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A Força-Tarefa para a Transição Justa é uma colaboração entre o Governo escocês e o 

Secretariado da Coalizão Under2 – Climate Group – em direção a uma economia 

equitativa e de baixo carbono. O Grupo de Trabalho servirá para o desenvolvimento de 

uma plataforma inclusiva e inovadora para orientar ações estaduais e regionais no tema.

Com base no sucesso da Net Zero Futures e em alinhamento com a ambição do MOU da 

Coalizão Under2, o Climate Group trabalhará com seus membros para identificar barreiras 

e oportunidades de ação.

A abordagem e a compreensão da Transição Justa diferem muito de acordo com o 

contexto local. Por isso consideraremos tanto abordagens diretas, em relação aos 

empregos, investimentos de baixo carbono e os impactos advindos da descarbonização, 

bem como as indiretas, como as relacionadas aos princípios da justiça e da equidade de 

forma mais ampla.

Atividades e horários

De abril a junho de 2022, os governos estaduais são convidados a participar de ao 

menos uma das seguintes atividades:

• Uma entrevista com o Climate Group para compartilhar detalhes e prioridades 

relacionadas às abordagens locais da TJ.

• Uma reunião do grupo de trabalho liderado pelo governo escocês para se conectar 

com governos pares sobre desafios comuns em trabalhar para uma transição justa.

• Uma reunião da Força-Tarefa global para a Transição Justa comprometido 

em identificar oportunidades para impulsionar ações coletivas e individuais.

Convidamos todos os estados e regiões interessados a participar das 

atividades da Força Tarefa de Transição Justa. Se você estiver 

interessado ou tiver alguma dúvida, entre em contato com Emely Anico 

pelo correio eanico@theclimategroup.org.

Apenas força-tarefa de transição

https://www.theclimategroup.org/under2-memorandum-understanding
https://www.theclimategroup.org/under2-memorandum-understanding

