Eco das Bacias PCJ
Boletim sobre a Ação Eco Cuencas nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Abril/ Maio / Junho 2017

Nº 6

ECO
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em
fase
finalEcodaCuencas
Ação nas Bacias Hidrográficas dos
Boletim
sobre
a Ação
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Outu

Eco Cuencas participa de evento organizado pela RIOB durante a 22ª Co
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança d

Uma comitiva europeia de especialistas em
gestão de recursos hídricos juntamente com
representantes da Corporación Cuenca Verde,
da Colômbia, profissionais da FESPSP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São
Paulo) e da Agência de Bacias PCJ estiveram
reunidos na semana do dia 10 de abril em Piracicaba (SP), sede da Agência de Bacias PCJ.
A “Missão Eco Cuencas Brasil” discutiu resultados da Ação Eco Cuencas, será concluída até
dezembro de 2017. O projeto tem como objetivo melhorar a gestão de bacias hidrográficas
com foco nas adaptações de mudanças climáticas, mecanismos de redistribuição financeira
e desenvolvimento sustentável.
Dentro da programação da “Missão Brasil” aconteceram várias oficinas de trabalho na Agência
das Bacias PCJ onde os tópicos principais da
ação foram discutidos. “As oficinas fornecem
contribuições práticas para ajustes e melhorias
do texto-base do projeto-piloto das Bacias PCJ,
além de permitir a interação direta da Agência
das Bacias PCJ com os parceiros da Ação Eco
Cuencas”, comentou Eduardo Léo, coordenador
de Sistemas de Informações da instituição.
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No site é possível ver a implementação da iniciativa Eco Cuencas nas três
Bacias Pilotos, seus desdobramentos, conteúdo, agenda de trabalho e planificação de resultados. A plataforma é uma fonte de pesquisa e consulta
sobre todos os componentes da Ação, suas diretrizes e metas, seus resultados e em especial, é possível acompanhar a evolução dos estudos sobre
a temática central que é o fortalecimento das ações frente às mudanças
climáticas.
Em paralelo, a REBOB contratou uma comunicadora para coordenar o
quarto componente da Ação Eco Cuencas, Cécile Taquoi Carriço, que
acompanha o desenvolvimento dos trabalhos desenvolvidos através dos
componentes da iniciativa e possibilita, entre outras atividades, a publicação mensal de um newsletter para a divulgação no site e mailing list.

ECO

No cronograma das atividades do componente 4, ainda podemos destacar que estão sendo produzidos dois estudos: um Estudo de Avaliação dos
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Disseminando conceitos!

ECO
Boletim sobre a Ação Eco Cuencas nas Bacias Hidrográficas dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Outu

Acordo de Paris e Pacto de Paris
Na edição anterior, explicamos conceitos importantes sobre mudanças climáticas, como
vulnerabilidade, resiliência, adaptação e mitigação. Em nível global, as mudanças climáticas
são discutidas por meio de documentos acordados entre diferentes países e organizações, que
buscam reforçar as capacidades dos países para
combater os efeitos da mudança do clima. Nesse debate, é indispensável incluir a gestão de recursos hídricos, visto que alguns dos efeitos dessas mudanças incluem alterações nos padrões
de precipitação e escoamento dos rios. Para
maior entendimento, explicaremos dois documentos que tratam dessas questões: o Acordo
de Paris e o Pacto de Paris.

Acordo de Paris
O Acordo de Paris foi adotado na 21ª Conferência das Partes (COP 21), em novembro de 2015,
aprovado pelos 195 países-parte da UNFCCC
(Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a
Mudança do Clima). Seu principal objetivo é fortalecer a resposta global às mudanças climáticas
para manter o aumento da temperatura média
global a menos de 2°C acima dos níveis industriais e promover esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Essa meta também está alinhada
ao Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) 13 da ONU “Ação Contra a Mudança Global do Clima”. Para acessar o Acordo de Paris na
íntegra, clique aqui:
O Acordo de Paris entrou efetivamente em vigor
no dia 4 de novembro de 2016, quando houve
a ratificação de pelo menos 55 países responsáveis por 55% das emissões de Gases do Efeito
Estufa (GEE). Como estratégia, foram adotadas
as Pretendidas Contribuições Nacionalmente
Determinadas (iNDC, na sigla em inglês), a partir das quais cada nação apresenta sua própria
contribuição de redução de GEE, considerando a viabilidade socioeconômica local. Nesse
sentido, o Brasil comprometeu-se a reduzir em

Eco Cuencas participa de evento organizado pela RIOB durante a 22ª Co
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança d

37% as emissões de GEE até 2025, com indicativo para chegar a 43% em 2030, na comparação
com os níveis registrados em 2005. Em 2018, os
países-parte farão um balanço dos esforços coletivos em relação aos objetivos do Acordo de
Paris a partir das iNDC alcançadas. Para acessar
as iNDC do Brasil, clique aqui.
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ECO DAS BACIAS PCJ • Boletim sobre a Ação Eco Cuencas nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Fique por dentro!
VISITA DE CAMPO

Alain Bernard, diretor da Ação Eco Cuencas,
esteve no Brasil no dia 27 de abril, para uma
visita de campo no município de Holambra,
uma das áreas em que a Agência das Bacias
PCJ está investindo em conservação, recuperação e proteção de mananciais.
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ECO INTEGRA!

ECO

Cécile Taquoi Carriço é a nova colaboradora
no time da comunicação da Ação Eco Cuencas. Ela é a responsável pela alimentação do
site da Ação, o ecocuencas.com, além de produzir a newsletter e o conteúdo para um curso
sobre os resultados finais da ação.

Boletim sobre a Ação Eco Cuencas nas Bacias Hidrográficas dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Alain Bernard conheceu área de proteção de mananciais

Bernard visitou algumas propriedades acompanhado dos coordenadores da Agência das
Bacias PCJ, Eduardo Léo (sistemas de informações), Kátia Rossi Gotardi Piccin (gestão)
e da técnica, Marina Peres Barbosa. Acompanharam a visita de campo, Petrus Weel e Silvia
Weel, ambos de Holambra, além de integrantes da prefeitura do município de Holambra.
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Gestores do projeto explicam os trabalhos para Bernard
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