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Podemos

Vamos Resolver

O Climate Reality Project é uma organização global fundada em 2006 pelo ganhador do Prêmio Nobel e ex-vi-
ce-presidente dos Estados Unidos da América, Al Gore, que transforma 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. Antes do Treinamento Global de 2020, a rede do Climate Reality Project era forma-
da por mais de 20.000 Líderes da Realidade Climática em mais de 150 países.

No Brasil, o Climate Reality Project é representado pelo Centro Brasil no Clima desde 2016 e conta com 1.218 
Líderes da Realidade Climática, treinados por Al Gore que atuam como influenciadores e disseminadores 
de informação para empresas, governos e a opinião pública sobre as possíveis soluções capazes de conter a 
onda de mudanças do clima que atinge toda a humanidade.

Nossa missão é impulsionar uma solução global para a crise climática, tornando necessária uma ação emer-
gencial em cada nível da sociedade, conectando nossa rede local de Líderes Climáticos e inspirando parcerias 
e ações para aumentar a ambição de ação climática em para esta geração e a próxima. Esse ano, devido a 
pandemia da COVID-19, o Climate Reality Project realizou o primeiro treinamento virtual para formação de 
lideranças climáticas, com mais de 14 mil inscrições ao redor do mundo. No Brasil, tivemos mais de 1 mil 
inscritos, e estamos muito orgulhosos de termos pessoas comprometidas com a solução climática. 

OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DO THE CLIMATE REALITY BRASIL - 2020

Engajamento de líderes da realidade climática – Movimentar a rede de Lideranças da Realidade Climática 
formando grupos coordenados por mentores para aproximar líderes do Climate Reality Brasil fortalecendo vín-
culos e trabalhando juntos nas 5 regiões brasileiras. 

Aumentar a ambição da ação climática – Adaptar a implementação da NDC brasileira às necessidades dos 
governos subnacionais traçando um caminho detalhado para Implementação da NDC em nível estadual, for-
necendo informações e sensibilizando formuladores de políticas. Fomentando, também, a implementação 
da Estratégia de Longo Prazo (LTS) em 8 estados brasileiros.

Construir Programas e Parcerias Duradouras –  Realizar Rodas de Conversa sobre Clima com objetivo de pro-
porcionar e facilitar o diálogo entre os participantes e de elaborar planos de ação voltados a conscientização, 
educação e respeito à diversidade, promovendo ações climáticas justas para todos, com ajuda de Lideranças 
da Realidade Climática

@climaterealitybrasil

INSCREVA-SE NAS NOSSAS REDES

Assista nosso                                                  e conheça as propostas e as ideias de quem é parte do Climate Reality Project 
Brasil. Um Rede de pessoas incríveis que faz tudo para impulsionar uma solução global para a crise climática.

climaterealityproject.org.br

 VÍDEO INSTITUCIONAL


