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O IMC trabalha no desenvolvimento e regulação de mecanismos que aliam o crescimento econômico do
Acre com a conservação da floresta, contribuindo para a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas.

Energias renováveis
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GCF convida governo do Acre para agenda na Universidade do Colorado
No início de janeiro de 2017, o governador
Tião Viana e alguns secretários ligados às
áreas de meio ambiente, gestão e
comunicação estarão em missão no
Colorado, nos Estados Unidos, a convite da
Força-Tarefa de Governadores para o Clima
e Florestas (GCF). Entre os objetivos da
missão, que será financiada pelo próprio

GCF, pelo Banco Mundial (BIRD) e pelo
Programa Global REDD Early Movers
(REM), está a ampliação de cooperação
técnico-científica com universidades e
centros de pesquisa. Leia mais:
http://www.agencia.ac.gov.br/governo-doacre-e-convidado-para-participar-deagenda-na-universidade-do-colorado/

SISA
Capacitação sobre baixa emissão de carbono
O Instituto de Mudanças Climáticas
(IMC) do Acre promoveu uma nova
capacitação para técnicos de órgãos
que integram a gestão do Sistema de
Incentivos aos Serviços Ambientais
(SISA). O foco foi o Programa ISA

quem conserva e produz com baixa
emissão de carbono. Saiba mais:
http://www.agencia.ac.gov.br/instituto
-de-mudancas-climaticas-promovetreinamento-sobre-o-sisa/

Educação para o mundo
Você sabe qual o tamanho de sua pegada
ecológica? Que tal descobrir? Acesse a
calculadora da pegada ecológica e
descubra o impacto que suas escolhas de
consumo estão deixando no planeta:

Carbono
Acre implanta Plano da Agricultura de Baixa Emissão de
Carbono
O estado acaba de implantar o Plano
da Agricultura de Baixa Emissão de
Carbono (ABC), iniciativa criada pelo
governo federal com o objetivo de
reduzir a emissão de gases de efeito
estufa. No Acre, representantes de
mais de 20 entidades participaram

da construção do Plano ABC.
Confira na matéria de Leônidas
Badaró:
http://www.agencia.ac.gov.br/govern
o-lanca-plano-da-agricultura-debaixa-emissao-de-carbono/

http://www.pegadaecologica.org.br/2015/i
ndex.php?utm_source=rodape-sitewwf&utm_medium=banner&utm_term=pe
gada-ecologica&utm_content=pegadaecologica&utm_campaign=pegadaecologica
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