaz do dia 13
de novembro a 12 de

dezembro,  no CCBB
Brasí l ia .

 Tesouros Naturais  

'Ambientalmente' é o novo podcast para tratar das questões ambientais na cidade de
Bogotá. O espaço foi pensado para educar e compartilhar diferentes ações para que os
cidadãos aprendam a cuidar do meio ambiente em um espaço educativo e dinâmico,
que contará com a participação de um especialista que abordará estratégias que
podem ser aplicadas em casa para a melhoria da qualidade ambiental da cidade.

Seul fornece informações de localização de cerca de 70 cafés, restaurantes, lojas de
recarga e mercados ecológicos por meio de seu mapa digital, "Smart Seoul Map". As
lojas de lixo zero referem-se a lojas de varejo e restaurantes que tentam minimizar
produtos e embalagens descartáveis   e vendem produtos de pequeno porte ou
recarregáveis. O "Smart Seoul Map" é o portal de mapas representativo de Seul, onde
informações documentadas podem ser transformadas em informações de mapas.

As iniciativas locais para enfrentar as mudanças do clima foram destacadas em
Glasgow, na Escócia, pelo secretário do Meio Ambiente, Sarney Filho, durante a
Conferência das Nações Unidas pelo Clima (COP26). No encontro Governadores pelo
Clima, o secretário afirmou que o GDF está empenhado em garantir à população maior
resiliência aos efeitos danosos da mudança do clima, reiterando a preocupação diante
de recordes de temperatura, alteração do regime das chuvas e eventos climáticos
extremos, que comprometem a segurança da cidade.

Programa de
Cooperação Sul-Sul  de

Mercocidades
Servidora da Secretar ia de

Desenvolvimento Urbano e
Habitação recebeu

destaque durante a 15ª
Capacitação para a

Elaboração de Projetos
Regionais  de Mercocidades

pelo desenvolvimento de
um projeto de

empoderamento feminino
no planejamento urbano e

na cr iação de rotas urbanas
que vão além do percurso

casa-trabalho.

Cooperação Técnica
Internacional  em saúde

O EAI apresentou um
panorama da Cooperação
Técnica Internacional  no

GDF durante a of ic ina da
Secretar ia de Saúde para
implementação do Termo

de Cooperação Técnica
Internacional  celebrado
com a Organização Pan-

Americana da Saúde
(OPAS/OMS).  A of ic ina

capacitou servidores na
identif icação e elaboração

de projetos a serem
executados por meio da

parceria ,  que conta com a
part ic ipação do Ministér io

da Saúde.

21/11 | FAO  

Lançada ferramenta que ajuda a reverter perda
florestal e combater mudanças climáticas

Um sistema de produção de dados sobre florestas e o uso da terra foi apresentado
pela Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO). Com o
objetivo de antecipar os impactos das mudanças climáticas, evitar a perda de
biodiversidade e proteger as florestas, a inovação tecnológica mistura infraestruturas
de dados geoespaciais com software de processamento de dados de código aberto
para gerar dados essenciais à redução do desmatamento e da degradação ambiental.
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https://bit.ly/2EdDHVM
https://bit.ly/3wKDn7F
https://bit.ly/2X0RisH
https://bit.ly/2YlvEQJ
https://bit.ly/3FGu4ZK
https://bit.ly/35bjMkm
https://bit.ly/35bjMkm
https://bit.ly/35bjMkm
https://bit.ly/3wKDn7F
https://bit.ly/3wKDn7F
https://bit.ly/3Ffx8fl
https://bit.ly/2YlvEQJ
https://bit.ly/2YlvEQJ
https://bit.ly/3wKDn7F
https://bit.ly/3Ffx8fl
https://bit.ly/2YlvEQJ
https://bit.ly/2ZN6WcJ
https://bit.ly/2ZN6WcJ
https://bit.ly/3DaXChf
https://bit.ly/3DaXChf
https://bit.ly/3DaXChf
https://bit.ly/3DaXChf
https://bit.ly/2YlvEQJ
https://bit.ly/3Ffx8fl
https://bit.ly/3Ffx8fl
https://bit.ly/3wKDn7F
https://bit.ly/3lpQWF1
https://bit.ly/3lpQWF1
https://bit.ly/31nfJ5A
https://bit.ly/31nfJ5A
https://bit.ly/3FGu4ZK
https://bit.ly/3FGu4ZK
https://bit.ly/3FGu4ZK
https://bit.ly/3FGu4ZK
https://bit.ly/3Ffx8fl

