Nosso Compromisso com Ruas Verdes e Saudáveis
Declaração de Ruas Livres de Combustíveis Fósseis da C40
Como prefeitos de algumas das grandes cidades do mundo, estamos comprometidos em
transformá-las em locais mais verdes, mais saudáveis e mais prósperos para se viver. Nossas ruas
devem ser seguras e acessíveis a todos e nossa atmosfera deve ser limpa e livre de emissões
prejudiciais. Isso melhorará a qualidade da vida de todos os cidadãos e ajudará a combater a ameaça
global das mudanças climáticas.
Prevemos um futuro em que hábitos como o de caminhar, andar de bicicleta e meios de transporte
compartilhado sejam comuns à maioria dos cidadãos que se locomovem pelas cidades. Esta
mudança para uma mobilidade com zero emissões resultará em menos congestionamento e menos
poluição ao mesmo tempo que tornará nossas ruas e estradas mais silenciosas e o ar que respiramos
mais limpo.
Um terço das emissões de gases de efeito estufa das cidades do C40 vem do transporte, sendo o
tráfego a maior fonte de poluição atmosférica, responsável mundialmente por até um quarto do
problema de partículas na atmosfera. Como as cidades continuam crescendo e se tornando mais
congestionadas, as pessoas estão passando mais tempo no trânsito. Um estudo realizado nos EUA,
Reino Unido, França e Alemanha mostrou que o congestionamento em nossas estradas custa à
economia em média quase um por cento do PIB. Isso não está apenas atravancando nossas
economias através da perda de tempo e produtividade, mas prejudicando nossa saúde e meio
ambiente por meio do agravamento da poluição atmosférica. Dados recentes mostram que a
poluição atmosférica provoca quase 4,5 milhões de mortes prematuras por ano e aflige um número
ainda maior de pessoas, sobretudo as crianças, com doenças como a asma.
Já estamos concretizando nossa visão de sermos cidades mais verdes, mais saudáveis e mais
prósperas, mas reconhecemos a necessidade urgente de ações climáticas ambiciosas para alcançar
as metas do Acordo de Paris. Também reconhecemos a necessidade de uma abordagem abrangente
e holística para transformar a forma como as pessoas se locomovem em nossas cidades de acordo
com nossos compromissos firmados como parte da Declaração de Ônibus Limpos da C40 e que apoie
os compromissos articulados no Plano de Ação Macro Global: Uma Visão Acionável para a
Descarbonização do Transporte.
Nos comprometemos com a transição para Ruas Livres de Combustíveis Fósseis: 1)
adquirindo, junto aos nossos parceiros, somente ônibus com zero emissões a partir de
2025 e 2) garantindo que uma área maior de nossa cidade seja de zero emissões até 2030.
Para cumprir este compromisso:
• Transformaremos nossas cidades através de políticas de planejamento amigáveis às pessoas.
• Aumentaremos as taxas de pessoas caminhando, andando de bicicleta e usando transportes
públicos e compartilhados que sejam acessíveis a todos os cidadãos.
• Reduziremos o número de veículos poluentes em nossas ruas e removeremos os veículos
movidos a combustíveis fósseis.
• Lideraremos pelo exemplo adquirindo veículos com zero emissões para as frotas de nossas
cidades o quanto antes.
• Colaboraremos com os fornecedores, operadoras de frotas e empresas para acelerar a
mudança para veículos com zero emissões e reduzir a quilometragem dos veículos em
nossas cidades.
• Comunicaremos ao público a cada dois anos sobre o progresso que as cidades estão fazendo
em relação a essas metas.

