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Senhores Diretores;  

 

 

No mês de julho, o Governo de SP aderiu às campanhas da ONU “Race to Zero” e 

“Race to Resilience”, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima, as quais visam ao engajamento de governos, empresas, 

investidores, acadêmicos e da sociedade civil para zerar as emissões de gases de 

efeito estufa até 2050.  

 

O estado de São Paulo foi o primeiro estado brasileiro a assumir o compromisso por 

meio de decreto governamental, conforme informado no link: 

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2021/07/sp-adere-as-campanhas-

da-onu-para-zerar-emissao-de-poluentes-ate-2050/  

 

Em curto prazo (entre seis e dezoito meses), o decreto prevê a criação de três planos: 

Plano de Ação Climática 2050; Plano de Energia; e Plano de Adaptação Climática.  

O Plano de Ação Climática do Estado de São Paulo “Net Zero 2050” busca contribuir 

para o cumprimento dos compromissos nacionais junto ao Acordo de Paris, 

impulsionando o progresso para as emissões zero globais e para um futuro mais verde, 
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resiliente e sustentável, sendo a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente – SIMA 

responsável pela sua elaboração. 

Uma versão preliminar de "Diretrizes e Ações Estratégicas para o Plano de Ação 

Climática 2050" está disponível para consulta pública, até o dia 30 de setembro. 

O objetivo é obter, nos diferentes setores da sociedade, contribuições para a definição 

do referido Plano. Este documento será apresentado pelo Governo do Estado na 

CoP26, que se realizará no mês de novembro de 2021 em Glasgow, Escócia. 

Portanto, convidamos os profissionais da rede estadual de educação a contribuírem na 

consulta pública com sugestões ao documento e na sua ampla divulgação.  

 

Todas as contribuições deverão ser feitas diretamente no formulário da consulta 

pública no link Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

(infraestruturameioambiente.sp.gov.br)  

Divulgamos também a realização da Live sobre o tema no programa “Participe!”, que 

ocorrerá no dia 15 de setembro, a partir das 14 horas, e que estará disponível no site 

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/ do Portal de 

Educação Ambiental. 

 

 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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