Conferência dos Líderes Locais para o Clima.
Cidades para o Clima.
4 de dezembro de 2015 – Paris

Declaração da Prefeitura Municipal de Paris
Uma contribuição decisiva à COP21

Nós, representantes locais e regionais eleitos, dos cinco continentes, reunidos na Prefeitura
Municipal de Paris nesta sexta-feira dia 4 de dezembro, reafirmamos nosso compromisso na
luta contra as mudanças climáticas.
Declaramos solenemente que as mudanças climáticas são um desafio comum e que encontrar
soluções a favor do Clima é uma responsabilidade compartilhada, assim como uma questão de
direitos, de igualdade e de justiça social. Lutar de forma eficaz na escala mundial contra as
mudanças climáticas constitui uma das maiores oportunidades econômicas do século 21. Essa
ação permitirá também proteger a saúde pública e garantir um desenvolvimento sustentável e
respeitoso dos direitos humanos e da condição feminina.
Reconhecemos que as mudanças climáticas causadas pela atividade humana têm um impacto
na vida de milhões de cidadãos, e seus efeitos se farão sentir durante décadas. Continuar na
atual trajetória de emissão de gazes de efeito estufa trará consequências desastrosas para
nossas crianças, para o meio ambiente e para a biodiversidade. Agir em favor do Clima é o
único caminho possível. Considerando que as cidades abrigam mais da metade da população
mundial e produzem 2/3 das emissões mundiais de gazes de efeito estufa, os representantes
eleitos locais e regionais têm um papel fundamental a desempenhar para garantir um futuro
de baixo carbono.
Nós, abaixo assinado, Prefeitos, Governadores, Presidentes de regiões e outros líderes de
governos locais, nos comprometemos coletivamente a:









Promover e ultrapassar, na extensão total de nossa autoridade, os objetivos do Acordo
de Paris 2015 negociado durante a COP21,
Produzir e implementar estratégias participativas de resiliência e planos de ação para
se adaptar ao número crescente de catástrofes vinculadas às mudanças climáticas
daqui a 2020,
Reduzir de 3,7 bilhões de toneladas as emissões anuais de gazes de efeito estufa nas
áreas urbanas até 2030 – o equivalente a 30% da diferença entre os compromissos
nacionais atuais e o nível de emissões recomendado pela comunidade científica para
limitar o aquecimento a 2 graus,
Apoiar objetivos ambiciosos a favor do Clima como a transição para uma energia 100%
renovável em nossos territórios ou uma redução de 80% das emissões de gazes de
efeito estufa até 2050,
Iniciar parcerias entre governos locais e com organizações internacionais, governos
nacionais, o setor privado e a sociedade civil para aprimorar a cooperação,
implementar programas de capacitação, multiplicar as soluções a favor do Clima,

elaborar instrumentos de medida e promover mecanismos de financiamento
inovadores e investimentos em projetos de redução de emissões ao redor do mundo.
Para atingir estes objetivos ambiciosos, estamos dispostos a apoiar o “Compromisso de Paris”,
apresentado pela presidência da COP21, e reforçaremos as iniciativas das redes de cidades e
regiões, e em particular, a Convenção dos Prefeitos, o Pacto dos Prefeitos e o Pacto dos
Estados e das Regiões. Apoiaremos a plataforma NAZCA das Nações Unidas assim como o
‘Roteiro sobre o Clima para as Cidades e Governos Locais’, para garantir a visibilidade destas
iniciativas. Além disso, reconhecemos que os governos locais precisam acessar mais facilmente
às finanças verdes, dispor de maior autonomia orçamentária e de uma capacidade legislativa
reforçada para maximizar o impacto de suas ações em favor do Clima. Apelamos ao
empoderamento dos diferentes níveis de governo para que cada um possa contribuir ao
máximo de suas capacidades na luta contra as mudanças climáticas.
No âmbito do Plano de Ação Lima Paris e de acordo com os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas, coordenaremos nossa ação para o Clima durante o próximo
ano, na perspectiva da Conferência Habitat III de 2016. Juntos, nos unimos com as
organizações internacionais, os governos nacionais, o setor privado e a sociedade civil para
oferecer uma resposta conjunta ao desafio da mudança climática e proteger nosso planeta.

