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Convite ao Desafio Climático Global do WWF 
Hora do Planeta: O Desafio das Cidades 2014/2015 
 
O Desafio das Cidades na Hora do Planeta, do WWF, oferece a Prefeituras a 
oportunidade de inspirar o desenvolvimento local sustentável em todo o mundo. O 
Desafio 2014/2015 está lançado em 18 países e convidamos sua cidade a fazer 
parte desta jornada, aprender e expor suas ações!  
 
No último ano, 163 cidades de 14 países participaram do Desafio. Somos gratos a todas 
as cidades que participaram e contribuíram para o sucesso do segundo Desafio 
internacional. Parabenizamos Belo Horizonte, Bruxelas, Chicago, Coimbatore, 
Edmonton, Cidade do Cabo, Copenhague, Lappeenranta, Cidade do México, Monteria, 
Muang Klang, Semarang, Seul e Estocolmo, que foram todos selecionados pelo nosso 
júri internacional como Capitais da Hora do Planeta em seus respectivos países. Destes, 
a Cidade do Cabo, na África do Sul foi agraciada com o título de Capital Global da Hora 
do Planeta de 2014, por sua excelente estratégia holística de mudanças climáticas e 
energia, que relaciona os desafios climáticos da cidade a questões cotidianas do 
desenvolvimento urbano em torno de alimentos, energia e acesso à água. Por isso a 
Cidade do Cabo serve como um modelo exemplar!  
 
Parabenizamos ainda Rio de Janeiro e São Paulo, finalistas brasileiras junto com Belo 
Horizonte, que mostraram belos exemplos de liderança no contexto nacional. 
 
O WWF continuará a colaborar com o ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade, 
principal parceiro apoiador do Desafio das Cidades desde 2012. O ICLEI continuará a 
apoiar tecnicamente o desafio, além de fornecer a plataforma utilizada para a coleta de 
dados das cidades participantes (mais detalhes abaixo).  
 
O tema para a próxima rodada do Desafio é, como na rodada anterior, como estão sendo 
desenvolvidas iniciativas urbanas em todos os setores, de energia, transportes, gestão 
de resíduos e construções para a transição em direção a cidades com 100% de energias 
renováveis nas próximas décadas. Também vamos nos concentrar mais 
especificamente sobre como as cidades podem apoiar o redirecionamento de fundos de 
combustíveis fósseis para soluções de energias renováveis. O Desafio continua com 
este tema, a fim de construir uma onda de pressão de todos os parceiros do WWF no 
momento em que as negociações internacionais sobre o clima atingem marcos 
importantes na Cúpula Climática de setembro, convocada pelo Secretário Geral da 
ONU, seguida pela COP20 em Lima (Peru), em dezembro, onde as bases para um 
acordo climático internacional forte, com capacidade de catalisar a transição necessária 
para um futuro de baixo carbono, devem ser definidas. As cidades são, portanto, 
encorajadas novamente a demonstrar seus compromissos e atividades nesta 
área. As cidades que já relataram suas ações no Registro Climático de Cidades carbonn 
precisam apenas completar com qualquer informação nova/adicional. 
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No contexto brasileiro ainda há muito a fazer! Sabemos da importância de capacitar as 
Prefeituras para enfrentar as mudanças climáticas, melhorando ao mesmo tempo os 
serviços públicos aos cidadãos e criando uma cidade mais saudável, sustentável e com 
melhor qualidade de vida. Combinar a busca por essas metas é possível se houver 
compromisso e visão dos líderes municipais. São esses líderes que queremos encontrar 
por meio do Desafio, e que queremos convidar a participar novamente ou pela primeira 
vez e a liderar novas cidades a trilharem esse caminho. 
 
Para fomentar a capacitação de cidades com essa visão, convidamos todas as cidades 
interessadas a participarem de um treinamento que será oferecido no dia 26 de 
agosto, em Brasília, sobre os passos para o desenvolvimento urbano de baixo 
carbono, como identificar as ações que a cidade já tem e que contribuem para isso e 
por que e como relatar de forma transparente o que a cidade está fazendo.    
 
Dentre as cidades que se registrarem no Desafio até o dia 15 de agosto, serão 
selecionadas 15 para receberem passagens aéreas para envio de um representante ao 
treinamento. As 15 cidades serão selecionadas de acordo com os critérios abaixo: 

1) Se relatarem até essa data ao menos um compromisso de redução de emissões 
de Gases de Efeito Estufa, de aumento da eficiência energética, ou de aumento 
da % de energias renováveis em sua matriz. (Caso mais de 15 cidades relatem 
compromissos, os mais ambiciosos serão selecionados) 

2) Se relatarem até essa data ao menos uma ação que contribui para redução de 
emissões de GEE (e dentre essas as que relatarem ações com maior potencial 
de redução de emissões) 

 
Também convidaremos todas as cidades participantes a exporem as ações relatadas 
em área de exibição de um evento nacional sobre cidades e mudanças climáticas que 
acontecerá ainda em 2014. 
 
Mais informações sobre o Desafio estão disponíveis no documento anexo ‘Instruções 
aos candidatos’. Caso tenha dúvidas ou deseje mais informações, entre em contato com 
Bruna Cerqueira ou Murilo Marroco em iclei-sams@iclei.org / (11) 50843079.  
 
Damos as boas-vindas a V.Sa. a participar do Desafio deste ano, e oferecer a sua cidade 
a oportunidade de ganhar reconhecimento internacional por seus esforços no 
desenvolvimento urbano sustentável.  
 
Atenciosamente,  
Maria Cecilia Wey de Brito 
CEO WWF-Brasil 
 
 
 

 
 
 

mailto:iclei-sams@iclei.org
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Informações básicas para cidades sobre o Desafio das Cidades na Hora 
do Planeta – As Cidades estão fazendo mais do que apagar as luzes! 
 
Mais da metade da população mundial vive hoje em cidades, que são responsáveis por 
mais de 70 por cento das emissões globais de carbono. Ao mesmo tempo, nossas 
cidades estão desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento de soluções 
novas e atraentes para as necessidades humanas que podem reduzir o impacto humano 
sobre o clima. 
 
Por que participar do Desafio? 

 Continue a relatar ações em plataforma reconhecida mundialmente e de acordo 
com padrões globais de relatoria climática para cidades, tornando seus dados 
comparáveis internacionalmente; 

 Ajude-nos a conscientizar cidadãos, governos nacionais, investidores e setor 
privado sobre o trabalho que as cidades estão fazendo; 

 Este ano, TODAS as cidades receberão feedback qualitativo sobre seus planos 
de desenvolvimento de especialistas; 

 Compartilhar suas experiências com outras cidades e aprenda com elas; 
 Oportunidade de visibilidade global como uma Cidade Participante, Finalista, 

Capital Nacional ou Capital Global da Hora do Planeta 
 Criar massa crítica com outras cidades para gerar apoio (político e financeiro) 

internacional pela transição rumo a um futuro sustentável nas cidades. 
 

Como participar? 
• Cidades que desejem participar no Desafio devem se registrar e relatar seus 

compromissos e ações na plataforma cCCR (Registro Climático de Cidades 
carbonn) do ICLEI:  http://citiesclimateregistry.org/join/wwf-ehcc-2014-
registration/ ou através de planilha offline disponível em português. 

• Veja anexos: Instruções para participantes e a planilha para relatoria offline em 
português, os documentos estão disponíveis também no site 
www.wwf.org.br/participe/horadoplaneta/desafiodascidades/  
 

 
Como será o processo de avaliação? 

• Uma consultoria reconhecida internacionalmente garantirá a qualidade de todo 
o processo de avaliação. Este ano, o foco central será em medidas para 
aumentar investimentos em energias renováveis, listamos abaixo outros 
elementos gerais que serão recompensados no processo de avaliação: 

o Compromissos pela transição rumo a 100 por cento de energias 
renováveis 

o Medidas para apoiar a disseminação de soluções pelo clima 
o Soluções integradas, relevantes e de baixo carbono para necessidades 

da população (especialmente habitação, segurança energética, 
mobilidade e alimentação) 

http://citiesclimateregistry.org/join/wwf-ehcc-2014-registration/
http://citiesclimateregistry.org/join/wwf-ehcc-2014-registration/
http://www.wwf.org.br/participe/horadoplaneta/desafiodascidades/
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o Credibilidade das ações e compromissos em relação à capacidade 
financeira da cidade (para criar condições iguais para cidades em 
condições diferentes) 

o Promover a participação pública e empreendedorismo 
 
 
Um júri internacional de especialistas de alto nível (veja membros de júris anteriores 
wwf.panda.org/what_we_do/footprint/cities/earth_hour_city_challenge/criteria_and_jury
/) selecionarão uma Capital Nacional da Hora do Planeta para cada país participante, 
bem como uma Capital Global da Hora do Planeta de acordo com os critérios de 
avaliação do WWF. 
 
 
 

Datas 

2014 
 
Julho-Setembro: Cidades relatam inventários, compromissos e ações no Registro 
Climático de Cidades carbonn (cCCR). Ao longo deste período, o ICLEI prestará suporte 
técnico via email (iclei-sams@iclei.org) e webinars. Veja anexos também as Instruções 
para participantes EHCC e a planilha para relatoria offline em português 
 
5 de Agosto: Webinar técnico organizado pelo ICLEI em apoio ao registro e relatoria 
na Plataforma cCCR  
 
26 de Agosto: Treinamento presencial em Brasilia, DF sobre os passos para o 
desenvolvimento urbano de baixo carbono, como identificar as ações que a cidade já 
tem e que contribuem para isso e por que e como relatar de forma transparente o que a 
cidade está fazendo. Solicite sua inscrição através do email iclei-sams@iclei.org 
 
5 de Setembro: Data limite para relatar ao Desafio. 
 
Setembro-Dezembro: O processo de avaliação começa a identificar finalistas em cada 
país participante. 
 
Dezembro (também janeiro-fevereiro de 2015): As cidades finalistas serão 
contatadas pela WWF para participarem em uma campanha de comunicação 
(informações para o site e textos para campanha nas mídias sociais). Tudo isso é 
desenhado para destacar iniciativas inspiradoras e exemplos de desenvolvimento 
urbano sustentável das cidades finalistas.  
 
 
2015 
 
Janeiro: As cidades finalistas serão contatadas, possivelmente com pedidos de breves 
informações suplementares, de acordo com perguntas do júri internacional. 
 

http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/cities/earth_hour_city_challenge/criteria_and_jury/
http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/cities/earth_hour_city_challenge/criteria_and_jury/
mailto:iclei-sams@iclei.org
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Janeiro - Março: A campanha nas mídias sociais é lançada, é dada à população a 
oportunidade de votar em sua cidade finalista favorita, além de diferentes formas de 
expressar seu apoio ao desenvolvimento urbano sustentável (veja a campanha do ano 
passado em www.welovecities.org) 
 
Janeiro-Fevereiro: O júri internacional seleciona uma Capital da Hora do Planeta em 
cada país e uma Capital Global da Hora do Planeta. 
 
Março e em diante: Capitais Nacionais da Hora do Planeta, Capital Global da Hora do 
Planeta 2014 e os resultados da campanha nas mídias sociais são destaque antes e 
durante a Hora do Planeta 2014 via web, press releases e vídeos. Conferência 
internacional final e cerimônia de premiação serão realizadas na Cidade do Cabo, África 
do Sul 
 

 
 
 
 
Mais informações 
 
Hora do Planeta: O Desafio das Cidades: http://wwf.panda.org/citychallenge 

 

Veja vídeos com bons exemplos de desenvolvimento urbano sustentável das cidades 
finalistas em: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL48E272C9483CB39D&feature=plcp 
 
Tour Sueco do Desafio 2013-2014: 
http://www.youtube.com/watch?v=A2NGGe_tX5g&index=2&list=PLvL1oc-
Y1fS7fVG4pJ5RdFAnHWvCcUU6X 

 

Saiba mais sobre o trabalho da WWF em cidades sustentáveis: 

http://panda.org/sustainablecities  
 
 
Desafio da Hora do Planeta nas Cidades - as cidades que estão fazendo mais do que 
apagar as luzes! 
 
 

http://www.welovecities.org/
http://wwf.panda.org/citychallenge
http://www.youtube.com/playlist?list=PL48E272C9483CB39D&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=A2NGGe_tX5g&index=2&list=PLvL1oc-Y1fS7fVG4pJ5RdFAnHWvCcUU6X
http://www.youtube.com/watch?v=A2NGGe_tX5g&index=2&list=PLvL1oc-Y1fS7fVG4pJ5RdFAnHWvCcUU6X
http://panda.org/sustainablecities

