
Pela primeira vez, as quatro prin-
cipais agências internacionais
das Nações Unidas ligadas ao
meio ambiente, ao trabalho, ao
desenvolvimento industrial e à
pesquisa vão trabalhar juntas pa-
ra garantir a implementação de
políticas sustentáveis como as de
tecnologias limpas e de erradica-
ção da pobreza em sete países
em desenvolvimento. Os países
ainda não foram selecionados,
mas a expectativa é que sejam de-

finidos nos próximos meses e sir-
vam como projeto experimental.

A partir dessa experiência, os
representantes do Pnuma, da Or-
ganização Internacional do Tra-
balho (OIT), da Organização das
Nações Unidas para o Desenvol-
vimento Industrial (Unido) e do
Instituto das Nações Unidas para
Formação e Pesquisa (Unitar)
vão ampliar o apoio para mais 23
países. A implementação das es-
tratégias deve ocorrer até 2020
nas 30 economias.

A proposta é que a Parceria pa-
ra Ação pela Economia Verde (Pa-
ge, na sigla em inglês) estimule

os investimentos em ativos eco-
nômicos verdes, incluindo tecno-
logias limpas, o uso eficiente de
recursos, a conservação de ecos-
sistemas, a formação de mão de
obra qualificada para empregos
verdes e a boa governança nes-

ses territórios. A expectativa é
que com a medida sejam criados
novos empregos e áreas de atua-
ção dentro de uma nova configu-
ração de desenvolvimento.

Pelos dados apresentados pe-
la OIT, metade da força de traba-
lho global – cerca de 1,5 bilhão
de pessoas – pode ser favoreci-
da em uma transição para a eco-
nomia verde. Países como Barba-
dos, o México, Nepal e a África
do Sul foram citados pelos repre-
sentantes da organização por te-
rem estruturado iniciativas ver-
des em seus territórios. Os go-
vernos da Alemanha, do Quênia

e da Coreia do Sul conseguiram,
segundo a OIT, fazer “mudan-
ças radicais” em suas políticas
energéticas, favorecendo fontes
renováveis.

A proposta está entre os pon-
tos acordados no documento fi-
nal da Rio+20 - O Futuro Que
Queremos. Assinado por líderes
de mais de 190 países em junho
do ano passado, no Rio de Janei-
ro, o texto destaca a economia
verde como um dos motores do
desenvolvimento sustentável,
da erradicação da pobreza e uma
responsabilidade da comunidade
internacional. ■ Agência Brasil

Acordo para desenvolver políticas ambientais

A Organização do Tratado de
Cooperação Amazônica (OTCA)
planeja instalar salas de observa-
ção nos oito países da América
do Sul que têm parte da floresta
amazônica em seus territórios
para monitorar o desmatamen-
to na região. O governo brasilei-
ro deve ser um dos principais co-
laboradores da medida, mas ca-
da nação vai poder adaptar o
monitoramento às suas necessi-
dades e a realidade da Amazô-
nia presente em cada território.

Bolívia, Brasil, Colômbia,
Equador, Guiana, Peru, Surina-
me e Venezuela, países que fa-
zem parte da OTCA, também
vão apresentar, ainda este ano,
uma relação de empresas e insti-
tuições locais que podem contri-
buir com projetos desenvolvi-
dos na região.

A proposta é tentar atrair re-
cursos domésticos e garantir a
soberania do território verde
que ainda depende do dinheiro
de governos de outros países e
de organizações internacionais.
Atualmente, a maior parte dos
recursos utilizados pela OTCA
para desenvolver ações de pre-
servação ambiental, monitora-
mento de desmatamento e me-
lhoria de serviços públicos bási-
cos, como saúde e educação pa-
ra os povos amazônicos, são cus-
teados pelos governos da Alema-

nha e da Holanda.
Os dois países europeus

apoiam a OTCA desde 2007,
quando disponibilizaram US$ 9
milhões para serem utilizados
em cinco anos. Em 2012, a contri-
buição financeira foi renovada
por mais cinco anos no mesmo
valor. Além dos recursos, a orga-
nização ainda depende de parce-

rias com o Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID) e
com o banco alemão KfW, entre
outras instituições estrangeiras.

“Criamos um grupo de traba-
lho para identificar estas empre-
sas que atuam na Amazônia. Ou-
tra fonte possível é a Comunida-
de Andina de Fomento, mas ain-
da não estabelecemos um diálo-

go. Podemos ter estas respostas
na próxima reunião”, disse o
embaixador surinamês Robby
Ramlakhan, secretário-geral
da OTCA.

Ainda sem um calendário ofi-
cial, Ramlakhan diz que a ex-
pectativa é que um encontro da
organização ocorra até abril no
Equador. Em visita de cortesia

à sede da OTCA em Brasília, na
terça-feira, o ministro das Rela-
ções Exteriores de Suriname,
Winston Lackin, ratificou o
apoio do país aos projetos da or-
ganização.

O Suriname é considerado o
país mais verde da região, com
mais de 90% do território cober-
to pela floresta. Apesar do cená-
rio, apenas nos últimos anos o
governo apresentou compro-
missos significativos com a po-
pulação amazônica.

“Todos os chanceleres da OT-
CA tomaram a decisão de estabe-
lecer uma agenda social e te-
mos, como organização, o papel
de implementar esta agenda”,
disse o embaixador, acrescen-
tando que, no caso do Surina-
me, o governo está melhorando
o acesso a tecnologias como in-
ternet e serviços como educa-
ção e saúde. “Estamos indo
bem no Suriname, mas o qua-
dro regional ainda é um pouco
diferente”, afirmou.

Ramlakhan explicou que a re-
gião amazônica é dividida por
oito economias muito diferen-
tes e com objetivos distintos,
mas, segundo ele, existe um
compromisso comum de inves-
tir na região com maior sobera-
nia. “A cooperação regional é
muito importante. Todos os paí-
ses concordam que o povo ama-
zônico não pode estar excluído
das políticas de saúde, de educa-
ção e de energia”, enfatizou. ■

Agências da ONU vão trabalhar
integradas em projetos
experimentais em sete países
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Segundo a OIT,
1,5 bilhão de

pessoas podem ser
favorecidas em

uma transição para
a economia verde

As oito nações que têm parte da floresta em seu território vão monitorar desmatamento em conjunto
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 fev. 2013, Inovação & Sustentabilidade, p. 12.




