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PUBLICAÇÕES

LANÇAMENTO DA REVISTA “DIÁLOGOS SOBRE SOBERANIA E CLIMA”
Em novembro de 2021, IREE Soberania e Clima lançou a sua primeira publicação “Diálogos sobre Soberania e 
Clima”. O objetivo da revista é apresentar diferentes perspectivas e questionamentos sobre temas relacionados a 
mudanças climáticas, sustentabilidade socioambiental, segurança climática, segurança, soberania e estratégias de 
defesa, de maneira a fomentar discussões qualificadas para promover articulação entre as políticas de defesa e a 
segurança nacional e as políticas ambiental e de desenvolvimento sustentável. 

DIÁLOGOS SOBRE SOBERANIA E CLIMA - MUDANÇA CLIMÁTICA, 
SOBERANIA E SEGURANÇA: CENÁRIOS FUTUROS
Em seu primeiro número, a Diálogos sobre Soberania e Clima contou com o policy paper “Mudança Climática, Soberania 
e Segurança: Cenários futuros”, elaborado por Oscar Medeiros Filho, Doutor em Ciência Política pela Universidade de 
São Paulo, Coordenador de Pesquisa do Núcleo de Estudos Prospectivos do Centro de Estudos Estratégicos do Exército e 
Professor de Relações Internacionais no UniCEUB. 

Em seu texto, Oscar discute a complexidade do tema mudanças climáticas como fator de ameaça à segurança in-
ternacional, considerando tanto os aspectos securitários, que afetam as diferentes sociedades nacionais e apontam 
para a necessidade de soluções cooperativas urgentes, quanto os aspectos geopolíticos, que enquadram a questão 
em um cenário internacional ainda dominado por interesses egoístas de recortes nacionais no contexto da chama-
da sociedade de Estados soberanos.

Para ler, clique aqui.

DIÁLOGOS SOBRE SOBERANIA E CLIMA - MUDANÇA CLIMÁTICA E A 
‘CLIMATIZAÇÃO’ DO DEBATE INTERNACIONAL DE SEGURANÇA E DEFESA
O segundo número da Diálogos sobre Soberania e Clima contou com o policy paper “Mudança Climática e a ‘Clima-
tização’ do Debate Internacional de Segurança e Defesa”, escrito por Peterson Ferreira de Silva, doutor em Relações 
Internacionais pela Universidade de São Paulo e professor da Escola Superior de Defesa.

Em seu texto, Peterson traça um panorama sobre as atuais repercussões da discussão sobre mudança climática 
para os campos da segurança e defesa nacionais, apresentando como os elementos ambientais e associados à 
mudança climática se relacionam com estratégias de segurança nacional.

Para ler, clique aqui. 

EVENTOS

WEBINAR BIODIVERSIDADE E INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS

Em 30 de setembro de 2021, o IREE Soberania e Clima (ISC) promoveu uma conversa sobre o tema Biodiversida-
de e Infraestruturas Críticas. O evento contou com a presença da professora Mercedes Bustamante, professora 
titular da Universidade de Brasília e membro da Academia Brasileira de Ciências, e do Coronel do Exército André 
Luciano Bittencourt Barbosa, Diretor do Departamento de Assuntos da Câmara de Relações Exteriores e Defesa 

https://iree.org.br/soberania-clima/wp-content/uploads/2021/11/ISC-Dialogos-sobre-soberania-e-clima-v1.pdf
https://iree.org.br/soberania-clima/wp-content/uploads/2021/11/ISC-Dia%CC%81logos-sobre-soberania-e-clima-V2.pdf
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Nacional (CREDEN) do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, além do General Sérgio 
Etchegoyen, presidente do Conselho de Administração do ISC, e de Raul Jungmann, presidente do ISC.

Para assistir, clique aqui.

WEBINAR RELAÇÕES BRASIL-UNIÃO EUROPEIA NA AGENDA GLOBAL DO 
CLIMA E DA SEGURANÇA

Em 14 de outubro de 2021, o IREE Soberania e Clima realizou o Webinar “Relações Brasil-União Europeia na Agenda 
Global do Clima e da Segurança”. Participaram do evento Aline Beltrame de Moura, professora da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), de Alice Amorim, German Chancellor Fellow at Alexander von Humboldt Founda-
tion e Ana Paula Tostes, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e senior fellow do Centro 
Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI). O evento teve comentários de Sérgio Etchegoyen.

Para assistir, clique aqui.

WEBINAR DESMATAMENTO: COMO COMBATER COM INTELIGÊNCIA?
O IREE Soberania e Clima organizou, no dia 28 de outubro de 2021, o Webinar “Desmatamento: como combater com 
inteligência?”, que contou com a participação Paulo Moutinho, Líder do Fórum Desmatamento da Coalizão Brasil, 
Clima, Florestas e Agricultura e Pesquisador Sênior do IPAM, de Eduardo Viola, professor da Universidade de Brasília 
(UNB) e pesquisador Associado da USP, de Antônio Claudio Fernandes Farias, Oficial de Inteligência da Agência Bra-
sileira de Inteligência (ABIN), e de Antônio Muniz, especialista em Inteligência. O evento teve comentários de Sergio 
Etchegoyen e de Raul Jungmann.

Para assistir, clique aqui.

WEBINAR PETRÓLEO, SOBERANIA E SUSTENTABILIDADE
No dia 11 de novembro, o Centro promoveu um debate com participação de Clarissa Lins, sócia-fundadora da Cata-
vento Consultoria e ex-Presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Luiz Augusto Barroso, Diretor-presidente da 
consultoria PSR e ex-Presidente da Empresa de Pesquisa Energética, e o Almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira, Presi-
dente do Conselho de Administração da Petrobras e ex- Comandante da Marinha do Brasil. O evento contou ainda com 
comentários de Sergio Etchegoyen, Presidente do Conselho de Administração do ISC, e de Felipe Sampaio, Coordenador 
de Projetos do ISC.

Para assistir, clique aqui.

WEBINAR COP26: RESULTADOS E PERSPECTIVAS FUTURAS
No dia 25 de novembro, o ISC realizou o Webinar COP26: Resultados e Perspectivas Futuras, que contou com a partici-
pação de Ana Toni, Diretora Executiva do Instituto Clima e Sociedade, e de Carolina Genin, Diretora de Clima do World 
Resources Institute Brasil. O evento teve ainda comentários de Sérgio Etchegoyen e de Raul Jungmann.

Para assistir, clique aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=iGCdVRn9PV4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=auReRrvCDZ0&list=PLYMsFbmY839stC5a4hMxdPk8EA8pMzGKX&index=6&t=33s
https://iree.org.br/soberania-clima/2021/10/05/relacoes-brasil-uniao-europeia-na-agenda-global-do-clima-e-da-seguranca/
https://iree.org.br/soberania-clima/2021/10/05/relacoes-brasil-uniao-europeia-na-agenda-global-do-clima-e-da-seguranca/
https://www.youtube.com/watch?v=NRz8a94vOCs&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=8LF7Qh6ahFE
https://iree.org.br/soberania-clima/2021/10/29/live-do-isc-petroleo-soberania-e-sustentabilidade/
https://www.youtube.com/watch?v=0pvUg5q9LYM
https://www.youtube.com/watch?v=MOGyB0ha__M&t=5s
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SOBERANIA E CLIMA NA MÍDIA

JORNAL NH: SOBERANIA, VALOR NEGLIGENCIADO
Em 02 de outubro de 2021, o Jornal NH publicou o artigo “Soberania: valor negligenciado”, elaborado por Sergio Et-
chegoyen. No texto, Etchegoyen escreve sobre a importância da soberania para a democracia, a defesa dos direitos 
humanos e a proteção do direito de propriedade.

Para ler, clique aqui.

JORNAL DO COMMERCIO: CHOQUE ENTRE SOBERANIA E CLIMA NA COP 26
Em 21 de outubro de 2021, Raul Jungmann publicou o artigo “Choque entre Soberania e Clima na COP 26” no Jornal 
do Commercio. No texto, Jungmann destaca que na COP 26 o pano de fundo dos embates sobre a crise climática, 
suas repercussões e medidas para evitá-la será o choque entre soberania e clima.

Para ler, clique aqui.

JORNAL DO COMMERCIO: SOBERANIA VERSUS CLIMA 2: A ÁRDUA TAREFA 
DE TODOS NA COP26, CONFERÊNCIA DO CLIMA
Em 28 de outubro de 2021, Raul Jungmann publicou o artigo “Soberania versus clima 2: a árdua tarefa de todos 
na COP26, conferência do clima”. Nesse artigo, Jungmann destaca que a característica anárquica do Sistema 
Internacional impede uma governança global dotada de enforcement compatível com o tamanho do desafio da 
crise climática e, portanto, a superação das desconfianças e assimetrias entre as diferentes partes envolvidas nas 
discussões em Glasgow será um dos maiores desafios da COP 26. 

Para ler, clique aqui.

SOBRE

O IREE Soberania e Clima (ISC) é um think tank voltado para a promoção de diálogo, conhecimento e informação 
visando à aproximação construtiva entre os setores de Meio Ambiente e Defesa. Os esforços do Centro destinam-se 
a valorizar as convergências e superar as resistências existentes entre os stakeholders relevantes da sociedade civil, 
governos, forças armadas, academia e mercado.

Saiba mais em: https://iree.org.br/soberania-clima/  

https://iree.org.br/soberania-clima/2021/10/25/sergio-etchegoyen-soberania-valor-negligenciado/
https://iree.org.br/soberania-clima/2021/10/25/sergio-etchegoyen-soberania-valor-negligenciado/
https://jc.ne10.uol.com.br/opiniao/artigo/2021/10/13619048-soberania-versus-clima-2-a-ardua-tarefa-de-todos-na-cop26-conferencia-do-clima.html
https://iree.org.br/soberania-clima/

