
Rio	  de	  Janeiro	  receberá	  o	  primeiro	  evento	  do	  C40	  para	  promover	  o	  acesso	  	  
ao	  financiamento	  de	  cidades	  

C40,	  Ci'	  Founda'on	  e	  WRI	  reunirão	  setores	  públicos	  e	  privados	  para	  incen'var	  colaborações	  financeiras	  
entre	  5	  e	  7	  de	  abril	  no	  Museu	  do	  Amanhã	  

	  	  
Rio	   de	   Janeiro	   (16	   de	  março	   de	   2016)	   –	   Hoje,	   o	   Grupo	   de	   Liderança	   Climá6ca	   de	   Cidades	   (C40)	   e	   a	  
Cidade	   do	   Rio	   de	   Janeiro	   anunciam	   um	   fórum	   de	   financiamento	   global	   inédito	   para	   acelerar	   ações	  
climá6cas	  nas	  cidades.	  O	  Fórum	  Financiamento	  de	  Cidades	  Sustentáveis	  do	  C40	  –	  realizado	  em	  conjunto	  
com	  a	  Ci6	  Founda6on	  e	  o	  World	  Resources	   Ins6tute	  Ross	  Center	  for	  Sustainable	  Ci6es	  (WRI)	  –	  reunirá	  
tomadores	  de	  decisão	  de	  ins6tuições	  financeiras,	  o	  setor	  privado	  e	  mais	  de	  uma	  dúzia	  de	  representantes	  
de	  governo	  de	  todo	  o	  mundo.	  O	  Fórum	  será	  realizado	  entre	  5	  e	  7	  de	  abril	  no	  Museu	  do	  Amanhã,	  no	  Rio	  
de	  Janeiro.	  

“Em	  dezembro,	  os	  195	  governos	  nacionais	  que	  assinaram	  o	  Acordo	  de	  Paris	  sabiam	  que	  poderiam	  contar	  
com	  os	  prefeitos	  em	  seus	  países	  como	  parceiros	  crí6cos	  para	  a6ngir	  suas	  metas	  de	  emissões",	  afirma	  o	  
Presidente	   do	   C40	   e	   prefeito	   do	   Rio	   de	   Janeiro,	   Eduardo	   Paes.	   “Agora	   é	   hora	   de	   con6nuarmos	   e	  
acelerarmos	   o	   progresso	   que	   fizemos	   –	   e	   o	   acesso	   a	   financiamento	   é	   crucial	   para	   cumprir	   esses	  
compromissos.	  É	  uma	  sa6sfação	  receber	  o	  C40,	  a	  Ci6	  Founda6on	  e	  o	  WRI	  no	  Rio	  para	  progredirmos	  de	  
forma	  real	  em	  direção	  ao	   futuro	  do	  financiamento	  de	  cidades.	  E	  não	  há	  um	  cenário	  melhor	  para	  essa	  
reunião	  do	  que	  o	  recém-‐inaugurado	  Museu	  do	  Amanhã,	  que	  já	  é	  por	  si	  só	  uma	  conquista	  em	  termos	  de	  
arquitetura	  urbana	  sustentável”.	  

O	  evento	  faz	  parte	  da	  Inicia6va	  de	  Financiamento	  de	  Cidades	  Sustentáveis,	  uma	  parceria	  entre	  o	  C40,	  a	  
Ci6	   Founda6on	   e	   o	   WRI,	   desenhada	   para	   ajudar	   a	   acelerar	   e	   ampliar	   o	   inves6mento	   em	   soluções	  
urbanas	  sustentáveis	  em	  cidades	  ao	  redor	  do	  mundo.	  Alinhada	  à	  agenda	  da	  Ci6	  Founda6on	  de	  promover	  
o	  progresso	  econômico	  urbano,	  ao	  conhecimento	  prá6co	  do	  WRI	  e	  à	  conexão	  de	  alto	  nível	  com	  líderes	  
de	   cidades	   do	   C40,	   a	   colaboração	   vem	   desenvolvendo	   novas	   formas	   de	   reunir	   setores	   públicos	   e	  
privados	  para	  construção	  de	  capacidade,	  diálogo	  comum	  e	  ação.	  

Há	  uma	  lacuna	  de	  inves6mento	  anual	  de	  US$	  4,1	  a	  4,3	  trilhões	  entre	  a	  infraestrutura	  urbana	  atual	  e	  o	  
que	   as	   cidades	   precisam	  para	   acompanhar	   o	   crescimento	  projetado.	  Ao	   longo	  dos	   próximos	   15	   anos,	  
aproximadamente	   US$	   93	   trilhões	   em	   infraestrutura	   de	   baixa	   emissão	   e	   clima6camente	   resiliente	  
deverão	   ser	   construídos	   globalmente.	   Criar	   um	   ambiente	   global	   que	   conduza	   ao	   inves6mento	   em	  
projetos	   urbanos	   sustentáveis	   exigirá	   que	   cidades,	   fornecedores	   técnicos	   e	   de	   capital	   tenham	   uma	  
linguagem	  e	  fórum	  comuns.	  O	  conhecimento	  das	  possíveis	  opções	  técnicas,	  financeiras	  e	  polí6cas	  e	  um	  
espaço	   para	   a	   inovação	   são	   o	   primeiro	   passo	   para	   financiar	   uma	   transição	   em	   direção	   a	   um	   futuro	  
urbano	  sustentável.	  Os	  par6cipantes	  do	  fórum	  podem	  esperar	  sair	  com	  passos	  prá6cos	  que	  suas	  cidades	  
podem	  tomar	  ao	  longo	  dos	  próximos	  12-‐18	  meses	  para	  aumentar	  o	  inves6mento	  em	  cidades	  produ6vas,	  
habitáveis	  e	  sustentáveis.	  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2201CCFLA-State-of-City-Climate-Finance-2015.pdf


“No	  centro	  da	  Inicia6va	  de	  Financiamento	  de	  Cidades	  Sustentáveis	  está	  um	  esforço	  global	  para	  promover	  
a	   colaboração	   e	   ações	   que	   lidem	   com	   os	   maiores	   desafios	   do	   mundo	   e	   criem	   oportunidades,	  
especialmente	  para	  comunidades	  de	  baixa	  renda”,	  afirma	  a	  Presidente	  da	  CiC	  FoundaCon	  e	  Diretora	  de	  
Cidadania	  CorporaCva	  do	  CiC,	  Brandee	  McHale.	  “Temos	  a	  honra	  de	  trabalhar	  com	  o	  prefeito	  Eduardo	  
Paes,	  o	  C40	  e	  o	  WRI	  para	  oferecer	  uma	  plataforma	  para	  que	  os	  par6cipantes	  do	  Fórum	  compar6lhem	  
suas	  ideias	  inovadoras,	  e	  também	  ajudar	  a	  tornar	  suas	  cidades	  centros	  urbanos	  vibrantes”.	  

	   “Não	  podemos	  contornar	  os	  efeitos	  da	  mudança	  climá6ca	  sem	  construir,	  gerenciar	  e	  viver	  em	  nossas	  
cidades	  de	   forma	  diferente.	  Mas,	  com	  uma	   lacuna	  de	  US$	  4,1-‐4,3	  trilhões	  em	  financiamento	  climá6co	  
urbano,	  fazer	  essas	  mudanças	  exigirá	  novas	  formas	  de	  financiar	  projetos	  sustentáveis”,	  afirma	  o	  Diretor	  
Global	  do	  WRI	  Ross	  Center	  for	  Sustainable	  CiCes,	  Ani	  Dasgupta.	  “Este	  fórum	  irá	  ajudar	  líderes	  urbanos	  a	  
encontrar	  as	  melhores	  formas	  de	  financiar	  soluções	  inovadoras	  para	  o	  desafio	  climá6co	  no	  âmbito	  das	  
cidades.”	  	  

Chief	  Financial	  Officers,	  tesoureiros	  e	  outros	  representantes	  seniores	  dos	  governos	  das	  cidades	  de	  
Bogotá,	  Boston,	  Curi6ba,	  Durban,	  Johanesburgo,	  Lima,	  Londres,	  Cidade	  do	  México,	  Nova	  York,	  Rio	  de	  
Janeiro,	  San6ago	  e	  Tshwane	  par6ciparão	  do	  fórum.	  Entre	  os	  palestrantes	  estarão	  representantes	  de	  
ins6tuições	  financeiras	  globais,	  agências	  de	  ra6ng,	  agências	  da	  ONU,	  setor	  privado	  e	  oficiais	  seniores	  de	  
governo.	  

Sobre	  o	  Grupo	  de	  Liderança	  ClimáCca	  de	  Cidades	  C40	   
O	  Grupo	  de	  Liderança	  Climá6ca	  de	  Cidades	  (C40),	  agora	  em	  seu	  10º	  ano,	  conecta	  mais	  de	  75	  das	  maiores	  
cidades	  do	  mundo,	  representando	  mais	  de	  550	  milhões	  de	  pessoas	  e	  um	  quarto	  da	  economia	  global.	  
Criado	  e	  liderado	  por	  cidades,	  o	  C40	  foca	  em	  lidar	  com	  as	  mudanças	  climá6cas	  e	  impulsionar	  ações	  
urbanas	  que	  reduzam	  as	  emissões	  de	  gases	  de	  efeito	  estufa	  e	  os	  riscos	  climá6cos,	  ao	  mesmo	  tempo	  em	  
que	  aumentam	  a	  saúde,	  o	  bem-‐estar	  e	  as	  oportunidades	  econômicas	  de	  cidadãos	  urbanos.	  O	  atual	  
presidente	  do	  C40	  é	  o	  prefeito	  do	  Rio	  de	  Janeiro,	  Eduardo	  Paes;	  três	  vezes	  prefeito	  de	  Nova	  York,	  
Michael	  R.	  Bloomberg	  atua	  como	  Presidente	  da	  Diretoria.	  Para	  saber	  mais	  sobre	  o	  trabalho	  do	  C40	  e	  de	  
nossas	  cidades,	  visite	  www.c40.org,	  siga-‐nos	  no	  Twiuer	  @c40ci6es	  e	  curta-‐nos	  no	  Facebook,	  hup://
www.facebook.com/C40Ci6es.  
Contato:	  Josh	  Harris,	  jharris@c40.org,	  +44-‐(0)-‐203-‐525-‐0337	  

Sobre	  a	  CiC	  FoundaCon 
A	  Ci6	  Founda6on	  trabalha	  para	  promover	  o	  progresso	  econômico	  e	  melhorar	  a	  vida	  de	  pessoas	  de	  
comunidades	  de	  baixa	  renda	  ao	  redor	  do	  mundo.	  Nós	  inves6mos	  em	  esforços	  que	  aumentam	  a	  inclusão	  
financeira,	  catalisam	  oportunidades	  de	  trabalho	  para	  os	  jovens	  e	  repensam	  abordagens	  para	  a	  
construção	  de	  cidades	  economicamente	  vibrantes.	  A	  abordagem	  "Mais	  que	  Filantropia"	  da	  Ci6	  
Founda6on	  alavanca	  a	  enorme	  exper6se	  do	  Ci6	  e	  de	  seus	  colaboradores	  para	  cumprir	  com	  a	  nossa	  
missão	  e	  impulsionar	  através	  de	  liderança	  e	  inovação.	  Para	  mais	  informações,	  visite	  
www.ci6founda6on.com.	  
Contato:	  Paulo	  Sampaio,	  Paulo.sampaio@ci'.com,	  +55-‐(11)-‐4009-‐6244	  
Elisabeth	  Patella,	  Elisabeth.patella@ci'.com.	  +1-‐212-‐559-‐2477	  (para	  solicitações	  nos	  Estados	  Unidos) 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Sobre	  o	  World	  Resources	  InsCtute	  Ross	  Center	  for	  Sustainable	  CiCes 
O	  WRI	  Ross	  Center	  for	  Sustainable	  Ci6es	  atua	  para	  transformar	  a	  sustentabilidade	  urbana	  em	  realidade.	  
Pesquisas	  globais	  e	  experiência	  prá6ca	  no	  Brasil,	  China,	  Índia,	  México,	  Turquia	  e	  Estados	  Unidos	  se	  
combinam	  para	  es6mular	  ações	  que	  melhorem	  a	  vida	  de	  milhões	  de	  pessoas.	  Com	  o	  obje6vo	  de	  
influenciar	  200	  cidades	  com	  pesquisas	  e	  ferramentas	  únicas,	  o	  WRI	  foca	  em	  uma	  abordagem	  
intersetorial	  profunda	  em	  quatro	  megacidades	  em	  dois	  con6nentes,	  e	  em	  assistência	  específica	  para	  
mais	  de	  30	  áreas	  urbanas,	  trazendo	  bene{cios	  econômicos,	  ambientais	  e	  sociais	  para	  pessoas	  em	  
cidades	  ao	  redor	  do	  globo.	  Para	  mais	  informações,	  visite:	  hup://www.wrirossci6es.org/  
Contato:	  Benoit	  Colin,	  benoit.colin@wri.org,	  +1	  (202)	  729-‐7732	  

mailto:benoit.colin@wri.org

