ICLEI na Rio+20
Caminhos para o envolvimento dos governos locais.
Rio de Janeiro, Brasil, junho 2012.

Convite para os governos locais participarem da Rio+20
Apoio:

O papel do ICLEI e dos governos locais na Rio +20
A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida
como Rio +20, ocorrerá no Rio de Janeiro em junho de 2012. Será uma oportunidade crucial
para os governos locais desempenharem seu papel na determinação da sustentabilidade futura
do planeta. O ICLEI pode ajudar a promover o seu envolvimento e canalizar seus esforços.
Como parceiro organizador do grupo principal de autoridades locais, o ICLEI tem um papel
preponderante na ligação entre o governo local e a Rio +20.
O ICLEI está trazendo as informações necessárias, por exemplo, o Boletim Informativo do
processo das Nações Unidas sobre a Rio+20 e sobre a Economia Urbana Verde (disponível
em www.iclei.org/local2012). Estudos de caso serão feitos para destacar as iniciativas locais
relevantes.
O Estudo de Sustentabilidade Local 2012 será publicado pelo ICLEI pouco antes da Rio +20.
O estudo vai documentar e analisar uma série da Agenda 21 Local e outros processos de
sustentabilidade, a fim de tirar conclusões para o futuro.

.

O que é o Global Town Hall da Rio +20?
O Global Town Hall da Rio +20 é o principal evento do ICLEI na Rio +20. Organizado
pelo ICLEI, o evento será executado em cooperação com parceiros. O ICLEI tem uma
sólida experiência em esforços internacionais na área do meio ambiente, começando
com a Agenda 21 Local iniciada em 1992 na conferência do Rio. O Global Town Hall,
oficialmente apoiado pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações
Unidas (DESA), terá como base esta experiência.
O Global Town Hall da Rio +20:
• Será um espaço vibrante comum para o diálogo e interação no centro da
Conferência Rio +20;
• Trará um programa diversificado no qual os atores-chave de todas as partes do
mundo relatarão como a sustentabilidade local vem avançado nos últimos anos,
compartilharão e debaterão visões para o futuro, lançarão iniciativas, criarão novas
parcerias e se envolverão nos temas da Rio +20;
• Será um local para discutir como os governos locais podem melhor contribuir para as
metas globais de proteção aos bens comuns globais, incluindo a economia urbana verde,
e como melhorar a gestão pública global e local;
• Será um palco aberto e um anfiteatro favorável a discussões animadas e
participativas.
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Como o Global Town Hall da Rio +20 conectará líderes?
O programa do Global Town Hall da Rio+20 envolverá prefeitos, especialistas de governos
locais, representantes da ONU, governos nacionais, empresas, ONGs, acadêmicos, a mídia e
outros representantes de todo o mundo.
A conferência possibilitará a todos os representantes a chance de participar de um rico
programa. O Global Town Hall será localizado no espaço principal da Rio +20. Ele servirá
como um ponto central de encontro onde lideranças representando atores locais, nacionais
e globais poderão se encontrar e trocar informações.
O Global Town Hall também será acessível através de um link de vídeo. Será possível
assistir à conferência virtualmente. O link de vídeo permitirá que atores importantes discursem
ao vivo aos participantes através do vídeo.

Por que participar do Global Town Hall da Rio +20?
O ICLEI convida governos locais para se tornarem parceiros ativos no Global Town Hall da
Rio +20. O Global Town Hall tem o objetivo de assegurar que o potencial de capacidade de
decisão local seja aproveitado a cada vez que um novo pacto para o desenvolvimento
sustentável seja concebido. Cidades e outras áreas municipais não devem estar na conferência
meramente para observar e dar conselhos. Em vez disso, seus conhecimentos e capacidade de
agir devem ser aproveitados e seu papel como atores deve ser reconhecido. Com isto em
mente, pedimos que os governos locais tornem-se nossos parceiros ou co-anfitriões.
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Apresente sua cidade durante um painel de 30 minutos, mostrando como a sua cidade
development is designed. Cities and other municipal areas should not merely be at the
está contribuindo para uma economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável.
conference to observe and give advice. Instead their expertise and capacity to act
Os custos para essa apresentação (incluindo o tempo de preparação e espaço) deverão
should be seized upon and their role as actors recognized. With this in mind we ask
cobrir o total de 5.000 euros.
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cidade terá regionalmente e globalmente, tornando-se proeminente associado com o
Global Town Hall da Rio +20. Solicite-nos maiores detalhes.
Torne-se um parceiro para moldar ativamente o programa em conjunto com parceiros
como ICLEI, ONU e outras organizações internacionais. Apresente as realizações da sua
cidade e tenha-a reconhecida globalmente como uma cidade líder. Solicite-nos maiores
detalhes.

Próximos passos
Em outubro de 2011, o ICLEI enviou convites para os principais parceiros, tais como o UNEP,
UN-Habitat, a cidade do Rio de Janeiro, C40, UCLG, nrg4SD, WBCSD, Clube de Roma, Clube
de Madrid e outros, pedindo-lhes que oferecessem apoio ou parceria para o Global Town Hall
da Rio+20. Nos próximos meses, o ICLEI manterá a comunicação com estes e outros, a fim de
construir o conceito geral e preparar um programa concreto.
Caso tenha interesse em se envolver no Global Town Hall da Rio+20, o encorajamos a entrar
em contato com o Secretariado Mundial do ICLEI, o mais breve possível.
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