
NOSSOS PROJETOS E CAMPANHAS

O “THE CLIMATE REALITY PROJECT” é uma organização global fundada em 2006 pelo ganha-
dor do Prêmio Nobel e ex-vice-presidente dos Estados Unidos da América, Al Gore, que trans-

forma indivíduos interessados em ativistas capazes de lutar por soluções que amenizem a 
crise climática e promovam mudanças significativas sobre o tema em todo o planeta. No 

Brasil, a organização é representada pelo Centro Brasil no Clima desde 2016 e conta 
com mais de 1.200 Líderes da Realidade Climática.

A missão do “The Climate Reality Project Brasil” é fomentar a descarbonização da 
economia brasileira, convocando os líderes à ação, fortalecendo a rede da filial ao 
redor do país, trazendo novas pessoas e tecendo parcerias que serão fundamentais 
na implementação dos objetivos internacionais no território brasileiro.

Nós acreditamos que, com o conhecimento climático acessível e colocado em uso, cada 
ser humano será uma força de mudança para os maiores desafios da sociedade, resul-

tando em pressão aos governantes para ação, demandados pelo movimento de combate 
à crise climática. Assim, disseminamos conhecimento e boas práticas, com ênfase em es-

colas e na educação, ações e campanhas voltadas à opinião pública e fortalecendo a ação 
climática junto a entidades subnacionais. 

Líderes em movimento
Oferecer oportunidades de integração 
entre os Líderes da Realidade Climática 
e as ações praticadas por ele, estreitan-
do laços com a filial. 

Prêmio Descarbonário do 
Climate Reality Brasil
Proporcionar reconhecimento e visibilida-
de para as ações climáticas dos Líderes 
da Realidade Climática no Brasil.

Aumento da ambição 
climática brasileira 
Aumentar o conhecimento e a participa-
ção da opinião pública no Brasil sobre a 
ambição climática e identificar ações de 
advocacy a partir da rede The Climate 
Reality Project Brasil.

Conectando movimentos 
sociais às mudanças climáticas
Conectar a rede com movimentos sociais 
e fortalecer as discussões sobre justiça 
climática em nossa rede.

Jornada de Aprendizagem do Clima
Tornar o conhecimento sobre a crise 
climática acessível a todos, para que 
as Lideranças possam multiplicar o 
apredizado, visando a tomada de atitu-
des e a busca por soluções em territó-
rios brasileiros ainda não alcançados. 

Coalizão pela Educação Climática
Mobilizar entidades estaduais e municipais 
de meio ambiente e mudanças climáticas 
para que possam incluir a pauta entre suas 
câmaras temáticas e grupos de trabalho

Universidades pelo Clima
Permitir que futuros profissionais de 
todas as áreas e setores estejam 
cientes dos impactos esperados das 
mudanças climáticas e das ações ne-
cessárias para evitá-los.

Clima na Real
Apresentar um programa de bate-papo 
entre Líderes da Realidade Climática 
e convidados para conversarem sobre 
diversas temáticas associadas às mu-
danças climáticas, no Youtube Climate 
Reality Brasil. 

PodClimate News
Transmitir informação sobre clima e meio 
ambiente de maneira dinâmica e objetiva 
para começar a semana bem-informado.

ACOMPANHE NOSSAS REDES

GRUPOS DE TRABALHO

GT Engajamento – Seja um mentor e trabalhe próximo a 
coordenação brasileira orientando outros Líderes da Re-
alidade Climática.

GT Ambição Climática – Junte-se a outros líderes espe-
cialistas no assunto no nosso GT de Ambição Climática e 
construa estratégias coletivamente.

GT Educação Climática – Participe da construção das 
Jornadas Virtuais de Aprendizagem em Clima e organize 

uma Jornada na sua região.

GT Comunicação – Participe se você gosta de escrever, 
gravar vídeos, entrevistas, ou quer um canal para com-
partilhar conteúdo produzido sobre mudança climática.

GT Justiça Climática – Participe se você tem interesse 
em pensar as intersecções das questões de mudanças 
climáticas e de justiça social, pensando ações conjuntas 
com movimentos sociais e comunidades tradicionais.


