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En aquesta xerrada es discutirà el paper crític de la innovació tecnològica per a afrontar el
problema del canvi climàtic global. S’abordaran diverses preguntes clau: quin tipus d'innovacions
són necessàries per a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle als nivells requerits per a
estabilitzar el clima i evitar impactes greus? Què sabem del procés de la innovació tecnològica?
Com influeixen en aquest procés les accions dels governs? I quins tipus de polítiques poden
estimular i fomentar les innovacions que ajudaran a mitigar el canvi climàtic? La xerrada se
centrarà especialment en les innovacions en tecnologies que tenen la finalitat de reduir les
emissions atmosfèriques. S'utilitzaran estudis de casos retrospectius per a proporcionar informació
útil sobre el ritme de la innovació tecnològica i la influència dels mecanismes de la política.
Nota: la conferència es farà en anglès
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