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Carta-compromisso com a agenda mundial para a descarbonização.

A mudança do clima traz impactos para toda a sociedade. O enfrentamento do

fenômeno desafia os diferentes atores da sociedade a trabalharem conjuntamente por um futuro

sustentável, em harmonia com os compromissos internacionais já assumidos.

Reconhecemos o papel estratégico do nosso Estado, o Rio Grande do Sul,

localizado na região mais ao Sul do Brasil, nesse contexto e na formulação de políticas e ações

efetivas para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. Temos consciência de que sofremos os

efeitos adversos das mudanças do clima em diversas áreas, especialmente por sequências de

eventos climáticos extremos.

Para tanto, estruturamos políticas públicas que visam à promoção da agenda

climáica integrada com o desenvolvimento sustentável, à proteção ao meio ambiente e ao

compromisso de prover o bem-estar e saúde à população.

Afirmamos e asseguramos nosso compromisso para a implementação da Política

Estadual sobre Mudanças do Clima, de forma a tornar cada vez mais robustas as ações de

promoção da conservação dos recursos naturais e incentivo às boas práticas ambientais, de

adaptação aos eventos climáticos e de prevenção e mitigação das enmissões de gases de efeito

estufa, fomentando simultaneamente o desenvolvimento sustentável.

Continuaremos estabelecendo e fortalecendo políticas de incentivo à geração e uso

de fontes de energia renováveis para uma transição energética gradual e segura, em consonância

com a nossa matriz produtiva. Também seguiremos avançando na qualificação de outros serviços

associados à infraestrutura, saneamento básico e educação voltada à consciência ambiental,

tornando-os mais eficientes e catalisando uma mudança sensível e perene em resposta às novas

demandas de sustentabilidade.

Queremos fortalecer uma resposta à ameaça das mudanças climáticas que nos

permita alcançar um futuro sustentável e resiliente, consoante com os objetivos da Agenda 2030 e

do Aćordo de Paris, tendo o objetivo duplo de aumentar a capacidade de adaptação aos impactos

adversos das mudanças climáticas e fomentar a resiliência ao clima e o desenvolvimento de baixas

emissões de gases de efeito estufa.
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Assim, nos próximos anos, o Estado do Rio Grande do Sul intensificará o fomento

a soluções e sistemas baseados em uma economia de baixo carbono, de forma a potencializar a

geração de empregos verdes e impactar diretamente na redução de desigualdades e na melhoria da

qualidade de vida da população.

Comprometemo-nos a contribuir para atingir as metas pactuadas pelo Brasil no

Acordo de Paris, buscando limitar o aumento da temperatura da Terra a 1,5°C acima dos níveis

pré-industriais, o que significa mobilizar esforços para reduzir pela metade nossas emissões até

2030 e atingir a neutralidade em carbono até 2050.
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