11 de abril, 2008

Conclusões da Presidência: Conferência Preparatória para a Fundação da IRENA
Berlim, 11 de abril, 2008

A convite do governo da República Federal da Alemanha, representantes de 60 países
reuniram-se em Berlim nos dias 10 e 11 de abril de 2008, a fim de realizar a
Conferência Preparatória para a Fundação da Agência Internacional de Energias
Renováveis (IRENA).
A reunião foi realizada num momento bastante crítico, uma vez que o mundo está
sendo confrontado, simultaneamente, com um grande aumento da demanda de energia
e a necessidade de reduzir o aquecimento global. Compartilhamos a percepção da
urgência de migrar para um sistema de energia mais seguro, de baixo consumo de
carbono e que não interfira negativamente no desenvolvimento econômico e social.
Concordamos que as energias renováveis precisam assumir um papel de destaque
nesta revolução da energia.
Em nosso encontro discutimos os possíveis objetivos e atividades, a organização e o
financiamento da IRENA.

As conclusões extraídas dos debates construtivos deste encontro preparatório são as
seguintes :
Momento de ação – uma agência intergovernamental para energias renováveis
Obtivemos amplo apoio para prosseguir o trabalho em direção à criação da IRENA,
atribuindo-se grande importância à atuação coordenada com outras instituições e redes
internacionais. A IRENA deverá ser um força independente que impulsione as energias
renováveis e ajude a criar condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Os
participantes do encontro enfatizaram que sem uma organização deste tipo, o mundo
seguirá incapaz de tirar pleno proveito do potencial oferecido pelas fontes renováveis de
energia.

Objetivos e atividades da IRENA
O principal objetivo da IRENA será incentivar e promover a adoção de energias
renováveis em todo o mundo. Este objetivo geral é subdividido, dando origem a uma
série de atividades concretas, que incluem: informação e assessoria para políticas que
levem a melhores marcos regulatórios para o setor de energia favorecendo as fontes
renováveis; transferência eficaz de tecnologias e know-how; capacitação e qualificação
sustentável em energias renováveis; fornecimento de informações científicas
consistentes asseguradas por pesquisas de políticas aplicadas, da área técnica e
socioeconômica; facilitação de financiamentos para energias renováveis; melhor
divulgação de informações para o público.

A IRENA deve dedicar-se a todos os tipos de energia renovável, sempre levando em
conta o critério da sustentabilidade. Também deve explorar a relação existente entre
energias renováveis e eficiência energética.

Organização e financiamento da IRENA
A IRENA será uma organização intergovernamental com uma estrutura altamente
eficiente e objetiva, composta por destacados especialistas de diversas regiões
geográficas. Sua estrutura de governança deverá incluir uma Conferência Geral, um
Conselho Diretor e um Diretor-Executivo, que deverá ser apoiado por grupos de
trabalho instituídos ad hoc. Esta estrutura garantirá que a visão e as políticas da IRENA
sejam implementadas de forma eficiente e transparente. O orçamento básico da IRENA
será coberto por contribuições estipuladas segundo o princípio de eqüidade.

Próximos passos
O governo alemão sente-se muito estimulado pelo apoio recebido durante a
Conferência. É nossa intenção dirigir consultas complementares aos governos dos
países participantes do encontro e a outros países que tenham interesse em juntar-se a
nós. Encorajamos nossos parceiros a nos enviarem propostas para a fundação da
entidade. Divulgaremos um roteiro sugerindo os próximos passos. Com grande
satisfação registramos as diversas ofertas de colaboração neste processo.
O êxito da conferência nos deixa muito confiantes. O governo alemão pretende convidar
todos os países interessados para a Conferência de Fundação da IRENA a ser
realizada no outono de 2008.

