
 
 

 

 

Emergência Climática, Oportunidade Urbana  

Como os governos nacionais podem garantir a prosperidade econômica e 

evitar a catástrofe climática, transformando cidades 

 

Mensagem de Guarda-chuva 

Os governos nacionais que priorizam hoje cidades com zero carbono garantirão 

prosperidade econômica e melhores padrões de vida amanhã. Os países que não 

adotarem essa transição serão deixados para trás. 

 

Mensagens Principais 

1. [Econômico] Os governos nacionais podem alcançar um desenvolvimento 

econômico mais rápido e mais justo investindo em cidades com zero carbono. Cidades 

prósperas produzem países prósperos: investimentos em medidas de baixo carbono 

nas cidades proporcionariam um retorno de pelo menos US $ 23,9 trilhões até 2050. 

• É possível reduzir 90% das emissões das cidades usando tecnologias e práticas 

comprovadas, além de gerar um retorno econômico atraente. Isso exigiria um 

investimento de US $ 1,8 trilhão (aproximadamente 2% do PIB global) por ano, o que 

geraria retornos anuais no valor de US $ 2,8 trilhões em 2030 e US $ 7,0 trilhões em 

2050 com base apenas na economia de custos de energia. 

 

• As cidades de carbono zero serão mais eficientes, produtivas e inovadoras, oferecendo 

aos países uma vantagem competitiva à medida que procuram atrair talentos e 

investimentos globais. Os países líderes de amanhã serão os que apoiam uma transição 

equitativa e sustentável para uma nova economia urbana em suas cidades. 

 

2. [Social e político] A busca de cidades resilientes e sem carbono, de maneira inclusiva, 

produzirá padrões de vida mais altos e dividendos políticos rápidos. 

 

• Os investimentos de baixo carbono podem atender às prioridades públicas urgentes, 

incluindo a poluição do ar, o congestionamento crônico do tráfego, os maus serviços e 

a perda de horas de trabalho. Cidades com zero carbono permitirão que as pessoas 

vivam, respirem e se movam com segurança e sejam produtivas. 



 
 

 

• A implementação de medidas de baixo carbono nas cidades poderia apoiar 87 milhões 

de empregos até 2030 em setores como energia limpa e transporte público. 

 

• Existe um crescente apelo público para que os líderes ajam sobre as mudanças 

climáticas. Os governos nacionais devem priorizar cidades com zero carbono para 

responder a essa demanda popular. 

 

3. [Custos da inação] Os custos da inação são surpreendentes. A ciência nos diz que 

novos aumentos de temperatura representam uma ameaça existencial para cidades e 

países inteiros. 

 

• O mundo enfrenta uma emergência climática. O aquecimento global já está causando 

sérias perdas de vidas, exacerbando tensões políticas e ameaçando ecossistemas vitais. 

• A batalha pelo nosso futuro será vencida ou perdida nas cidades. As cidades abrigam 

mais da metade da população do mundo e são responsáveis por 80% do PIB global - e 

três quartos das emissões de carbono relacionadas à energia. As medidas de baixo 

carbono nas cidades podem fornecer mais da metade das reduções de emissões 

necessárias para manter a temperatura global subir abaixo de 2 graus. 

 

• As cidades também são pontos críticos de vulnerabilidade. A mitigação e a adaptação 

do clima devem andar de mãos dadas para garantir o desenvolvimento econômico 

sustentável.  

o Mais de 10% da população mundial - 820 milhões de pessoas - vive em zonas costeiras 

a menos de 10 metros acima do nível do mar e 86% dessas pessoas vivem em áreas 

urbanas ou quase urbanas. Isto significa que as tempestades e o aumento do nível do 

mar devido às mudanças climáticas são uma ameaça urbana. 

 

o A expansão urbana contínua ameaça terras agrícolas vitais e ecossistemas naturais. Os 

assentamentos urbanos expandiram-se por uma área de terra duas vezes maior que o 

tamanho do Sri Lanka entre 2000 e 2014. Esse crescimento não gerenciado ameaça a 

segurança alimentar e hídrica, produz emissões decorrentes da mudança no uso da terra 

e diminui a resiliência a novos riscos climáticos. 

 

• Os países que não gerenciam proativamente a transição para cidades resilientes com 

zero carbono ficarão presos em sistemas com alto teor de carbono, tornando-se inúteis 



 
 

ou inoperantes à medida que mercados e regulamentos evoluírem. O resultado serão 

ativos e trabalhadores ociosos, à medida que as indústrias falham ou se mudam. 

 

4. [Papel dos governos nacionais] Os governos locais não podem conduzir sozinhos a 

transição ao carbono zero: os governos nacionais devem desempenhar um papel 

fundamental. 

 

• Os governos locais têm poder direto sobre menos de 1/3 do potencial de redução de 

emissões em suas cidades. Os governos nacionais e estaduais têm poder sobre outros 

1/3. Mais de 1/3 depende de diferentes níveis de governo trabalhando juntos para 

reduzir as emissões. Se a descarbonização da eletricidade for incluída, os governos 

nacionais e estaduais terão mais de dois terços da responsabilidade pela mitigação 

urbana. 

 

• Metade da possível redução de emissões urbanas está em cidades com menos de 

750.000 habitantes, que geralmente carecem dos recursos financeiros e técnicos das 

cidades maiores e, portanto, precisam de apoio do governo nacional. 

 

• Os governos nacionais estão em uma posição única para aproveitar essa oportunidade, 

colocando cidades inclusivas e sem carbono no centro dos planos de desenvolvimento 

econômico e social de longo prazo. Hoje, menos de dois em cinco países têm uma 

estratégia nacional explícita para as cidades, e apenas alguns deles priorizam as 

emissões. 

 

5. [Viabilidade e urgência] Há uma pequena janela de oportunidade aberta agora. As 

decisões tomadas sobre as cidades na próxima década colocarão os países no caminho 

da prosperidade e resiliência - ou declínio e vulnerabilidade. 

 

• Trilhões de dólares serão investidos em infraestrutura urbana na próxima década. A 

população urbana crescerá em quase um bilhão de pessoas no mesmo período. E nesse 

período de tempo, a ciência nos diz que as emissões de dióxido de carbono (CO2) devem 

ser reduzidas em quase a metade. Uma ação nacional ousada é essencial para garantir 

a prosperidade econômica e enfrentar a crise climática. 

• Este relatório oferece estudos de caso de todo o mundo em que governos nacionais e 

locais trabalharam juntos para transformar rápida e profundamente suas cidades para 

melhor dentro de duas ou três décadas, incluindo: Chile, China, Colômbia, Dinamarca, 

Alemanha, Índia, Indonésia, Namíbia, Ruanda e Coreia do Sul. 


