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Perguntas Frequentes: Quero começar um “chapter” capítulo no Brasil!
“Chapters” Capítulos vs. Filial

1. Devido a uma variedade de restrições, não podemos licenciar “chapter” capítulo fora dos Estados Unidos 
neste momento;

2. Se você passar um tempo significativo nos EUA e quiser participar de um “chapter” capítulo, envie um 
e-mail: chapters@climatereality.com;

3. Existe uma filial do Climate Reality Project no Brasil, também conhecida como Branch Brasil, que trabalha 
lado a lado com o Climate Reality Internacional para dar apoio aos Líderes da Realidade Climática no Brasil e 
catalizar ações climáticas dentro do contexto brasileiro.
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QUE APOIO A FILIAL OFERECE?

1. As filiais globais do Climate Reality Project são sua primeira linha de engajamento em seu país ou região;

2. Eles podem conectá-lo com outros Líderes de Realidade Climática, ajudar a divulgar seu trabalho e ajudá-lo 
a encontrar parceiros para fazer apresentações;

3. Nossas filiais estão disponíveis para fornecer orientações sobre política, organização de base, educação, 
engajamento cívico e muito mais;

4. Para saber mais sobre o Climate Reality Project Brasil acesse nosso site, mídias sociais, leia nosso One 
Page “Sobre o Climate Reality Brasil” e assista nosso vídeo institucional clicando aqui.

COMO POSSO ME ENVOLVER NOS PROGRAMAS DA FILIAL?

O Climate Reality Project Brasil desenvolve programas nas três metas globais, que precisam de ajuda dos 
Líderes e oferecem a oportunidade de impacto:

Engajamento de Líderes da Realidade Climática – Movimenta a rede de Lideranças da Realidade Climática 
formando grupos coordenados por Mentores para aproximar Líderes do Climate Reality Brasil, fortalecendo 
vínculos e trabalhando juntos nas 5 regiões brasileiras. 
Como você pode ajudar? Seja um Mentor e trabalhe próximo a coordenação brasileira orientando outros 
Líderes da Realidade Climática / Encontre seu mentor e esteja em contato com ele/a construindo uma rela-
ção de troca.

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. 
Como você pode ajudar? Junte-se a outros líderes especialistas no assunto no nosso GT de Ambição Climática 
e construa estratégias coletivamente 

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
Como você pode ajudar? Participe do GT de Educação Climática, participe da construção das rodas de con-
versa e organize uma Roda de Conversa sobre Clima na sua região.

Você quer propor alguma outra ação: escreva um e-mail para renata.moraes.br@climatereality.com 
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https://www.climaterealityproject.org.br/
https://linktr.ee/climaterealitybrasil
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https://www.youtube.com/watch?v=swFR-B4EIa0&feature=youtu.be


O PROJETO DE REALIDADE CLIMÁTICA FORNECE FINANCIAMENTO? 

Tenho uma ideia de projeto - o Climate Reality pode financiar isso?

Algumas filiais têm acesso a algumas fontes de financiamento. Sua filial anunciará por e-mail e/ou outros 
meios de comunicação se e quando esses fundos estiverem disponíveis.

EU/MINHA INICIATIVA QUER FAZER PARCERIA COM O CLIMATE REALITY

O Climate Reality Project assume suas parcerias como uma responsabilidade de manter conexões progra-
máticas estratégicas e acompanhar iniciativas compartilhadas. Portanto, somos muito seletivos em quem 
escolhemos fazer parceria e para quais programas e em parceria com organizações selecionadas quando 
sabemos que teremos capacidade para cumprir nossa responsabilidade. Não emprestamos nosso logotipo a 
programas e iniciativas das quais não teremos capacidade de participar como parceiro ativo.

Escreva para renata.moraes.br@climatereality.com para obter informações sobre parcerias com a filial brasileira, 
ou partners@climatereality.com para a organização global.

PEDIDOS PARA AL GORE

O Climate Reality recebe muitos pedidos direcionados ao nosso Fundador e Presidente Al Gore e pode atender 
poucos deles. Fale primeiro com a filial para determinar a viabilidade de sua solicitação.

PERGUNTAS E REDEFINIÇÕES DE SENHA DO REALITY HUB

Escreva para isadora.gran.br@climatereality.com com perguntas relacionadas à plataforma do Reality Hub.

TENHO UMA PERGUNTA PARA A EQUIPE GLOBAL, 
VOCÊ PODE ME COLOCAR EM CONTATO?

Nossas filiais são livres para trabalharem com os Líderes da Realidade Climática em questões pertinentes ao 
seu país ou região. No entanto, reconhecemos que algumas questões e problemas são de natureza global. 
Escreva para sua filial primeiro, pelo e-mail renata.moraes.br@climatereality.com, para determinar quem é 
mais adequado para responder à sua pergunta, e a filial poderá conectá-lo ao contato relevante na sede do 
Climate Reality.
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QUANDO ACONTECE O “24 HORAS DE REALIDADE”? 
AINDA É UMA TRANSMISSÃO DE TELEVISÃO/ONLINE?

Um dos principais programas do Climate Reality Project, 24 Horas de Realidade, foi uma transmissão de 24 
horas sobre a crise climática e suas soluções. Em 2019, o Climate Reality adotou uma abordagem mais orien-
tada para a ação, com o “24 Horas de Realidade: Verdade em Ação”, um dia de 24 horas de apresentações em 
todo o mundo, onde mais de 2.000 Líderes de Realidade Climática fizeram apresentações e mais de 18.000 
árvores foram plantadas - uma para cada pessoa que assistiu a uma apresentação e se registrou usando um 
formulário on-line. Fique ligado para obter mais informações sobre 24 Horas de Realidade em 2020.

POSSO PARTICIPAR DA COP26 OU DE OUTRAS REUNIÕES INTERNACIONAIS 
COMO MEMBRO DA DELEGAÇÃO DO CLIMATE REALITY?

A UNFCCC e outras organizações intergovernamentais usam um sistema de cotas para inscrições de dele-
gações, e o Climate Reality Project geralmente recebe apenas algumas inscrições que usamos apenas para 
funcionários e parceiros próximos.

QUAL É A POSIÇÃO DO CLIMATE REALITY EM RELAÇÃO A …

A maioria das posições tecnológicas, científicas e políticas do Climate Reality Project foi gerada pelo livro do 
fundador e presidente Al Gore, A Nossa Escolha: Um Plano para Solucionar a Crise Climática. No entanto, 
já que faz mais de uma década desde a publicação, algumas dessas posições foram atualizadas. Atualmente, 
estamos trabalhando para sintetizar essas posições em um recurso educacional para o Reality Hub. Fique de 
olho nas atualizações.

Enquanto isso, se é imperativo que suas apresentações ou parcerias conheçam uma posição oficial, escreva para 
support@climatereality.com se você é um Líder da Realidade Climática treinado e info@climatereality.com, se 
não for, e seu e-mail será encaminhado para o departamento correto.

COMO ME TORNAR UM MENTOR OU UMA REFERÊNCIA DA MINHA FILIAL?

Para se tornar um mentor do Climate Reality Brasil mande um email para renata.moraes.br@climatereality.com 
indicando seu desejo de assumir esta responsabilidade e orientar outros Líderes da Realidade Climática.

Se quer auxiliar outros Líderes em uma área específica do conhecimento na qual você tem alguma experiência, 
preencha este formulário para fazer parte da nossa Lista de Referências Climáticas. Prencha nosso Mural aqui.

COMO ENTRAR EM CONTATO COM O MEU MENTOR?

Caso haja outras dúvidas, por favor, envie um email para isadora.gran.br@climatereality.com. Estamos a 
disposição e ansiosos para realizarmos muitas ações climáticas em conjunto!
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https://padlet.com/renatamoraes1/gvmjlam6qenfufht

