SUA CIDADE PODE ASSUMIR A LIDERANÇA
E APONTAR O CAMINHO

POR QUE UM
DESAFIO DAS
CIDADES
NA HORA DO
PLANETA?
Metade da população mundial vive
hoje nas cidades, onde são geradas
mais de 70% das emissões mundiais
de CO2.
Ao mesmo tempo, a população urbana
aumenta rapidamente graças às
muitas centenas de trilhões de dólares
que serão investidos em infraestrutura
urbana nos próximos anos. Tais
recursos financeiros podem e devem
ser direcionados para a criação de
cidades sustentáveis.
A Rede WWF tem o objetivo de
descobrir quais são as cidades que
lideram essa busca por um
desenvolvimento sustentável – e quer
premiá-las pelos seus esforços nesse
sentido.

Esta é a sua oportunidade de mostrar como uma cidade pode assumir a liderança na construção de um
futuro sustentável.
Ao participar do Desafio das Cidades na Hora do Planeta, sua comunidade pode obter o reconhecimento mundial e demonstrar o plano mais inteligente
e inspirador de desenvolvimento de baixo carbono,
apoiando a transição mundial na direção de um futuro com energia 100% renovável.

SUA CIDADE É CAPAZ
DE MOTIVAR O
MUNDO?

Participe do Desafio das Cidades na Hora do Planeta
e mostre-nos como!
A Rede WWF é uma das maiores e mais respeitadas organizações ambientalistas independentes do mundo.
A organização tem o apoio de quase 5 milhões de pessoas e dispõe de uma rede mundial que atua em mais
de 100 países. A missão da Rede WWF é interromper
a degradação do meio ambiente e construir um futuro onde os seres humanos possam viver em harmonia
com a natureza, por meio da conservação da biodiversidade mundial, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais renováveis e promovendo a redução da
poluição e do desperdício de consumo.

Para interromper a degradação do meio ambiente e construir um futuro
no qual os seres humanos possam viver em harmonia com a natureza.
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Apoio:

WILL YOUR CITY
INSPIRE THE WORLD?

PARTICIPE DO DESAFIO DAS
CIDADES NA HORA DO PLANETA
Em poucos anos, a ação global Hora do Planeta já obteve
sucesso e criou uma conscientização climática em todo
o mundo. No entanto, é óbvio que não basta desligar
as luzes uma vez por ano. A Rede WWF espera manter
esse momento positivo ao dar destaque e premiar as
comunidades que estão preparadas para envidar esforços
substanciais em longo prazo para combater as mudanças
climáticas.
Ao lançar o Desafio das Cidades na Hora do Planeta,
temos a missão de fornecer um exemplo que seja capaz
de inspirar ações semelhantes em todo o mundo. Caso
sua cidade seja reconhecida como a Capital da Hora do
Planeta, ela terá a oportunidade de liderar esse caminho.

O DESAFIO
O Desafio das Cidades na Hora do Planeta é uma iniciativa
criada pela Rede WWF para mobilizar ações e obter apoio
das cidades ao processo de transição mundial na direção de
um futuro 100% renovável. Esse Desafio também pretende
estimular o desenvolvimento e a disseminação de melhores
práticas para a mitigação e a adaptação climáticas.
As cidades de países selecionados como pilotos estão convidadas a apresentar planos holísticos, inspiradores e que
tenham credibilidade, para o desenvolvimento de baixo
carbono e o aumento substancial do uso de soluções de
energia renovável que se tornem sustentáveis e eficientes
nas próximas décadas. Os participantes também serão
avaliados por sua capacidade de focar em estratégias que
promovam um estilo de vida atraente para todo o planeta
e, ao mesmo tempo, promovam um impacto mundial por
meio do desenvolvimento e da disseminação de soluções
sustentáveis.

As candidaturas devem ser formalizadas até 13 de outubro de 2013

O QUE É A HORA DO PLANETA?
A Hora do Planeta começou em Sydney,
na Austrália, em 2007, quando 2 milhões
de pessoas se posicionaram contra as
mudanças climáticas e desligaram as luzes
em suas casas e empresas. Isso foi apenas
o começo. No ano passado, centenas de
milhões de pessoas em 152 países de todos
os continentes desligaram os interruptores
para demonstrar seu compromisso de
apoiar o planeta.

O PROCESSO DE SELEÇÃO
As candidaturas das cidades devem ser apresentadas por
meio do Registro Climático de Cidades Carbonn (cCCR),
uma plataforma reconhecida internacionalmente e administrada pelo ICLEi - Rede Governos Locais pela Sustentabilidade.
As cidades candidatas serão avaliadas por meio de uma
variedade de critérios para refletir o grau de ambição e o
compromisso com o desenvolvimento de baixo carbono,
por meio do aumento de soluções energéticas renováveis,
sustentáveis e eficientes. Medidas relevantes para a promoção de estilos de vida atraentes para um único planeta
e o aumento da participação pública durante essa transição também serão premiadas.
Durante o processo de candidatura, três cidades finalistas serão selecionadas em cada país. Essas cidades serão
então apresentadas publicamente como as candidatas ao
Prêmio Escolha do Público. O júri internacional também
irá escolher uma cidade de cada país participante como
sendo a Capital da Hora do Planeta no país. Cada uma
dessas cidades receberá o título de Capital Nacional da
Hora do Planeta. Finalmente, uma dessas cidades receberá o título de Capital Mundial da Hora do Planeta.
Num mundo onde o desenvolvimento sustentável torna-se
rapidamente um dos principais critérios tanto para as empresas como para os cidadãos, esta é a sua chance de mostrar quão atraente é a sua cidade para se viver e trabalhar.

A Capital Mundial da Hora do Planeta de 2014 será apresentada durante a Conferência da Hora do Planeta, em março do mesmo ano.

