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Aqui estão algumas ações que você pode realizar em sua comunidade:

Comunidade e sustentabilidade são conceitos intimamente 
conectados. Conhecer a vizinhança, ser voluntário em uma 

organização local sem fins lucrativos ou se engajar em iniciativas 
da cidade são algumas das iniciativas de impacto na comunidade. 
Os resultados das ações tomadas localmente são evidentes. Por 
isso, as pessoas que conhecem e confiam umas nas outras são 
mais propensas a compartilhar, expressar seus pontos de vista ou 
tomar decisões coletivas para resolver problemas

Reúna seus amigos

Conheça seu bairro e comunidade local

Voluntaria-se local e virtualmente

Apoie grupos ambientais locais, nacionais 
e globais



Reúna seus amigos

Por que: Ampliar sua rede de convivência é o 

início para fazer parte de uma comunidade na 

qual as ações de sustentabilidade podem ser 

efetivas. 

Por que: Explore o que o seu bairro ou comunidade 

tem de mais interessante. Aquilo que você conhece 

e ama, o fará se empenhar para protegê-lo.

CONEXÃO

Ações Climáticas na Comunidade

Conheça seu bairro e comunidade local

Como começar:

• Convide um amigo para passear em

um parque local;

• Estabeleça um hábito entre seu grupo de 

amigos – noite de acampamento no quintal, 

observação de estrelas, comemoração no 

bairro, etc.;

• Aprenda como funciona um sistema de 

bibliotecas, e considere estruturar uma em 

sua vizinhança;

• Inicie ações conjuntas de sustentabilidade 

com seus amigos e familiares;

• Não deixe seus resíduos em lugares não 

permitidos;

• Se você comprar comida em excesso ou tiver 

uma horta abundante, compartilhe com 

vizinhos próximos, amigos ou familiares. 

Compartilhe suas ações nas 

redes sociais! 

Use nossas hashtags:

#BetterFuturesTogether 
#WorldClimate
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Como começar:
• Leve sua família e/ou amigos para conhecer 

um parque local, regional e nacional em sua 

região;

• Visite uma instalação local de reciclagem ou 

compostagem – consulte escolas locais para 

incluir esse processo, como um passeio de 

campo para as crianças;

• Participe de um projeto de horta 

comunitária, ajudando a nutrir as plantas ou 

legumes em crescimento;

• Colabore em projetos de melhorias na 

cidade;

• Faça parte de comemorações do Mês da 

Terra, compartilhando o conhecimento 

adquirido.



Voluntariar-se local e virtualmente

Por que: As comunidades locais ativas têm uma 

enorme influência sobre decisões importantes no 

campo ambiental, como a disponibilidade de 

compostagem ou melhores usos para um antigo 

terreno. Voluntarie-se localmente ou até mesmo 

virtualmente para ajudar nosso planeta.

APOIO

Apoie grupos ambientais locais, 
nacionais e globais

Ações Climáticas na Comunidade

Compartilhe suas ações nas 

redes sociais! 

Use nossas hashtags:

#BetterFuturesTogether 
#WorldClimate
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Como começar:

• Encontre uma associação ambiental 

sem fins lucrativos com a qual você 

possa se voluntariar.

• Envolva-se em uma iniciativa ou 

comitê de sustentabilidade em seu 

bairro ou cidade;

• Pratique plogging*.

• Reúna sua família e amigos para participar 

de um projeto de consciência cidadã. 

Contagem de pássaros, analisar a 

amostragem da qualidade da água, 

identificar insetos são alguns dos exemplos 

desses projetos. Essas são atividades 

divertidas para crianças.

Como começar:

• Procure por áreas de conservação, 

santuários de animais ou de pássaros, 

jardins botânicos e grupos de ação que 

atuem em sua região e seja voluntário.

• Torne-se membro de grupos de 

sustentabilidade;

• Ao doar-se para causas políticas, 

considere suas perspectivas de 

sustentabilidade.

Por que: Encontre um grupo ambiental cuja a 

missão combine com você e apoie sua causa. 

Sua doação pode gerar grandes impactos se for 

direcionada adequadamente.

* = é a combinação entre a prática de algum 
esporte ao ar livre (caminhada ou corrida, por 
ex.) e a retirada de resíduos do chão desses 
locais para destiná-los corretamente.

VOLUNTARIADO
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