
Ações Climáticas em Metro West
Na primavera de 2022, Ashland, Natick e Framingham pediram aos moradores que
participassem da Pesquisa Climate Conversation (Conversa Sobre o Clima). Mais de 850
pessoas responderam para contribuir com suas experiências relacionadas às mudanças
climáticas e as perspectivas sobre quais ações tomar

As pessoas viram as mudanças climáticas em:
Tempestades e clima mais 
severos, que trazem ondas 
de calor, inundações e 
ventos fortes 

Mais alergias, 
carrapatos e mosquitos 

Mantimentos caros e 
escassez de alimentos

Má qualidade da água 
dos lagos e lagoas locais 

O que aprendemos sobre as mudanças climáticas? 

…e elas compartilharam ideias para ações climáticas locais! 

“facilitar a locomoção sem carro 
(ampliando o transporte público e 
consertando/adicionando 
calçadas e ciclovias)” 

“Ajudar moradores e grupos 
comunitários a se prepararem 
para emergências”

“Melhorar a qualidade da água nas 
lagoas da cidade durante o verão 
(se ninguém pode entrar com 
segurança na água durante as 
semanas mais quentes do verão, 
temos um problema)” 

“Ajudar os moradores, 
especialmente os moradores e 
locatários/proprietários de 
baixa renda, a acessar 
programas para reduzir o uso de 
energia” 

4 em cada 5 pessoas que 
participaram da pesquisa 
acham que é urgente agir para 
reduzir os impactos das 
mudanças climáticas… 



A Metro West está buscando fazer mais, então use sua voz! 

No outono de 2022, realizaremos as Conversas sobre Ação Climática com os 
moradores para falar sobre os passos que Ashland, Natick e Framingham

podem adotar nas quatro principais áreas de ação climática: :

1. Planejamento de emergência
2. Programas equitativos de energia limpa e eficiência energética
3. Como se locomover sem carro
4. Acesso a lagos e lagoas para se refrescar

Como eu e meus vizinhos 
podemos realizar ações 
climáticas?
• Monte um kit e um plano de 

emergência para sua família, acesse 
www.ready.gov/plan

• Conheça oportunidades para 
economizar energia – acesse 
www.masssave.com/metrowest

• Faça mais viagens pela comunidade 
sem usar o carro, acesse 
trailmap.mapc.org/

• Saiba como seu quintal pode afetar 
a qualidade e o abastecimento de 
água local: 
www.mass.gov/guides/lawns-and-
landscapes-in-your-watershed

O que Ashland, Natick e Framingham
estão fazendo para realizar ações 
climáticas? 

• Plantando árvores para ajudar as 
pessoas a se refrescar e lidar com as 
inundações durante grandes tempestades 

• Ajudando os moradores a usar menos 
energia, economizar dinheiro e mudar 
para fontes de energia limpa 

• Consertando calçadas, aumentando as 
ciclovias e melhorando as rotas de 
trânsito 

• Reduzindo as maneiras como certas 
substâncias, tais como fertilizantes de solo, 
podem poluir os lagos locais e torná-los 
inutilizáveis para os moradores

As Conversas Sobre o Clima fazem parte do 
projeto de Equidade Climática de Metro 
West (Metro West Climate Equity). Para saber 
mais sobre o projeto, acesse: 
www.mapc.org/resource-library/metro-
west-climate-equity/ ou entre em contato 
com Sharon Ron em sron@mapc.org. 

Saiba mais através da equipe de 
sustentabilidade de sua cidade ou 
município.

Participe mais das iniciativas de 
mudança climática da sua cidade! 


