
Página 1/3

De: BRASEMB OSLO Recebido em: 14/06/2021 08:56:30 N.°: 00179

CARAT=Ostensivo Código de autenticação: MTc5X2Rmb25zZWNhXzE0LzA2LzIwMjE=

De Brasemb Oslo para Exteriores em 14/06/2021 (MSL)

 

CODI=

CARAT=Ostensivo

DEXP=

BLEGIS=

PRIOR=Normal

DISTR=DEN/DRI/DE I/DEMA I/DEMA II/DNU II

DESCR=ENER-NORG

RTM=ONUBRMS

RTM/CLIC=GRPENERG

REF/ADIT=TEL 128 2021,TEL 81 2021

CATEG=MG

 

//

Energia e "transição verde".

Noruega. Relatório do Governo

ao Parlamento. Apresentação.

//

 

Nr. 00179

 

 

Retransmitido via clic para os demais Postos com Setor de Energia

Retransmissão automática para DELBRASONU.

 

RESUMO=

Informa sobre aspectos da posição norueguesa sobre

clima e transição energética, nas esferas nacional e

internacional (inclusive o CSNU), que foram realçados

em videoconferência de quatro Secretários de Estado.

 

 

 

Por ocasião do lançamento do relatório ("white paper" -

Meld.St.36) ao Parlamento sobre a visão de longo prazo do

Governo norueguês para a matriz e a transição energética no

país, a Chancelaria organizou, em 10/6, videoconferência com

quatro Secretários de Estado, Jens Holte (Ministério dos

Negócios Estrangeiros), Aksel Jakobsen (Ministério do

Desenvolvimento Internacional), Kjartan Lunde (Ministério de

Clima e Meio Ambiente) e Christian Tiller (Ministério de

Petróleo e Energia).

 

2. Jens Holte recordou os pontos principais da posição da

Noruega com relação à agenda climática internacional, que

foi expressada pela PM Erna Solberg na recente Cúpula de

Líderes, a convite do Presidente Biden, e que foram objeto

do tel 128. Destacou o compromisso de Oslo com dois temas em
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particular: o programa de apoio à reducão do desmatamento em

florestas tropicais (NICFI, no qual se insere o suporte

financeiro ao Fundo Amazônia) e a promoção do tratamento do

tema relativo à sustentabilidade dos oceanos e do transporte

marítimo.

 

3. O Secretário de Estados dos Negócios Estrangeiros também

afirmou que a questão climática "belongs to the Security

Council when relevant. When renewing the peace operations in

Cyprus, Norway introduced the issue in the agenda of the

Council". (A Resolução do Conselho de Segurança Nr 2661, de

29 de janeiro de 2021, inclui, em um dos considerandos, o

texto seguinte: "Recognising that effective contact and

communication between the sides enhances the prospects for

settlement and is in the interests of all Cypriots, and

helps to address island-wide matters, including health,

crime, environmental protection, and issues related to the

adverse impacts of climate change,").

 

4. Aksel Jakobsen referiu-se à decisão do Governo Solberg de

dar mais ênfase às questões de adaptação climática nos

projetos de ajuda ao desenvolvimento, sobretudo no

continente africano, onde são previstas consequências

diretas sobre a produção agrícola e a alimentação das

populações. Disse que é intenção da Noruega estabelecer um

fundo para promoção de energias de fontes renováveis em

países de mais baixa renda.

 

5. Kjartan Lunde mencionou a experiência da Noruega com o

Brasil entre os parceiros do NICFI no combate ao

desmatamento florestal. Aduziu que "commodities, such as

soya, coffee and palm oil drive deforestation, but the

market can produce those items without deforestation".

Manisfestou apoio norueguês à tendência de grandes empresas

e instituições financeiras de incluir o desmatamento em suas

análises de risco.

 

6. Christian Tiller observou que 75% das emissões

norueguesas de gases de efeito estufa derivam da produção e

do consumo de energia (57% do consumo provêm de recursos

fósseis, petróleo e gás natural). Com vistas a cumprir a

meta de reduzir as emissões em pelo menos 50% até 2030,

sinalizou a aposta e os investimentos iniciais do Governo,

com o setor privado, na eletrificação da economia, na

produção de hidrogênio a partir do gás natural e na

construção de parques eólicos no mar, concomitantemente ao

desenvolvimento de tecnologias para reduzir as emissões da

exploração petrolífera na plataforma continental norueguesa.
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7. Em telegrama à parte, tecerei comentários acerca do novo

"white paper" sobre transição energética.

 

Enio Cordeiro, Embaixador

 

PRRG
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