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INAUGURAÇÃO NOVO ESCRITÓRIO: PROGRAMA 
REGIONAL EKLA-KAS, LIMA-PERU 
 

Dr. Christian Hübner, Diretor do Programa EKLA-

KAS e Jörg Ranau, Embaixador da Alemanha no 

Peru. 

Dia 12 de Maio de 2015, às 13h, realizou-se 

cerimônia de inauguração do escritório do 

Programa Regional de Segurança Energética 

e Mudanças Climáticas, localizado na Rua 

Cantuarias, 160, distrito de Miraflores. Leia 

mais… 

 

CONFERÊNCIA: MUDANÇAS CLIMÁTI-

CAS, DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

NAS CIDADES DA AMÉRICA LATINA, 

LIMA-PERÚ 

Os participantes da conferência e Rogério Mene-
zes, Secretário do Meio Ambiente da cidade de 

Campinas, Brasil. 

 

Os gestores ambientais de diferentes cida-

des do Peru, Chile, Brasil e México reuni-

ram-se em 27 de maio para compartilhar 

suas experiências em matéria de adaptação 

e mitigação das mudanças climáticas com 

outros municípios, ONGs, empresas e repre-

sentantes de vários ministérios do Peru. Es-

ta conferência foi possível graças à organi-

zação de Programa Regional EKLA -KAS, 

INICAM, CDP, com o apoio da A2G Climate 

Partners. Leia mais… 

CONFERÊNCIA ESPECIALIZADA:             

INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA REGIONAL, 

DESAFIOS GEOPOLÍTICOS E CLIMÁTI-

COS, BRASILIA-BRASIL 

Embaixadora Mariângela Rebuá, Diretora do De-

partamento de Energia do Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil. 

 

No dia 2 de junho de 2015 realizou-se a 

conferência "Integração Energética Regio-

nal: desafios geopolíticos e climáticos" em 

parceria entre EKLA-KAS, CEBRI e ACEP. No 

dia 01 de junho foi organizado um encontro 

fechado entre os palestrantes, com a parti-

cipação da Embaixadora Mariângela Re-

buá, Diretora do Departamento de 

Energia do Ministério das Relações Ex-

teriores do Brasil na função de keynote 

speaker. O discurso da embaixadora serviu 

de base para as discussões do dia seguinte, 

como uma introdução ao tema e ao debate 

entre os participantes. Leia mais… 

CAFÉ DA MANHÃ DE APRESENTAÇÃO: A 

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NA ALEMA-

NHA, LIMA-PERU 

 

Albrecht Tiedemann 

http://www.kas.de/energie-klima-lateinamerika/pt/publications/41329/
http://www.kas.de/energie-klima-lateinamerika/pt/publications/41329/
http://www.kas.de/energie-klima-lateinamerika/pt/publications/41523/
http://www.kas.de/energie-klima-lateinamerika/pt/publications/41545/
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Com a presença de representantes do Mi-

nistério do Meio Ambiente do Peru 

(MINAM), consultores e executivos de em-

presas privadas no campo das energias re-

nováveis, realizou-se no Hotel Hilton, em 

Miraflores, um café da manhã de apresenta-

ção da "Transição energética na Alema-

nha" pelo Sr. Albrecht Tiedemann - Di-

retor de Ar e Energia da RENAC AG. Leia 

mais... 

 

FÓRUM: PERSPECTIVAS PARA AS 

ENERGIA RENOVÁVEIS NÃO CONVEN-

CIONAIS , SANTIAGO DE CHILE-CHILE 

José De Gregorio (Espacio Público), Carlos Silva 

(UAI), Jimena Jara (Ministério da Energia, Chile), 

Holger Haibach (KAS Chile) e Christian Hübner 

(Programa Regional EKLA-KAS). 

 

O fórum organizado pelo Espacio Público e 

da Fundação Konrad Adenauer (KAS) Chile 

foi realizada no dia 16 de Junho, com a par-

ticipação do Dr. Christian Hübner, chefe 

do Programa Regional EKLA-KAS; Car-

los Silva, pesquisador da Faculdade de 

Engenharia e Ciências da UAI; Jimena 

Jara, Secretario de Energia no Chile; e 

Guillermo Gonzalez, Diretor Executivo 

do Espacio Público. Leia mais… 

PUBLICAÇÕE: GOVERNANÇA CLIMÁTI-

CA URBANA, A EXPERIÊNCIA DA AMÉ-

RICA LATINA 

 

A atual política de mudança climática ocorre 

em diferentes níveis institucionais. Por um 

lado, os governos estão tentando encontrar 

um quadro político para um acordo climático 

global sob os auspícios das Nações Unidas. 

Por outro lado, uma diversidade de iniciati-

vas locais, especialmente redes de cidades 

foram estabelecidas nos últimos anos e de 

forma autônoma implementaram medidas 

para combater as alterações climáticas e 

intercambiar boas práticas. 

Tendo como foco a América Latina, especi-

almente o Brasil, este trabalho mostra opor-

tunidades de cooperação entre as cidades e 

as empresas que têm o potencial de acele-

rar ainda mais o processo de combater às 

mudanças climáticas e são, portanto, de 

vital importância para alcançar uma forma 

mais sustentável de urbanização. Faça o 

download do arquivo…  

TESTEMUNHA: FLAVIO LIRA, FELLOW 

SELECCIONADO PARA O PROGRAMA 

EUCERS KAS- 2014 

 

Flavio Lira. Programa Fellow KAS-EUCERS 2014. 

 

"Agora eu estou no meio da minha pesquisa 

sobre a situação política, histórica e econô-

mica de hidrocarbonetos no Brasil. Tenho 

participado em várias reuniões de investi-

gadores na Europa para discutir e descrever 

o meu estudo, obtendo resultados muito 

enriquecedoras. No início de abril eu estive 

em Oslo, Noruega, onde apresentei a situa-

ção atual da minha pesquisa e conclusões 

dos especialistas da América Latina. Além 

disso, participei como expositor na Confe-

rência Internacional de Energia organizado 

pela KAS em Berlim, em maio. Quando eu 

voltar ao Brasil, vou continuar com a pes-

quisa que eu comecei com o apoio do KAS, 

na universidade onde eu trabalho (Universi-

dade Federal do Pampa), na esperança de 

fortalecer os laços do Estado Rio Grande do 

Sul e no Brasil com universidades europeias 

com que eu tive experiência, que são as 

principais linhas de desenvolvimento da 

Fundação Konrad Adenauer. " 
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