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I.

Apresentação do Manifesto

Alfredo Sirkis foi um dos precursores da causa ambientalista no Brasil. Um
descarbonário1, nas suas palavras. Mas o mundo está cheio deles. Não em
silêncio, eles observam o crescimento das emissões de carbono e se colocam
na ponta do combate a esse despropósito. Eles não estão contentes. Foi por isso
que imaginamos o Prêmio Descarbonário Climate Reality.

Para honrar a trajetória de Sirkis e premiar os descarbonários de ontem, hoje e
amanhã em três categorias: projetos realizados, projetos em andamento e
projetos futuros para combater a crise climática. Para exponencializar a
visibilidade dos que se empenham nessa história. Contar tantas outras urgentes
e vitais. Agora é luta.

Somos todos descarbonários contra o descontrole, o despreparo, o desastre
ambiental.

É possível reverter o estrago que foi feito? Só vamos descobrir desfazendo.

Participe.

II.

Sobre o Prêmio

O Climate Reality Project é uma organização global fundada em 2006 pelo
ganhador do Prêmio Nobel e ex-vice-presidente dos Estados Unidos da América,
Al Gore, e tem como missão tornar a ação urgente uma necessidade em todos
os níveis da sociedade. Isso se baseia principalmente nos Líderes da Realidade
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Palavra criada por Alfredo Sirkis, Diretor do Climate Reality Brasil de 2016 a 2020, e título de
seu décimo e último livro. Nas palavras do próprio Sirkis: “Digo que sou um descarbonário porque
me dedico, hoje, a um tipo de ação política destinada a reduzir a emissão de carbono (CO2) e
outros gases causadores do efeito estufa na atmosfera terrestre – ou seja, descarbonizar-lá para
tentar conter a progressão das mudanças climáticas aquém de patamares apocalípticos.”
Em homenagem a Alfredo Sirkis o Climate Reality Project Brasil continuará atuando fortemente
na descarbonização da economia junto de todos os Líderes da Realidade Climática.

Climática e seus vários apelos à ação, mas também reflete a necessidade de
trabalhar em todos os níveis, desde a mobilização de base até a defesa
internacional. A rede do Climate Reality Project é formada por mais de 30.000
Líderes da Realidade Climática em mais de 170 países ao redor do mundo.

O Climate Reality Project Brasil - Filial Descarbonário tem como missão provocar
mudanças quanto à descarbonização da economia brasileira conclamando seus
1.221 líderes à ação, aumentando a ambição da ação climática em todos os
níveis, e oferecendo oportunidades de aprendizado contínuo em abordagens e
soluções alternativas para a crise climática.
Desde 2016 o Climate Reality Project realiza a Premiação “Green Ring Awards”
reconhecendo os projetos de Líderes da Realidade Climática que mais se
destacaram ao redor do mundo. No Primeiro Treinamento Global Virtual
realizado pelo Climate Reality Brasil, em julho de 2020, Al Gore renomeou a
premiação chamando-a de “the Alfredo Sirkis Memorial Green Ring Award” em
reconhecimento ao trabalho incansável do Descarbonário e Diretor da Filial
Brasileira, que faleceu no ano passado.

A partir desta homenagem e da vontade de reconhecermos o brilhantismo dos
Líderes da Realidade Climática do Brasil, decidimos realizar também a
premiação a nível nacional. Nasce assim, o Prêmio Descarbonários.

Dentro desse propósito, convidamos todos os Líderes da Realidade Climática
brasileiros a compartilharem seus projetos já realizados, aqueles em andamento
e os que serão implementados para concorrer ao PRÊMIO DESCARBONÁRIO
2021.
III.

Premiação

Os vencedores ganharão o Troféu Descarbonário, terão seus projetos
reconhecidos a nível nacional e receberão o prêmio de personalidades
renomadas da área climática e ambiental brasileira durante a cerimônia. Além
disso, terão seus nomes indicados pela filial brasileira para concorrerem à

premiação internacional na qual, caso sejam selecionados, receberão o prêmio
das mãos do próprio Al Gore alcançando visibilidade internacional.

IV.

Requisitos de participação

Para fazer parte do Prêmio Descarbonário, basta ser Líder da Realidade
Climática, formado em um dos Treinamentos Globais oferecidos por Al Gore.
Independente do ano, todos os Líderes que tenham projetos no Brasil podem se
inscrever e concorrer na premiação.

O principal objetivo do Prêmio Descarbonário é dar visibilidade aos projetos de
impacto climático desenvolvidos por nossa rede de lideranças, por isso é
essencial que exista um projeto criado ou co-criado por você na área das
questões climáticas.

Os Líderes da Realidade Climática podem submeter mais de um projeto de
impacto climático objetivo ou subjetivo, tais como: artigo acadêmico; artigo
científico; página de conteúdo em rede social; organização de evento; produção
de conteúdo (online ou offline); atividades educativas; campanhas de ações,
mobilização de pessoas; projeto audiovisual (vídeo institucional ou filme);
publicações literárias ou fotográficas; pesquisa na área climática; criação de
organização climática (ONG, grupo de estudo, grupo de trabalho etc.); e
quaisquer outras iniciativas voltadas para o âmbito da mudança do clima.

V.

Categorias

Serão premiados um (01) projeto por categoria, são elas: PASSADO,
PRESENTE e FUTURO.

PASSADO: Projeto realizado entre 20142 e dezembro de 2019, marcantes e já
realizados, que merecem ser lembrados, reconhecidos por seus impactos ou tem
potencial para serem replicados;
PRESENTE: Projeto implementado ou em andamento entre janeiro de 2020 e
março de 2021;
FUTURO: Projetos que serão iniciados a partir de abril de 2021, inspiradores
que estejam em nível de planejamento e pedem por uma ação urgente e
próxima.

Desse modo, teremos um selecionado para PASSADO, um para PRESENTE e
um para FUTURO, totalizando três vencedores.

VI.

Critérios de Seleção

Serão quatro etapas:
1ª etapa - Inscrição - Feita no formulário de inscrição em anexo;
2ª etapa - Avaliação - A banca organizadora recebe as respostas do formulário
e as verifica;
3ª etapa - Seleção - A banca organizadora envia os projetos à banca avaliadora.
Esta, selecionará os projetos de destaque em cada categoria (presente,
passado, futuro) de acordo com os critérios de seleção;
4ª etapa - Apresentação - Durante a cerimônia, serão premiados os projetos de
maior destaque em cada categoria.

Pilares que fundamentam os critérios de seleção
Os participantes serão convidados a contar a história que envolve um projeto
que foi desenvolvido, que está em andamento ou que ainda vai acontecer.
Espera-se que registrem o objetivo geral e as causas defendidas pelo projeto e
descrevam o período de desenvolvimento; as ações realizadas para alcançar a
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A partir da formação de Líderes da Realidade Climática em novembro de 2014, pelo
Treinamento do Climate Reality Project (Climate Reality Leadership Corps) no Rio de Janeiro,
Brasil.

solução para o problema identificado, o público-alvo, o local de ocorrência dos
projetos e os parâmetros utilizados para avaliar seu resultado.
Os Projetos devem cumprir os requisitos temporais das categorias em que forem
inscritos. Para as categorias de Passado e Presente é necessário que o projeto
já tenha sido implementado ou esteja em curso.
Os temas devem sempre estar relacionados, de alguma forma, às mudanças
climáticas. Serão bem-vindos projetos específicos ou que abordem temas gerais,
como Justiça Climática, Advocacy, Educação Climática, entre outros.
Serão contemplados projetos de realização virtual ou presencial. Serão
valorizados os projetos de alto impacto para seu público-alvo, que sejam
histórias inspiradoras e tenham potencial de replicação.
VII.

Critérios de Desempate:

Material fornecido no ato da inscrição: É recomendado que o participante
anexe links que ajudem a banca a fazer uma melhor avaliação do projeto.
Website, página do projeto em redes sociais, link para pasta com imagens ou
vídeos dos projetos, entre outros. Os materiais enviados poderão ser usados
durante a cerimônia do prêmio e fazem parte dos critérios de desempate.

Como este Prêmio é dedicado aos Líderes da Realidade Climática é importante
que estes sejam parte ativa da rede de lideranças do Climate Reality Brasil e
participem das ações propostas. Por isso, consideramos parte importante da
inscrição a participação em duas chamadas de ação da rede descritas a seguir.
Caso você ainda não tenha feito, não se preocupe, ainda dá tempo. A
participação dos líderes nas chamadas de ação será um critério de desempate.

Lista de Referência: O Líder desenvolvedor deve estar registrado em nossa
Lista de Referência no Padlet.
Temos uma rede riquíssima, com Líderes de diferentes regiões, áreas de
expertise e de atuação. Por isso, criamos a Lista de Referências da filial brasileira
para que possamos nos conectar, fortalecer e auxiliar, possibilitando

consultorias, parcerias e a criação de GTs específicos sobre certos temas em
comum. Adicione o seu perfil neste link e conheça outras referências da rede:
https://padlet.com/climaterealitybrasil/listadereferencia

Atos de Liderança - O projeto cujo Líder desenvolvedor tem mais Atos de
Liderança registrados no Reality Hub.
Se nunca postou Atos ou faz muito mais coisa do que conseguiu postar, esta é
a oportunidade perfeita para atualizar o seu perfil no Reality Hub! Saiba tudo
sobre Atos de Liderança na nossa página: https://app.gitbook.com/@isadoragran-br/s/climate-reality-brasil/reality-hub/poste-atos-de-lideranca. Caso tenha
dúvidas específicas sobre a postagem ou tenha esquecido o seu login no Reality
Hub entre em contato com isadora.gran.br@climatereality.com

VIII.

Disposições finais

Uso de Imagem: os participantes do PRÊMIO declaram expressamente que
estão de acordo com o acesso, arquivamento e divulgação/compartilhamento de
seus dados pessoais, sobretudo a imagem e o nome, pelo Climate Reality
Project Brasil, para finalidade de disseminar e publicar o PRÊMIO nas redes
sociais, sites, imprensa e outros meios considerados necessários, incluindo vias
públicas. Tal uso e reprodução podem ser realizados por tempo indeterminado,
desde que vinculados à disseminação e incentivo a novos projetos, não sendo
devidos nenhum pagamento, ou remuneração aos participantes.

Eliminação do concurso: os organizadores se reservam o direito de remover
do PRÊMIO aqueles que não preencherem as condições de participação, bem
como aqueles que descumpram os requisitos apresentados neste Edital,
inclusive em seus Anexos. Casos de plágio e apropriação indevida de projeto
alheio acarretará eliminação imediata da premiação.

Reservas: os organizadores podem modificar a data de início e término das
INSCRIÇÕES, além de decidir qualquer questão ou dúvida que não tenham sido

contempladas nas presentes bases, sempre levando em consideração a
razoabilidade e critérios objetivos demonstráveis.

Aceitação das bases: a participação nesta PREMIAÇÃO implica na aceitação
plena e expressa dos termos e condições estabelecidos neste Edital, inclusive
em seus Anexos.

Obrigações dos participantes: cabe aos participantes: ler as regras do Edital,
comportar-se dentro das regras do PRÊMIO e da legislação aplicável, bem como
aceitar e acatar os critérios e decisões de avaliação.

Obrigações dos organizadores: cabe aos organizadores oferecer recursos de
informação considerados necessários para atender ao objetivo do Edital e
informar os participantes sobre quaisquer modificações nas presentes regras.

Anexos

Anexo 1 - Formulário de Inscrição
https://forms.gle/QDa8YB75jeSkAB3r6

Anexo 2 - Política de uso de dados
https://www.climaterealityproject.org.br/copy-of-terms-of-use

