PROCESSO DE
ADESÃO AO
OBSERVATÓRIO
DO CLIMA

O OBSERVATÓRIO
DO CLIMA
O Observatório do Clima (OC) é uma rede formada
exclusivamente por organizações não governamentais e
movimentos sociais, criada em 2002,
O foco do OC é contribuir para o progresso do debate
sobre o enfrentamento das mudanças climáticas no Brasil,
em mitigação, adaptação e aumento de resiliência,
O OC dá especial atenção às políticas públicas e às
posições do Brasil nos processos de negociação
internacional sobre mudanças climáticas.
Fazer parte do OC inclui a participação nas discussões
coletivas e nos processos de tomada de decisão, bem
como no aporte de informação e conhecimento, de acordo
com o perfil de cada organização.
Há duas categorias de participantes no OC - membros e
observadores. Os membros têm direito a voto nas

decisões tomadas pela rede. As organizações observadoras
participam das discussões, têm

espaço para expor sua

opinião sobre qualquer assunto, ajudar nas discussões
estratégicas, mas não têm direito a voto,

CRITÉRIOS DE
ELEGIBILIDADE

CRITÉRIOS DE
EXCLUSÃO

Atuação direta no tema das mudanças
climáticas comprovada;

Instituições públicas;

Estar legalmente constituída no Brasil;

Instituições com fins lucrativos;

Ter existência mínima de 2 anos;

Instituições cujos órgãos deliberativos

Assinar carta de princípios do OC.

externos (conselhos) sejam ocupados por
mais de 1/3 de pessoas exercendo cargos
de governo;
Instituições que atuem exclusivamente
na implementação direta de políticas de
governo;

PROCESSO DE
AVALIAÇÃO DA
CANDIDATURA

1. Submissão do pedido pelo email

Partidos políticos ou instituições com
caráter político-partidário;
Órgãos e/ou agências de cooperação
internacional.

DOCUMENTAÇÃO

comunicacao@oc.eco.br
2. Avaliação sobre o pedido e emissão
de Parecer da Coordenação do OC
confirmando a elegibilidade da
instituição;
3. Decisão pelo colegiado de membros
por maioria qualificada de 3/4 dos
votantes, em consulta presencial ou
virtual.
4. Prazo para manifestações dos
membros será de no máximo dez
dias corridos. Votos contrários
deverão ser acompanhados de
justificativa baseadas nos critérios;
5. Comunicação da coordenação sobre
o resultado do pedido de adesão.

1. Cópia digital da carta de
apresentação da instituição e de
seu trabalho com mudanças
climáticas, indicando intenção em
participar da rede;
2. Cópia digital da declaração de
concordância com os princípios e
compromissos do OC assinada por
seus representantes legais;
3. Cópia digital do estatuto;
4. Cópia digital da ata da reunião
em que consta a indicação de
seus representantes legais.

