Declaração de Prédios com Zero Emissões Líquidas de Carbono
Nossos prédios ajudam a definir nossas cidades – desde suas famosas silhuetas no horizonte até
nossa arquitetura histórica. Eles são o lugar onde nossos cidadãos moram, trabalham, estudam e se
divertem. Esses prédios também são uma das maiores fontes de emissões de gases de efeito estufa
(GEE), sendo responsáveis por mais da metade das emissões totais das cidades em média, e uma
fonte significativa de poluição atmosférica. Atualmente, meio milhão de pessoas morrem todos os
anos devido à poluição atmosférica externa causada pela energia usada nos prédios. Para alcançar
as metas do Acordo de Paris, o que a ciência nos diz que devemos, são necessárias ações urgentes e
dramáticas para eliminar as emissões dos prédios.
Prédios com zero emissões líquidas de carbono são prédios verdes e saudáveis. Eles usam a energia
de modo ultra eficiente e contam com o abastecimento de energias renováveis. São lares
confortáveis onde o dinheiro não é desperdiçado em contas de energia, locais de trabalho
produtivos isolados de temperaturas extremas e escolas saudáveis livres de poluição atmosférica.
É preciso agir hoje, pois a maioria dos prédios permanecerá para as próximas gerações. Perder esta
oportunidade é deixar o problema para nossos filhos e netos, mas cumprir esse compromisso trará
benefícios duradouros para o futuro de nossos cidadãos. Os impactos positivos da ação são
inegáveis – desde contas de energia elétrica mais baixas para todos, incluindo nossos cidadãos mais
vulneráveis, até a redução de emissões de gases do efeito estufa e uma atmosfera mais limpa.
Como prefeitos, estamos determinados a liderar a jornada. Sozinhos não conseguimos transformar
os prédios, grandes e pequenos, históricos e novos, em nossas cidades. Introduziremos
regulamentos ou políticas de planejamento para prédios com zero emissões líquidas de carbono
quando possível dentro dos limites de nosso poder e autoridade. Queremos trabalhar com os
governos estadual e regional, que também desempenham um papel crucial no estabelecimento de
normas para construções, e acolhemos a liderança daqueles que já se comprometeram com a meta
de prédios com zero emissões líquidas de carbono. O setor privado é outro agente essencial na
criação de prédios verdes e saudáveis. Parabenizamos as empresas que firmaram o Compromisso de
Prédios com Zero Emissões Líquidas de Carbono do World Green Building Council (Conselho Mundial
de Prédios Verdes), e lhes damos as boas-vindas em nossas cidades. Esperamos que nosso
compromisso coletivo inspire o mesmo nível de ambição e ação por parte dos governos nacionais,
que desempenham um papel crucial na definição de normas para construções.
Para garantir que nossas cidades cumpram os compromissos de acordo com a mais elevada ambição
do Acordo de Paris e desenvolvam prédios com zero emissões líquidas de carbono do futuro:
Comprometemo-nos a estabelecer regulamentos e/ou políticas de planejamento para
garantir que os novos prédios operem com zero emissões de carbono até 2030 e todos os
prédios até 2050.
Para cumprir este compromisso:
•
•
•

Estabeleceremos um plano de ação para nosso compromisso de alcançar prédios com zero
emissões de carbono.
Desenvolveremos um conjunto de incentivos e programas de apoio.
Comunicaremos anualmente nosso progresso rumo ao cumprimento de nossas metas e
avaliaremos a viabilidade de relatórios sobre emissões além do carbono operacional (como
fluidos refrigerantes).

[AS CIDADES PODEM FIRMAR UM COMPROMISSO ADICIONAL PARA PRÉDIOS MUNICIPAIS,
CONFORME ABAIXO]
Além disso, em muitas de nossas cidades, nossos prédios municipais representam uma proporção
significativa das emissões de nossos prédios, e oferecem uma grande oportunidade de ação rápida.
Podemos usá-los para testar inovações, construir capacidade em nossos mercados locais e inspirar
os demais a seguir nossa liderança.
Comprometemo-nos a possuir, ocupar e desenvolver somente ativos imobiliários com zero
emissões de carbono em operação até 2030.
Para cumprir este compromisso:
•
•
•

Avaliaremos a atual demanda energética e emissões de carbono de nossos prédios
municipais e identificaremos oportunidades de redução.
Estabeleceremos um plano de ação para nosso compromisso de alcançar prédios municipais
com zero emissões de carbono.
Comunicaremos anualmente nosso progresso rumo ao cumprimento de nossas metas e
avaliaremos a viabilidade da inclusão de emissões além do carbono operacional (como
fluidos refrigerantes).

