Climate Neutral
Network
Considera-se um governante empenhado na
sustentabilidade? Um autarca que tenta resolver
o problema da poluição urbana? Um gestor
executivo à procura de soluções para reduzir a
factura energética? Ou um voluntário preocupado
com a pegada de carbono da sua organização? Se
a resposta é sim, então a Climate Neutral Network
é a solução para si.
Lançada em Fevereiro de 2008, a Climate Neutral Network
(CN Net) é a iniciativa do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (UNEP) para promover a acção e
participação em neutralidade climática a todos os níveis da
sociedade, a nível nacional, regional e global.
Baseando-se num website interactivo, a CN Net proporciona
aos participantes uma plataforma para apresentarem ao
mundo as suas estratégias relativas à neutralidade climática,
dando-lhes visibilidade e tornando-os fonte de inspiração
para terceiros. Funciona como uma rede de troca e partilha
de experiências, tornando acessível a todos os melhores
conhecimentos disponíveis sobre a neutralidade climática.
Actualmente, a CN Net conta com participantes como
países, cidades, grandes empresas multinacionais, agências
das Nações Unidas e ONGs influentes. Estes são pioneiros no
desenvolvimento de economias, comunidades e empresas
com um balanço líquido de zero emissões.

Os participantes da CN Net são os que têm apresentado as
metas de redução de gases com efeito de estufa das mais
ambiciosas no mundo.
• A Costa Rica tem como objectivo ser climaticamente
neutra até 2021, altura em que celebrará 200 anos de
independência.
• Växjö, na Suécia, decidiu tornar-se uma cidade “Sem
Combustíveis Fósseis”.
• Em Rizhao, na China, quase 100% dos edifícios residenciais
urbanos dispõe de painéis solares térmicos.
• A Toyota Motors Europe está empenhada na mobilidade
sustentável com o objectivo de “emissões-zero”.
• A ONG Francesa “Planète Urgence” neutraliza todas as
emissões resultantes das suas actividades e recorre a projectos
de reflorestação em países em desenvolvimento.
• O UNEP lidera as Nações Unidas em assuntos
relacionados com a redução de emissões de gases com efeito
de estufa; foi a primeira organização intergovernamental a
registar-se como participante na rede CN Net.
O website da CN Net permite a pesquisa e o fácil acesso a
informação sobre ganhos em eficiência energética, reduções
de emissões e uso de energias limpas e renováveis. A
informação é relevante para sectores tão diversos quanto a
construção civil, o turismo, a agro-pecuária e as tecnologias
de informação e comunicação.
Os participantes da CN Net estão já a conseguir reduções
significativas em emissões de gases com efeito de estufa. À
medida em que a rede crescer e se expandir, também o será
o seu contributo para os esforços globais de combate às
alterações climáticas. JUNTE-SE A NÓS, HOJE MESMO!

A participação na CN Net é gratuita. Todos os detalhes e
informação estão disponíveis online em http://www.unep.org/
climateneutral

Não fique de fora!
Esta tradução é cortesia da GHG / e)mission. Com sede em Lisboa, A GHG / e)mission é membro da Climate Neutral Network, e apoia o
PNUA/UNEP na promoção da sua visão Climate Neutral, nomeadamente na comunidade de países lusófonos. Através da marca de
serviço e)mission, a GHG promove a gestão voluntária de carbono por organizações públicas e privadas em Portugal. E apoia o
desenvolvimento de projectos que reduzam as emissões de carbono nos países lusófonos africanos – estes projectos podem ser de
eficiência energética, energias renováveis, utilização de biomassa, e projectos que evitam a libertação de biogás, entre outros. Saiba
mais sobre a GHG / e)mission e como pode ser um excelente parceiro através do site: www.e-mission.pt

