
CHAMADA PARA PARTICIPAÇÃO DA COP 22 
 
Assunto: Sua participação na COP 22 
 
Prezado Senhor / Prezada Senhora, 
 
Tenho a honra de escrever para você em nome do Polo da Sociedade Civil  (PEC) e do Comitê 
Nacional de Pilotagem da próxima Cúpula do Clima, a COP 22, que será organizada pelo Reino 
de Marrocos no período de 7 a 18 de novembro de 2016, na cidade de Marrocos. 
 
O Comitê Nacional de Pilotagem gostaria que o maior número de ONGs do nosso continente 
possa participar na Cúpula e trabalhe para facilitar esta participação. Para este fim, seguem 
abaixo algumas informações. 
 
A Vila da COP 22 é composta por duas áreas: a Zona Azul (dirigida pela Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), acessível exclusivamente para pessoas 
acreditadas pela UNFCCC; e a Zona Verde, dirigida pelo país anfitrião Marrocos. 
 
A Zona Verde é dividida em três áreas principais: parceria público-privada, a sociedade civil e 
um conjunto de salas (com capacidade de 450 até 50 pessoas). 
 
O espaço dedicado às atividades da sociedade civil é dividido por temas: juventude, mulheres, 
territórios e desenvolvimento sustentável, agricultura, universidades e investigação, meio 
ambiente, migração. Uma biblioteca também é oferecida, bem como um espaço para 
atividades culturais. 
 
O desdobrável anexo lhe dará uma ideia geral sobre a organização da COP 22. Para mais 
detalhes, a página da COP 22 (cop22.ma), disponível em quatro idiomas, é atualizada 
regularmente. 
 
Se você quiser ter um stand na Zona Verde ou organizar uma atividade (seminário, mesa 
redonda, projeção), nós lhe convidamos a indicar, o mais breve possível, as suas necessidades 
por meio do formulário de inscrição. 
 
Para as pessoas que precisam de um visto para viajar ao Marrocos, o Polo da Sociedade Civil 
lhe enviará um convite e lhe acompanhará para obter tal visto. 
 
Podem inserir suas solicitações de rotulagem de seus eventos e projetos, organizados no 
espírito da COP. Para isso, você deve apresentar a sua solicitação através do seguinte link: 
http://label-cop22.ma. 
 
A equipe do Polo da Sociedade Civil está à sua disposição para qualquer informação ou 
esclarecimento adicional. Não hesite em contatar-nos para isso. 
 
À espera de recebê-lo/a, aceita, Prezada Senhora, Prezado Senhor, a expressão dos nossos 
melhores cumprimentos. 
 
P / Pólo da Sociedade Civil 
 
Agradecemos antecipadamente retornar seu formulário devidamente preenchido no e-mail 
seguinte: societecivile@cop22.ma. 
 

http://abong.org.br/final/download/formularioCOP22.docx
http://label-cop22.ma/
societecivile@cop22.ma

