
INCT/PPED É PARCEIRO NO CONGRESSO DA SOCIEDADE INTERNACIONAL DE ECONOMIA
ECOLÓGICA (ISEE) NO RIO+20

Quanto vale a Natureza e os serviços ecossistêmicos? Quais as perspectivas da Economia Verde, tanto
conceituais quanto realistas? As instituições globais são adequadas para gerir os bens comuns
planetários para assegurar o desenvolvimento sustentável? Estas e outras questões de grande
importância para o futuro da humanidade serão debatidos no XII Congresso Bienal da Sociedade
Internacional de Economia Ecológica (ISEE) no Rio, nos dias imediatamente anteriores à Cúpula da
Terra - Rio+20, de acordo com Professor Peter May, coordenador da Linha de Pesquisa 3 do
INCT/PPED – Biodiversidade, Recursos Naturais e Culturais e Chairman da ISEE.

O Congresso reunirá cientistas de grande renome e personagens de destaque no desenvolvimento
sustentável do Brasil e dos países em desenvolvimento. Começará com a cerimônia de inauguração, no
dia 16 de junho próximo às 16:30, no salão Velazques, do Hotel Windsor Guanabara Palace, na
Candelária. Nesta cerimônia, estarão presentes o Senador Cristovam Buarque, ex-ministro e reitor da
UnB e precursor do movimento ECOECO no Brasil. A palestra inaugural será seguida por outra de uma
das maiores lideranças ambientais latino-americanas, Yolanda Kakabadse, ex-ministra de Meio
Ambiente do Equador e atual Presidente da WWF-Internacional. A seguir será oferecido coquetel de
abertura para os inscritos. 

No domingo, dia 17, começa o Congresso propriamente dito, com palestras pelo Professor Peter
Victor da Universidade de York, no Canadá, autor do livro Managing without Growth: Slower by Design
not Disaster e pela Dra. Glenn-Marie Lange, diretora do programa do BIRD sobre Contabilidade de
Riquezas Nacionais e Valoração de Serviços Ecossistêmicos (WAVES). Nesse dia, haverá a exibição do
filme do Professor Herman Daly, da Universidade de Maryland, EUA, criador da Economia Ecológica,
refletindo sobre a importância da 2ª Lei de Termodinâmica e suas implicações para o crescimento
econômico e material. 

Na 2ª feira, dia 18, há grande destaque pelo "TEEB" (The Economics of Ecosystems and
Biodiversity), coordenado pelo Dr. Pavan Sukhdev, líder do programa de Economia Verde no PNUMA.
Haverá eventos associados com o tema de valoração e gestão de Biodiversidade e Serviços
Ecossistêmicos ao longo do dia, contando com a presença de Bráulio Dias, atual Diretor Executivo da
Convenção de Diversidade Biológica em Montreal, e de Jochen Zeitz, CEO da empresa de tênis Puma,
que participa ativamente em esforços de responsabilidade socioambiental corporativo. Neste mesmo dia,
haverá uma sessão plenária dedicada ao "ecologismo dos pobres", com a participação do ativista
socioambiental nigeriano Nnimmo Bassey, Presidente do Conselho da Amigos da Terra-Internacional, e
da pesquisadora Sunita Narain, do Instituto de Ciência e Ambiente da Delhi, na Índia. 

No ultimo dia do Congresso, 3ª feira, dia 19, na véspera do Rio+20, é a vez do Lorde Nicholas Stern,
membro do Parlamento inglês e coordenador do Centro Grantham na London School of Economics, e
do Gustave Speth, fundador do WRI e ex-Decano da escola de Florestas e Meio Ambiente da Yale
University, EUA, ambos importantes atores nas negociações globais do meio ambiente. Ainda nesse dia,
a palestra do Professor Ignacy Sachs, criador do conceito de ecodesenvolvimento. Também serão
festejados os criadores da Pegada Ecológica Global, Mathis Wackernagel e William Rees, ganhadores
conjuntamente do Prêmio Kenneth Boulding do ISEE em 2012.

No final do Congresso, às 16:45 no mesmo dia 19, o painel de encerramento contará com a presença
do Primeiro Ministro de Bhutão, Jigmi Thinley, proponente do conceito de Felicidade
Nacional Bruta como forma de medir o bem-estar, substituindo o PIB. Ele debaterá este tema junto com
a bióloga Izabella Teixeira, Ministra do Meio Ambiente do Brasil e com a plateia, composta de
pesquisadores de mais de 70 países. 

Maiores informações sobre a programação do evento, bem como dados sobre inscrição e ingressos,
estão disponíveis no site www.isee2012.org. 
 

http://www.isee2012.org/

