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No IIED, acreditamos que existem dois 
imperativos principais. O primeiro é a 
necessidade de reduzir o consumo global 
de recursos, de formas que permitam incluir 
a maioria pobre do mundo. O segundo é a 
necessidade de reforçar a responsabilização 
pela prestação de contas e os organismos 
locais, reconhecendo que melhores 
condições de vida e ambientais dependem da 
efetividade da governança e das organizações 
locais.

Diante dessa situação, e trabalhando em 
colaboração com parceiros no Brasil e em 
outros países, o IIED organizará um evento 
para compartilhar informações nos dias 
16 e 17 de Junho. Ideias Justas abrirá um 
espaço para pesquisadores e profissionais 
que trabalham por um mundo mais verde 
e mais justo, a fim de adicionar importante 
conhecimento, experiência e momentum à 
Cúpula oficial. Durante os dois dias, o nosso 
evento abordará quatro temas gerais:

Definir soluções para um 
planeta sustentável
Ideias Justas apontará maneiras práticas em 
que os objetivos podem funcionar para países 
e setores específicos.

Uma urbanização que 
melhora a qualidade de vida
Ideias Justas identificará exemplos de boas 
práticas e permitirá a troca de ideias para 
promover mudanças mais amplas.

Modelos de negócios para 
sustentabilidade 
Ideias Justas destacará exemplos de setores 
variados que quebram o modelo e que podem 
ser reproduzidos e servir de lição.

Transformação dos sistemas 
econômicos para as pessoas 
e o planeta
Ideias Justas mostrará experiências de 
transformação de sistemas, tanto para reduzir 
a pegada ecológica como para distribuir mais 
equitativamente os benefícios.

Lições aprendidas
A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
(Rio-92) iniciou a busca de soluções para um planeta sustentável que redefine a 
pegada ecológica para respeitar o meio ambiente e melhorar a vida dos pobres 
e marginalizados. Vinte anos depois, o mundo mudou. O poder econômico se 
deslocou, a influência das empresas cresceu e a vontade política enfraqueceu. 
Existe uma necessidade real de fazer um balanço do que aprendemos para avaliar 
como isso pode ser aplicado, da maneira mais útil possível, a novos contextos.



Ideias Justas terá uma combinação de sessões plenárias, mesas-redondas, 
seminários, oficinas e eventos de ‘networking’ voltados para os quatro temas-chave. 
Também planeámos uma presença forte da mídia, e trabalharemos com jornalistas 
na área do desenvolvimento sustentável, no período que antecede o evento, e no Rio.

  Definir soluções para 
um planeta sustentável

  Uma urbanização 
que melhora a qualidade 
de vida

  Modelos de negócios 
para sustentabilidade

  Transformação dos 
sistemas econômicos 
para as pessoas e o 
planeta

16 de junho

Chave

Outros eventos acontecendo em outros espaços: Foco em Energia (13:30–17:30), Christian Aid, Practical Action, IIED, 
Renewable World, Hivos, STEPS Centre, Heinrich Böll Siftung, World Future Council, Friends of the Earth EWNI

Auditório Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4

9.30 – 
11.00

PLENÁRIA: Definir 
soluções para um 
planeta sustentável

Nenhum evento Nenhum evento Nenhum evento Nenhum evento

Intervalo Café

11.30 – 
13.00

PLENÁRIA: Melhor 
qualidade de vida, 
diminuição da 
pegada ecológica 

Nenhum evento Nenhum evento Nenhum evento Nenhum evento

Almoço

14.00 – 
15.30

Modelos de 
negócios para 
sustentabilidade

Transformando a 
inovação para a 
sustentabilidade
Stockholm 
Resilience Centre, 
Suécia; Centro 
STEPS, R.-U

REDD+ na Amazônia 
brasileira: realizações 
e próximas etapas na 
área da conservação 
e do alívio da 
pobreza
FAS, IPAM, Grupo 
indígeno Paiter 
Suruí, Idesam, TNC 
- Brasil

Ajuda financeira 
para o século
XXI: catalisando a
mudança com
fundos localmente
controlados 
IIED e parceiros

Garantindo a 
eqüidade nos 
processos políticos 
mundiais: o que 
podemos aprender 
do regime sobre 
as alterações 
climáticas? 
IIED e Oxfam

Intervalo Café

16.00 – 
17.30

Urbanização e 
economia verde

Modelando uma nova 
economia: como uma 
governança inovadora 
pode contribuir para 
Vitae Civilis, Brasil

Acesso à energia : 
além de 2012
IIED e parceiros

Espaço aberto Aprendizagem 
Sul-Sul e Norte-Sul: 
o papel dos atores 
não-estatais na 
erradicação da 
pobreza e nos 
avanços para uma 
economia verde 
BCAS, Bangladesh

18.00 – 
19.30

Nenhum evento Agrossilvicultura 
controlada 
localmente: uma 
base sólida para 
economias verdes 
justas 
IIED, G3

Fazendo acontecer: 
implementando os 
príncipios para uma 
economia verde 
Green Economy 
Coalition

Reconhecimento 
da biodiversidade 
agrícola
Hivos, Oxfam  
Novib

Empreendimentos 
sociais para 
economias verdes 
Development 
Alternatives, India

18.00 
 –19.30

Eventos de networking

Programa previsional



Auditório Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4

9.30  
–11.00

Economia verde 
e países em 
desenvolvimento 

Fronteiras sociais e 
planetárias: como 
viver num espaço 
seguro e justo para a 
humanidade?
Oxfam e parceiros

Reflexões sobre 
uma década de 
mineração, minerais 
e desenvolvimento 
sustentável 
IIED; International 
Council on Mining 
and Metals

Integrando 
as mudanças 
climáticas no 
planejamento
CDKN e parceiros

Espaço aberto

Intervalo Café

11.30 
 –13.00

Investimentos 
em pequena 
agricultura

Pagamentos por 
serviços ambientais: 
lições aprendidas 
na Costa Rica e 
Amazonas
IIED; Fundação 
Amazonas 
Sustentável, Brazil; 
National Forestry 
Fund, Costa Rica

Saneamento básico: 
ajudando cidades 
e comunidades 
a atingir o 
desenvolvimento 
sustentável
Instituto Trata Brasil, 
SHARE consortium

Melhorar a 
qualidade de vida 
com a economia 
verde: uma nova 
parceria para o 
desenvolvimento?
Poverty-
Environment 
Partnership

As cadeias de 
abastecimento 
chinesas
China Dialogue

Almoço

14.00 
 –15.30

Foco: prioridades 
brasileiras para a 
Cúpula Rio+20
(em português)

Mudando as 
mentalidades: 
pequenos 
agricultores num 
mercado globalizado 
Hivos, Países Baixos; 
IIED

Serviços ambientais 
e ecossistémicos: 
melhorando as vidas
ESPA, WAVES, PEI

Comunicando as 
questões da Rio+20
IIED, TVE

Defendendo o 
público: participação, 
gerações futuras e 
desenvolvimento 
sustentável 
FDSD, WRI, 
Fundação All China 
Environment, 
Aliança Public Trust 
Doctrine

Intervalo Café

16.00 
 –17.30

PLENÁRIA: 
Objetivos do 
desenvolvimento 
sustentável : 
olhando para o 
futuro

Nenhum evento Nenhum evento Nenhum evento Nenhum evento

Ideias Justas será realizado na PUC e 
terá lugar em vários espaços de reuniões, 
incluindo um auditório com capacidade para 
700 pessoas, duas salas de palestras onde 
cabem até 150 pessoas em cada uma, e uma 
variedade de salas de aula com capacidade 
para de 15 a 100 pessoas.

As sessões no auditório proporcionarão 
o enquadramento geral para cada um 
dos temas de Ideias Justas e incluirão 

apresentações por oradores de alto nível 
provenientes do mundo todo.

Algumas das sessões preliminares nos  
cinco maiores espaços — o auditório e 
quatro salas de reuniões — estão listados 
abaixo, juntamente com as principais 
organizações. À medida que o programa se 
organiza, mais informações sobre estas e 
outras sessões estarão disponíveis no site : 
www.ideiasjustas.org

17 de junho

Outros eventos acontecendo em outros espaços: 
O crescimento verde: é diferente para os países em desenvolvimento? OECD (11:30–16:00)



Esse evento de dois dias será realizado Ao 
longo dos quatro dias que separarão as 
negociações finais preparatórias e a própria 
Cúpula dos Povos e faremos tudo para 
que as conclusões desse encontro estejam 
presentes na Cúpula e nas discussões 
posteriores. Ideias Justas acontecerá logo 
após um fórum de Ciência, Tecnologia 
e Inovação promovido pelo Conselho 
Internacional para a Ciência (ICSU), no 
mesmo local (a PUC). A Universidade 
é facilmente acessível e esperamos a 
participação de mais de 2,000 pessoas ao 
longo dos dois dias de evento.

Cerca de 20 organizações já se 
comprometeram a apoiar as sessões, 
entre as quais: o Conselho Internacional 
de Mineração e Metais, a Televisão 
para o Meio Ambiente, Alternativas de 
Desenvolvimento, a coalizão DELIVER, 
os governos da Costa Rica e do Nepal, o 
Centro STEPS, a Parceria sobre a Pobreza 
e o Meio Ambiente, o Diálogo China, o 

Oxfam, a Organização para a Cooperação 
Econômica e Desenvolvimento, o Programa 
de Serviços dos Ecossistemas para a 
Redução da Pobreza e o Rede de Clima e 
Desenvolvimento Conhecimento. 

Alguns dos nossos parceiros brasileiros 
- entre os quais Ethos, Vitae Civilis e a 
Fundação Amazonas Sustentável, assim 
como a PUC  - também vão sediar sessões 
em português para assegurar que Idéias 
Justas aborda questões de particular 
relevância para o Brasil.

Agradecemos pelo apoio concedido a este 
evento, por: PUC- Pontifícia Universidade 
Católica (RJ), Fundação Rockefeller, Asahi 
Glass Foundation, organizações de liderança 
das sessões e doadores institucionais do 
IIED : Danida (Dinamarca), DFID (Reino 
Unido), Irish Aid e Sida (Suécia).

Inscreva-se agora
Ideias Justas está aberto a todos os participantes, e é gratuito.  
Contudo, pedimos que nos informe com antecedência sobre seu  
interesse, para que possamos planejar o número de participantes.  
Para inscrever-se, visite www.ideiasjustas.org. Ao se inscrever, por favor,  
indique também quais as sessões nas quais você tem mais interesse.

Junte-se a nós !
Ideias Justas proporcionará  um espaço igualitário para profissionais, políticos, 
ativistas, representantes de empresas, pesquisadores e atores da comunidade 
para que se concentrem nos principais contextos em que mudanças 
significativas são possíveis, e no que será necessário para alcançá-las.
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Local
Ideias Justas realizar-se-á na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
O local é perto da zona principal de hotéis e 

no caminho para o local oficial da  
Cúpula Rio+20.

Breve resumo
Ideias Justas vai oferecer uma série de 
discussões e eventos de network para 
construir o compromisso para agir sobre  
as questões-chave da agenda do Rio+20.

Esse encontro de dois dias, a ser realizado 
nos dias 16 e 17 de junho de 2012, 
reunirá o conhecimento e a experiência de 
profissionais e pesquisadores do mundo todo, 
trabalhando nos mais diferentes contextos. 
Fornecerá um espaço para o diálogo e 
permitirá a formação de alianças entre os 
vários atores dispostos a explorar opções 
para trabalhar juntos.

O Instituto Internacional do Meio ambiente e 
Desenvolvimento (IIED) é uma organização de 
pesquisa política com 40 anos de experiência 
que relaciona o local com o global. Graças 
a uma estreita colaboração com parceiros 
no terreno, fazemos com que a nossa 
pesquisa e advocacia sejam relevantes com 
as necessidades e reflitam as realidades dos 
individuais e das organizações.

A PUC-Rio é uma universidade particular  
sem fins lucrativos que procura criar e divulgar 
conhecimentos que respeitam os valores 
humanos e a ética cristã, assim como oferecer 
benefícios verdadeiros à sociedade. Amplamente 
reconhecida por sua excelência em áreas que vão 
do direito à economia, a PUC-Rio é conhecida 
também por suas relações abrangentes e 
de longa data com os pesquisadores e os 
estudantes do mundo inteiro.


