
CONVITE PARA OS CIDADÃOS, ATIVISTAS, MOVIMENTOS SOCIAIS, REDES E ONGS

 O PAPEL DA SOCIEDADE CIVIL EM 
PROJETOS DE MITIGACAO DAS

 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

 26-27 OUTUBRO 2010

Desde 2005, mais de 300 projetos do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) foram implementadas no Brasil, 
um novo mecanismo de REDD está a caminho e a demanda por 
biocombustíveis sobe implacavelmente no mundo inteiro. Estes 
projectos, incluindo projectos litigiosos, tais como o projeto 
Plantar, as grandes barragens hidrelétricas, projetos de gás de 
aterro, bem como a produção de etanol e os primeiros projetos-
piloto de REDD, afirmam estar contribuindo para o crescimento 
econômico e tecnológico do Brasil.

Acima de tudo, eles têm provocado sérias críticas. Falhas 
fundamentais relacionadas com uma integridade ambiental fraca 
e a a falta de contribuição para o desenvolvimento sustentável, 
bem como a falta de transparência e o papel dos cidadãos neste 
processo foram destacados muitas vezes. Apesar do extraordinário 
esforço de inúmeros indivíduos e ONGs locais que conutinuam 
apontando estas preocupações, ainda existem muitos projetos de 
má qualidade registrados cada mês, e o papel dos cidadãos sigue 
sendo ignorado.

Prezados colegas, Com base na experiência dos brasileiros com projetos bons, maus ou mesmo ruins, este workshop visa a:

•  Identificar casos problemáticos de projetos de mitigação das alterações climáticas instaladas no Brasil   

 (hidro, lixão, o REDD, biocombustíveis, etc)

•  Discutir e analisar a experiência dos grupos sociais afetados por esses projetos em seus territórios com   

 testemunhos e estudos de caso

•  Identificar e comparar as tendências e os impactos do MDL, REDD e as políticas de biocombustíveis

•  Apresentar as oportunidades para o envolvimento da sociedade civil e os mecanismos de denúncia   

 no MDL e outros projetos de mitigação das alterações climáticas

•  Apresentar uma análise e uma avaliação crítica da governança do MDL e do projeto Plantar.

•  Criar uma plataforma ou rede crítica da sociedade civil sobre os projetos de mitigação das    

 alterações climáticas no Brasil

Os resultados deste workshop serão tidos em conta numa proposta de melhoria da gestão de projectos de 
mitigação das alterações climáticas e será apresentado na COP-16 em Cancun, em Dezembro de 2010.

O que você precisa fazer para participar?
· Preencha o formulário (precisamos saber o número exacto de pessoas a pernoitar para garantir quartos suficientes)

. A participação e o alojamento são gratuitos

. O cafe e a comida são gratuitas

Se você estiver interessado em participar no workshop, envie um e-mail para antonia@cdm-watch.org.

Existe um orcamento limitado para despesas de viagem. Se voce precisar de apoio financeiro para participar, entre em contato conosco.

Formulário de inscrição está em anexo. O programa final será distribuído aos participantes inscritos.

Esta oficina é promovido pela Iniciativa Internacional para a Proteção do Clima do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha

 CASA DE RETIROS ASSUNÇÃO - BRASÍLIA 

www.no-burn.org www.mncr.org.br

www.fase.org.br

www.social.org.br

www.internationalrivers.org
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www.viacampesina.org

www.agroecologia.org.br

www.cdm-watch.org


