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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ALTO NÍVEL: 

TRANSIÇÃO JUSTA :  ESTRATÉGIAS PARA 
UMA RECUPERAÇÃO SUSTENTÁVEL  

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES  

Data 30 de junho de 2021 

Horário 11h-12h30 (hora de Brasília, GMT-3) 

Realização Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal do Brasil (CMA) 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) 

Tipo Evento virtual aberto ao público 

Plataforma e acesso ao 

evento 

O evento será transmitido ao vivo em português por meio da TV Senado e poderá 

ser acessado em: https://youtu.be/YGqklNf_FXs  

O Interlegis fará a transmissão ao vivo em inglês, por meio do link: 

https://youtu.be/dt-wYW42iis  

Para acessar a transmissão em espanhol pela CEPAL, visite: live.cepal.org 

DESCRIÇÃO 

No contexto das comemorações do Mês do Meio Ambiente “Junho Verde”, a Comissão de Meio Ambiente do 

Senado Federal Brasileiro e a Comissão Econômica com a América Latina e o Caribe (CEPAL) coorganizam o 

Seminário Internacional (online) de Alto Nível “Transição Justa: Estratégicas para uma Recuperação Sustentável” 

para discutir a relevância da justiça ambiental na elaboração de estratégias e políticas de recuperação sustentável. 

O avanço da pandemia COVID-19 revelou a existência de profundas brechas estruturais de desenvolvimento e 

provocou uma grave crise de saúde pública, econômica e social no Brasil, na América Latina e no mundo. Tem se 

tornado cada vez mais claro que é necessária uma recuperação transformadora com igualdade e 

sustentabilidade. 

Os países se deparam com uma oportunidade única de construir uma reativação econômica pós-pandemia que 

reoriente estruturalmente a economia por meio da geração de empregos e renda, promoção da justiça social, 

recuperação do capital natural e redução dos impactos ambientais. 

O seminário busca catalisar um diálogo entre os líderes mundiais de propostas de recuperação sustentável e se tornar 

um fórum para trocar propostas de políticas, criar impulso para uma ação climática justa e envolver a sociedade civil 

nessa agenda. 

O objetivo do seminário é promover a conscientização sobre a importância da justiça climática como um componente 

explícito das estratégias de recuperação sustentável em todo o mundo. 

https://youtu.be/YGqklNf_FXs
https://youtu.be/dt-wYW42iis
live.cepal.org


2 

PROGRAMA 

ABERTURA 

Senador Jaques Wagner, Presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal 

Senador Confúcio Moura, Vice-Presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal 

Senador Fabiano Contarato, Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do 

Senado Federal 

Mario Cimoli, Secretário Executivo Adjunto da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) 

O CASO DA ARGENTINA 

Gladys Esther González, Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Senado 

da Argentina  

O CASO DA UNIÃO EUROPEIA 

José Manuel Fernandez, Membro do Parlamento Europeu (MEP) e Presidente do Grupo Parlamentar Europeu 

para o Brasil 

O CASO DA ALEMANHA 

Jürgen Trittin, Membro do Parlamento Alemão (Bundestag) e Vice-Presidente do Grupo Parlamentar Alemanha-

Brasil 

O CASO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Edward Markey, Senador e Representante de Massachusetts no Senado Norte-americano 

ENCERRAMENTO 

Senador Jaques Wagner, Presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal 


