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MISSÃO
Incentivar a integração e cooperação entre os países da
América Latina e Caribe por meio de intercâmbio de
informações, conhecimentos e experiências,
impulsionando o desenvolvimento e a inovação em prol de
uma transição energética sustentável regional.

Queremos contribuir para que o objetivo número sete das
Nações Unidas "Assegurar o acesso confiável, sustentável,
moderno e a preço acessível à energia para todas e todos"
possa se concretizar.

VISÃO
Fazer da ENERLAM a rede de líderes para a transição
energética sustentável em toda a América Latina e Caribe,
alcançando representação regional e internacional nas
diversas areas: econômica, científica, técnica, social e
empresarial.
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https://www.facebook.com/groups/177754369424953/

https://www.facebook.com/groups/177754369424953/
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http://enerlam.org/

http://enerlam.org/


CONTEÚDOS

1. Conceitos básicos relacionados à produção de energética
2. Conceito e tipos de cenários 
3. Análise de conjuntura: 
4. Visão geral da matriz energética da América Latina, Tendências do setor de 

energia da América Latina 2050
5. Prospecção de cenários: Variáveis, forças interrelacionadas, incertezas
6. Ferramentas: Bases de dados
7. Estudo de Caso: América Latina 2030
8. Perfís Energéticos
9. Cenário global – Atuação regional
10. Apresentação e debate
11. Considerações finais- Conclusões
12. Referências 



1. CONCEITOS CHAVE

Tipos de 
energia 

Requisitos da 
energia 

Suficiente 

Continua 

Preço competitivo

input/output

Transição 
Energética 

Eficiência 
energética 

Sustentável

Renovável

Não convencional 

Fóssil 

Sugiro a leitura e aprofundização destes termos para uma melhor compreensão dos cenários energéticos

ENERGIA



1. Versatilidade
2. Escalabilidade

3. Disponibilidade e transportabilidade
4. Entregabilidade

5. Densidade de energia
6. Densidade de potência

7. Constância
8. Sensibilidade ambiental

9. Segurança energética

REQUISITOS DA ENERGIA



• São processos mais típicos do que esperamos
• Demoram muito tempo
• Tendem a seguir um caminho para combustíveis de 

melhor desempenho
• Resolvem um problema ao introduzir outro
• Tendem a seguir um caminho para a descarbonização

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Fonte: Curso Energy 101- Energy Technology and Policy. The University of Texas at Austin



Várias tendências globais estão dirigindo o Sistema energético

•Crescimento populacional

•Crescimento econômico

•Urbanização

•Industrialização

•Eletrificação

• Motorização

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Fonte: Curso Energy 101- Energy Technology and Policy. The University of Texas at Austin





A Transição Energética será composto por três mudanças:

1.  Uma mudança na demanda total energética
‣ O crescimento da população aumenta a demanda total
‣ O crescimento econômico impulsiona a demanda per capita

2. Uma mudança nos nossos usos finais da energia
‣Todas as sociedades se electrificam ao longo do tempo
‣ Todas as sociedades se motorizam ao longo do tempo

3. Uma mudança em nossas fontes de energia
‣ Fontes domésticas
‣ Fontes de carbono baixo
‣ Fontes sustentáveis

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Fonte: Curso Energy 101- Energy Technology and Policy. The University of Texas at Austin



POR QUE CENÁRIOS?

A prospecção de cenários é uma ferramenta para analisar possibilidades futuras (neste caso) ou
passadas, permitindo estabelecer as variáveis estruturais, as forças motrizes relacionadas, bem como
os impactos e consequências para ter uma perspectiva futura coerente das probabilidades,
possibilidades e incertezas associadas a um processo.

https://www.enerdata.net/



CENÁRIOS

TIPOLOGIA DE CENÁRIOS EM FUNÇÃO DE SEU USO

SILVA SOUZA, I. D. S.; PASSARINI TAKAHASHI, V. P. (2012).



CENÁRIOS

O SENTIDO DA PROJEÇÃO DE CENÁRIOS 
PROSPECIVOS-RETROSPECTIVOS

SILVA SOUZA, I. D. S.; PASSARINI TAKAHASHI, V. P. (2012).

DIFERENÇAS ENTRE PREVISÃO E PROSPECÇÃO 

Departamento de Prospecção e Planejamento de Portugal 
(1997, apud Marlon; HULSE Wanderley)



CENÁRIOS

FERRAMENTAS PARA A 
CONSTRUÇÃO DE CENÃRIOS 

PROSPECTIVOS

SILVA SOUZA, I. D. S.; PASSARINI TAKAHASHI, V. P. (2012).



CENÁRIOS

MÉTODOS TRADICIONAIS 
PARA A CONSTRUÇÃO DE 
CENÁRIOS PROSPECTIVOS

SILVA SOUZA, I. D. S.; PASSARINI TAKAHASHI, V. P. (2012).



CENÁRIOS

CARACTERÍSTICAS MODELOS DE CENÁRIOS

MARCIAL, Elaine C. (2012).



CENÁRIOS

VANTAGENS E  DESVANTAGENS 
DO MÉTODO DE CENÁRIOS 

PROSPECTIVOS 

NEGRI, Marlon; HULSE Wanderley



LEITURAS RECOMENDADAS

•SILVA SOUZA, I. D. S.; PASSARINI TAKAHASHI, V. P. (2012). A visão de futuro 
por meio de cenários prospectivos: uma ferramenta para a antecipação da 
inovação disruptiva. Future Studies Research Journal: Trends and Strategies , v. 
4, n. 2, p. 102-132. http://www.spell.org.br/documentos/download/9222

•GALLOPIN , Gilberto (1997).  Branch Points: Global Scenarios and Human 
Choice. Stockholm Environment Institute. 
<http://www.greattransition.org/archives/other/Branch%20Points.pdf> .

•MARCIAL, Elaine C. (2012). Construção de Cenários Prospectivo: Qual o melhor 
método? Revista do Centro de Estudos Estratégicos do Exército. Editorial 2012. 
p. 1-7. 
<www.eme.eb.mil.br/ceeex/public/arquivos/nep2012/ConstrucaodeCenariosPros
pectivo_Artigo_EXERCITO_v3-1.pdf > 

•NEGRI, Marlon; HULSE Wanderley. A Ferramenta de Prospecção de Cenários 
no Processo de Tomada de Decisão. Coleção Gestão Organizacional e 
Tecnologia em Recursos . <http://www.funjab.cursoscad.ufsc.br/cejur/wp-
content/uploads/2012/07/Livro-RH-TJ-Volume-3-Artigo-6.pdf >   

http://www.spell.org.br/documentos/download/9222
http://www.greattransition.org/archives/other/Branch Points.pdf
http://www.eme.eb.mil.br/ceeex/public/arquivos/nep2012/ConstrucaodeCenariosProspectivo_Artigo_EXERCITO_v3-1.pdf
http://www.funjab.cursoscad.ufsc.br/cejur/wp-content/uploads/2012/07/Livro-RH-TJ-Volume-3-Artigo-6.pdf


ANÁLISE CONJUNTURA

A palavra conjuntura indica a relação que cada força, cada componente do quadro geral 
mantém entre si e com o quadro onde atua. A conjuntura está intimamente ligada ao ambiente 
histórico, sempre em movimento, no qual acontece determinada ação.

A pergunta “o que é conjuntura?”, podemos responder, resumidamente, que é a atuação de 
todas as forças distintas, em determinado momento, sobre uma realidade determinada.



ANÁLISE CONJUNTURA

SANTIAGO, C. & CARMELLO MORAES, R. (2013). 



ANÁLISE CONJUNTURA

1 – O que conhecer: informações necessárias 

a) Dados do quadro econômico 
b) Dados do quadro político 
c) Fatores  ideológicos e culturais 
d) Antecedentes históricos 
e) Quadro internacional e seus reflexos locais 
f) Sintetizar as informações 
g) Quadro nacional: econômico-político-social 
h) Informações específicas sobre o tema em foco 
i) Uma pesquisa ampla, vital e permanente

2 – Interpretação e qualidade das informações

3 – Planejamento estratégico da ação

a) Atores e atrizes sociais 
b) As forças que interagem sobre a conjuntura  
1 - Transformações econômicas  ̃  
Quem controla a terra  ̃  
Quem controla os mercados  ̃ 
Como se dá o controle dos fluxos financeiros 

2 - Transformações políticas  ̃  
Papel do Estado  ̃  
Peso dos Poderes e das instituições  ̃  
Funcionamento das estruturas corporativas  ̃  
Funcionamento das estruturas partidárias e sindicais 
3 - Transformações culturais  ̃  
Quem controla os fluxos de informação  ̃  
Quem orienta as percepções e decisões dos 
indivíduos.

SANTIAGO, C. & CARMELLO MORAES, R. (2013). 



ANÁLISE CONJUNTURA

LEITURAS RECOMENDADAS

•DINIZ ALVES, J. E. (2008). Análise de conjuntura: teoria e método . 
APARTE - Inclusão Social em Debate , Nota Técnica. UFRJ. 
www.ie.ufrj.br/aparte/pdfs/analiseconjuntura_teoriametodo_01jul08.pdf

•VELASCO E CRUZ, S. C. (2000). Teoria e método na análise de 
conjuntura. Educação & Sociedade, ano XXI, no72. p. 145-152. 
< www.scielo.br/pdf/es/v21n72/4197.pdf >

•SANTIAGO, C. & CARMELLO MORAES, R. (2013). Como Fazer Análise de 
Conjuntura. CNTE/ESFORCE: Brasília, DF.
<www.cnte.org.br/images/stories/esforce/pdf/programaformacao_eixo0
2_fasciculo03_analiseconjuntura.pdf>  

http://www.ie.ufrj.br/aparte/pdfs/analiseconjuntura_teoriametodo_01jul08.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v21n72/4197.pdf
http://www.cnte.org.br/images/stories/esforce/pdf/programaformacao_eixo02_fasciculo03_analiseconjuntura.pdf


América Latina e o Caribe (ALC) representam 5% da produção de energia primária no mundo; a matriz interna está

caracterizada principalmente pela oferta de petróleo primário 44,3%, gás natural 22%, biocombustíveis 18% e 9,9% de

hidroenergia (OLADE, 2015), com a participação de outras energias renováveis e energia nuclear.

A percentagem de combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e carvão) deve-se ao nível característico destas

reservas na região, representando cerca de 20% da produção mundial, com 329,6 milhões de barris de reservas

comprovadas; dos quais a Venezuela tem mais de 90%, o que dá uma margem de reservas de mais de cem anos em

comparação com as reservas mundiais. (OLADE, 2015).

VISÃO GERAL DA MATRIZ ENERGÉTICA DA 
AMÉRICA LATINA



MATRIZ ENERGÉTICA LATINO-AMERICANA

Matriz Energética Latino-americana ano 2014



DEMANDA ENERGÉTICA

Demanda Energética LAC por tipo de fonte (MTOE)% do Total



PRODUÇÃO ENERGÉTICA
LAC- Produção de petróleo (milhões de

barriles por dia)

LAC- Produção de gas (milhões de barriles

por dia)



CONSUMO FINAL POR SETOR

A demanda de energia está intimamente ligada ao

crescimento regional e, portanto, ao aumento do

padrão de vida dos cidadãos como uma

manifestação de desenvolvimento.

É interessante relacionar o efeito da urbanização

com a motorização e a industrialização, que

correspondem a mais de 68% da demanda da

energia . O setor do transporte destaca-se pela

sua importância, com uma contribuição de 35% das

emissões ligadas à utilização de combustíveis é a

mais elevada em comparação com outras regiões

do mundo.

Consumo Final por Setor, ALC 2014



A energia não é apenas necessária para garantir a qualidade de vida da população nas cidades, é também um fator de

produção da economia (BID 2011). A cobertura média atual, de acordo com estudos do BID, ALC possue 95% de acesso à

eletricidade. O segundo ponto é abordar o desafio de mobilizar recursos materiais, financeiros e humanos para criar uma

infra-estrutura que será necessária para atender à crescente demanda por acesso universal à eletricidade (que deverá

duplicar nos próximos 20 anos) e substituir a infraestrutura obsoleta.

Cobertura elétrica ALC 2013



• A descoberta do PRÉ-SAL, uma província composta de 

grandes acúmulos de crudo leve, de excelente qualidade, 

com alto valor comercial (Petrobras, 2015), com 

aproximadamente 800 km de extensão e 200 km de largura, 

localizado entre a costa dos estados de Santa Catarina e 

Espírito Santo. As reservas desta província estão a 300 km da 

região Sudeste, que concentra 55% do PIB do país, 

fornecendo assim, um componente estratégico na 

geopolítica regional de petróleo.

• É necessário aplicar o conceito de geopolítica da energia,

podendo ser entendida como a análise de um conjunto de

elementos estratégicos geopolíticos que influenciam a

exploração, estrutura, transporte e utilização dos recursos

energéticos.

GEOPOLÍTICA DA ENERGIA 

Área del Pré-sal. PETROBRAS, 2015



COMPETITIVIDADE 



• LINS, Clarissa (2016) . ENERGY GEOPOLITICS THE ROLE OF LATIN 

AMERICA. Konrad Adenauer Foundation , FGV Growth & 

Development and Catavento Consulting. Brazil < 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_43642-1522-1-30.pdf?160301175502>

• OLADE - Organización Latinoamericana de Energía, CANADA 

PROJECT (2015). Access to Sustainable Energy for Latin America 

and the Caribbean. 

<http://www.olade.org/sites/default/files/CIDA/OLADE-

CANADA%20Report%202014.pdf >

GEOPOLÍTICA DA ENERGIA 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_43642-1522-1-30.pdf?160301175502
http://www.olade.org/sites/default/files/CIDA/OLADE-CANADA Report 2014.pdf


•O crescimento da demanda de energia de ALC ainda permanence em um nivel relativamente alto,

comparado com a maioria das outras regiões do mundo. A demanda de energia primária na ALC

cresceu a uma taxa de 3.2% a.a de 2000 a 2014.

•A demanda por eletricidade na ALC sobe 2.3–2.7 vezes até 2060, alinhado aos desenvolvimentos

globais, que vêem uma eletrificação crescente da sociedade (WEC, 2017)

•Aumento do processo de urbanização com um atual 79% de urbanização (WEC, PSI, 2013); O que

implica a necessidade de investimentos nas áreas de transporte e eletrificação, para o crescimento

equitativo e controlada.

• Em relação à mitigação de carbono, uma transição de energia do carbono para o gás natural é

projetada no sector de geração de eletricidade. No entanto, os combustíveis fósseis continuam

representando uma parte significativa na matriz energética regional.

TENDÊNCIAS DO SECTOR DE ENERGIA AMÉRICA LATINA 2050



VARIÁVEIS ESTRUTURAIS

Degradação 
ambiental, 

ligada 
à não utilização 
de tecnologias

de baixo carbono

Inovação tecnológica
Pré-sal

Integração vs. Disputas

O objetivo é ter uma visão generalizada
das possíveis mudanças da matriz
energética latino-americana para o ano
de 2030, tendo como referência ao
Brasil. As variáveis estruturais foram
determinadas da seguinte forma:

Incertezas: geopolíticas, 
tecnológicas, políticas 
(disponibilidade atual para novos 
regulamentos climáticos e 
ambientais) e econômicas 
(investimento e acesso ao capital).



WEC- WORLD ENERGY COUNCIL (2017).



FORÇAS MOTRIZES INTER-RELACIONADAS



FORÇAS MOTRIZES INTER-RELACIONADAS

Geopolítica regional - Acesso a 
recursos e ao capital

Mitigação das mudanças 
climáticas

Regulações políticas

TecnologiaCrescimento econômico

Demanda da energia

Expectativas sociais?



PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS 2030

• A criação dos três cenários foi realizada usando o método GBN (Global Business Network), que exige

experiência no campo; apresentando características como a pouca sistematização, maior flexibilidade

e criatividade; sendo assim um método mais intuitivo e menos complexo.

• Foram utilizados três modelos de cenários de referência; entre eles, o proposto pelo Conselho Mundial

de Energia- World Energy Council, que estabelece dois cenários mundiais (Jazz e Symphony), não

antagônicos em objetivos, porém sua abordagem diverge na sustentabilidade e na aquisição dos

recursos. Outro modelo adotado é o proposto pelo Instituto de Meio Ambiente de Estocolmo,

exemplificado por GALLOPIN (1997), onde há três cenários (Conventional Worlds, Barbarization, Great

Transitions) com duas inclinações de acordo com as variáveis propostas: população, economia,

equidade, tecnologia e conflito). Paralelamente, para uma abordagem mais regional, o modelo

apresentado no Plano Nacional de Energia 2030: Cenários Macroeconômicos Globais, tem três

elementos básicos de incerteza: o padrão de globalização (MME, EPE 2007).



VARIÁVEIS ESTRUTURAIS



Exploração do pré-sal e militarização por consórcios

com empresas privadas estrangeiras

EDI EDSON SOBRE DIVULGAÇÃO DE FOTOS PETROBRAS; 

SHUTTERSTOCK; ROBERTO CASTRO / AG. ISTOÉ

CONSTRUÇÃO NÃO COMPLETA HIDRELETRICA INAMBARI



Paralelamente, a Unasul, enquanto

promotora da integração energética

regional, está sendo fortalecida através da

consolidação de projectos de integração

energética anteriormente abandonados.

Outras propostas interessantes estão sendo

realizadas, bem como a substituição do transporte

rodoviário por hidrovias, já que emitem menos

poluentes, menor risco de acidentes e menor custo

por quilômetro (CNT, 2013).

Hidrovias - Leandro Souza



PARA ONDE ESTAMOS CAMINHANDO?



A-Tech futurist

• Você vê soluções tecnológicas de grande escala como a resposta ao nosso futuro energético. Os humanos precisam da

tecnologia que nos lançará em um futuro onde a escolha preferida de indivíduos também é a melhor opção para o

planeta. Blockchain, redes inteligentes, veículos autônomos e trânsito em massa eficientes .

• Solutions Frame: Você acredita que as pessoas e a civilização exigem tecnologia e inovação para fazer os maiores

avanços na criação de um futuro de energia sustentável. A tecnologia define a forma como vivemos nas sociedades,

tanto no desenvolvimento como no mundo desenvolvido.

• Energy Future Priority: Proteger e preservar nosso "Capital Ambiental" para as gerações futuras é uma alta prioridade

para você, seja em tecnologia, governo, negócios ou construções societárias. Precisamos trabalhar, e em alguns casos,

parar completamente, o rápido consumo de recursos energéticos existentes, enquanto trabalhamos para encontrar

novas soluções para consumo de energia, conservação e inovação.

PERFIL ENERGÉTICO



B-Frugal Engineer

• Você vê soluções em todos os lugares que você vai, desde as garrafas de plástico descartadas transformadas em

lâmpadas de estudo, folhas de alumínio e fogões de papelão formados, qualquer coisa pode ser uma fonte de energia

que permita às pessoas o acesso de que precisam. Você valoriza as soluções baseadas na comunidade e vê como coisas

simples podem resolver problemas locais sem precisar aguardar a infraestrutura em larga escala de financiadores de

grandes nomes.

• Solutions Frame: As pessoas e a civilização exigem tecnologia e inovação para fazer os maiores avanços na criação de

um futuro de energia sustentável. A tecnologia define a forma como vivemos nas sociedades, tanto no

desenvolvimento como no mundo desenvolvido.

• Energy Future Priority: o acesso à energia é um fator chave na prosperidade humana, abrindo portas para educação,

saúde e crescimento econômico. Você sabe que as possibilidades para o futuro do mundo são infinitas, uma vez que

todos estão em pé de igualdade. Agilizar e facilitar o acesso a energia limpa e sustentável para todos é uma das

prioridades que você mais valoriza

PERFIL ENERGÉTICO



C-Community enabler

• Você vê 3 bilhões de pessoas sem acesso à energia como o maior desafio do nosso tempo e você acredita que é hora 

de os governos e corporações do mundo mobilizarem finanças, tecnologia, políticas e recursos para resolver esse 

problema. É hora de os governos intensificarem e comprometerem-se os compromissos da empresa para que todos os 

cidadãos do mundo tenham igual acesso à energia e às oportunidades que oferece.

• Solutions Frame: as mudanças nas atitudes, políticas, leis, regras e preferências humanas e sociais, como a resposta a 

como lutar contra as mudanças climáticas e resolver a crise energética. Você vê consequências drásticas se não 

começarmos a atuar para mudar essas atitudes, regras e construções societárias, seja a nível individual ou global. É 

hora de uma mudança de paradigma para que todos façam sua parte para o futuro da energia e do meio ambiente.

• Energy Future Priority: Você vê como o acesso à energia é um fator chave na prosperidade humana, abrindo portas 

para educação, saúde e crescimento econômico. Você sabe que as possibilidades para o futuro do mundo são infinitas, 

uma vez que todos estão em pé de igualdade. Agilizar e facilitar o acesso a energia limpa e sustentável para todos é 

uma das prioridades que você mais valoriza.

PERFIL ENERGÉTICO



•D-Environmental Evangelist

• O meio ambiente é o número um para você, e você vê como todos nós podemos usar todos os dias para preservar o

meio ambiente. Desde andar de bicicleta para trabalhar, usar sacolas de compras reutilizáveis, você está fazendo tudo o

que estiver ao seu alcance para reduzir seu impacto e incentivar os que estão à sua volta a fazer o mesmo. Você

acredita na responsabilidade pessoal para todos no planeta para reduzir seu impacto e você vê a necessidade absoluta

para que todos façam sua parte.

• Solutions Frame: as mudanças nas atitudes, políticas, leis, regras e preferências humanas e sociais, como a resposta a

como lutar contra as mudanças climáticas e resolver a crise energética. Você vê consequências drásticas se não

começarmos a atuar para mudar essas atitudes, regras e construções societárias, seja a nível individual ou global. É

hora de uma mudança de paradigma para que todos façam sua parte para o futuro da energia e do meio ambiente.

• Energy Future Priority: Proteger e preservar nosso "Capital Ambiental" para as gerações futuras é uma alta prioridade

para você, seja em tecnologia, governo, negócios ou construções societárias. Precisamos trabalhar, e em alguns casos,

parar completamente, o rápido consumo de recursos energéticos existentes, enquanto trabalhamos para encontrar

novas soluções para consumo de energia, conservação e inovação.

PERFIL ENERGÉTICO



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• Para testemunhar o nascimento de um projeto internacional tão desejado como a integração
energética na América Latina, é imperativo criar consciência voltada para a necessidade de uma
avaliação forte da situação atual; tendo um elevado potencial de produção de energia limpa, para
liderar o mercado mundial de energia e assim, contribuir fortemente para o crescimento do
desenvolvimento sustentável do planeta (PENAGOS et al. 2014).

• De acordo com a WORLD NUCLEAR ASSOCIATION (2015), a influência humana sobre mudanças
climáticas e o aquecimento global é evidente; as respostas políticas têm sido direcionadas por
meio de negociações internacionais, mas têm sido caracterizadas como indecisas, a nível nacional,
e até à data em grande parte ineficazes. A energia nuclear é raramente reconhecido como um meio
significativas para limitar o aumento das concentrações de gases de efeito estufa, permitindo o
acesso à eletricidade abundante.

• Não existe uma solução global única para o problema do abastecimento energético. Pelo contrário,
cada uma das partes individuais deste desafio deve trabalhar para atingir a meta global da
sustentabilidade, energia acessível e segura para todos (World Energy Council, PSI, 2013).



FERRAMENTAS

•ELECTRICITY MAP: https://www.electricitymap.org/?wind=false&solar=false&page=map

•Millennium Project -Annotated Scenarios Bibliography: http://107.22.164.43/millennium/annotated-

scen.html#whole

•ENERGY DATABASE: http://www.iadb.org/en/topics/energy/energy-database/energy-

database,19144.html

•NEX Global Daily Downscaled Climate Projections: https://nex.nasa.gov/nex/projects/1356/

•GLOBAL CARBON ATLAS: http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions

•STRATEGIC FORESIGHT SOFTWARES: http://en.laprospective.fr/methods-of-prospective.html

https://www.electricitymap.org/?wind=false&solar=false&page=map
http://107.22.164.43/millennium/annotated-scen.html
http://www.iadb.org/en/topics/energy/energy-database/energy-database,19144.html
https://nex.nasa.gov/nex/projects/1356/
http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
http://en.laprospective.fr/methods-of-prospective.html


POR QUE NÓS (OS JOVENS) DEVERÍAMOS NOS PREOCUPAR COM 
ISSO?

"Capacitar aos 40% dos jovens
latino-americanos que não 
possuem  empregos formais,  
educação e formação, 
poderia desencadear novos 
motores de crescimento"

http://www.latameconomy.org/es/Perspectivaseconomicas/
Overview-portugues-final.pdf

http://www.latameconomy.org/es/Perspectivaseconomicas/Overview-portugues-final.pdf
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"Os tomadores de decisão devem coletar 
informações e avaliar programas juvenis 

para projetar políticas públicas que levem 
em conta a atual transformação 

tecnológica, política e social que está 
mudando o mundo do trabalho e as 

cidades em que os jovens vão viver. 9 de 
cada 10 jovens de ALC vão viver em cidades 

em 2050 "



@AstromodelJoyce – joycenajmaldin@icloud.com

CONTATO 



AGUYJE! GRACIAS! OBRIGADA! DANKE!

Vamos falar sobre a energia !!
Comentários e sugestões? Qual é a sua perspectiva?

Documentos com a análise completa:
https://climateactuality.wordpress.com/energy
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