
 

 

Recife, Outubro de 2020 

Carta de Compromissos - Política Pelo Clima 

Estudos científicos sobre mudanças climáticas, alertam para a grande vulnerabilidade do Recife a 

chuvas extremas, inundações, ressacas, deslizamentos, doenças transmissíveis, ondas de calor e aumento do 

nível do mar. Estes eventos, cada dia mais intensos e frequentes, estão relacionados ao aquecimento global, 

provocado por poluições, desmatamentos, queima de combustíveis fósseis e ocupação urbana descontrolada.  

Os graves índices de pobreza e desigualdade que ainda persistem na capital pernambucana podem 

ficar mais críticos se não forem atenuados os riscos climáticos, que, além de gerar prejuízos estruturais – 

com a destruição de infraestrutura urbana e patrimônios públicos e privados, terão impactos devastadores 

sobre os mais pobres.  

A amplitude e complexidade das mudanças climáticas exigem esforços integrados e respostas 

rápidas de governos, do setor empresarial, dos centros de conhecimento e de instituições representativas da 

sociedade. Antecipar providências e formular soluções que aumentem a resiliência social, econômica e 

ambiental da cidade é o caminho de maior segurança e menor custo.  

A urgente superação da crise social e econômica provocada pela atual pandemia, deve ser 

impulsionada por processos interconectados, que possam ao mesmo tempo,  regenerar ambientes naturais, 

reequilibrar a cidade, fortalecer empresas, capacitar a população e gerar empregos, articulando 

investimentos em energias renováveis, reciclagem, arborização, saneamento, ecourbanização, eficiência 

digital, mobilidade de baixo carbono, bioeconomia e inovações que promovam aplicações mais eficazes de 

recursos públicos e privados, visando acelerar resultados. Os grandes riscos climáticos, combinados com 

graves indicadores de miséria e exclusão exigem velocidade. 

Esses desafios clamam por interações políticas elevadas e soluções construídas de forma 

colaborativa, transformando os estáticos Programas de Governos do passado em processos transparentes e 

participativos, monitorados em rede pela sociedade, a partir de metas e indicadores pactuados, com canais 

para agregar ideias e aprimoramentos contínuos.  Este é o propósito da Plataforma Política Pelo Clima. 

Neste cenário, assino esta Carta, com o compromisso de contribuir ativamente na construção 

colaborativa de soluções para reduzir desigualdades, criar uma economia sustentável e aumentar a 

resiliência ambiental do Recife, pactuando metas e indicadores públicos, a serem formulados com 

instituições representativas e especializadas nos diversos temas, para: 

• Habitação - solucionar palafitas e moradias em locais de alto risco; 

• Mobilidade - valorizar pedestres, cliclistas, cadeirantes; reduzir combustíveis fósseis e criar 

soluções de transportes públicos carbono neutro, compartilhados e conectados;  

• Educação – intensificar conhecimento climático na rede pública e a formação profissional 

para cadeias produtivas sustentáveis;  

• Incentivos a Negócios Verdes - impulsionar empreendimentos e empregos na economia 

circular, bioeconomia e ecoeficiência digital;  

• Energia - ampliar geração e uso de energia renovável;  

• Resíduos - reduzir geração de lixo, aumentar processos de reciclagem e fomentar 

oportunidades de emprego e renda 

• Arborização - regenerar ecossistemas e ampliar áreas verdes; 

• EcoPlanejamento Urbano – mapear e monitorar áreas críticas, ampliar a resiliência 

ambiental, melhorar qualidade de vida e reduzir riscos para a população. 
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