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CIDADES 
 SUSTENTÁVEIS

Neste século urbano, lideranças locais são convocadas a 
enfrentar desafios históricos e contemporâneos e a ir além 
das respostas imediatas às questões que batem a sua porta 
no dia a dia.  Para isso, é necessário se antecipar e responder 
às rápidas transformações em curso e protagonizar em seus 
territórios os caminhos para mudanças globais.

Ir além, encontrando o potencial do território com 
oportunidades que geram impacto positivo para qualidade 
de vida das pessoas, para sua prosperidade e para o meio 
ambiente é o que diferencia os governos associados ao ICLEI 
na América do Sul.

Em nossa Rede, os gestores públicos se capacitam e 
acessam boas práticas para cidades +informadas, trocam 
experiências e conhecimento para cidades +conectadas, 
acessam soluções para territórios +inteligentes; influenciam 
negociações globais para cidades +destacadas; e realizam 
ações de impacto e visibilidade para territórios +sustentáveis.

Nós influenciamos políticas de sustentabilidade em 
todos os níveis e impulsionamos a ação local para o 
desenvolvimento de baixo carbono, baseado na natureza, 
equitativo, resiliente e circular. Nossa Rede e equipe 
de especialistas trabalham juntos oferecendo acesso a 
conhecimento, parcerias e capacitações para gerar mudanças 
sistêmicas em prol da sustentabilidade urbana.

O ICLEI possui 22 escritórios e secretariados espalhados pelo 
mundo. O Secretariado para América do Sul fica sediado em 
São Paulo, Brasil, e possui ainda representações em Santa Fé, 
Argentina, e Medellín, Colômbia.

MARCOS GLOBAIS QUE GUIAM NOSSA AÇÃO
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TRANSFORMAÇÃO 
A SEU ALCANCE

Nossa Rede conecta cidades que 
estão inovando, abrindo novos 
caminhos e dando seus primeiros 
passos na trajetória para a 
sustentabilidade.

MEDELLÍN, COLÔMBIA | ESCALA 
HUMANA: cidade colombiana integrou 
cultura, educação e inovação a seu 
planejamento urbano para transformar 
situação de vulnerabilidade e violência.

EXTREMA, BRASIL | O VALOR DA FLORESTA 
EM PÉ: "Conservador das Águas" foi 
pioneiro no engajamento do setor agrícola 
para preservar ativos naturais adotando 
pagamento por serviços ambientais.

FORTALEZA, BRASIL | ECOMOBILIDADE: 
estratégia de integração de modais de 
transporte prioriza deslocamento mais 
eficiente, limpo e de baixo carbono.

ONDE ATUAMOS  
O ICLEI engaja hoje mais de 1.700 governos 
locais e regionais globalmente. Na América do 
Sul, são mais de 70 governos associados em 
8 países, dentre municípios, estados, regiões 
metropolitanas e organizações de municípios.

QUITO, EQUADOR | CONECTANDO PESSOAS AO ALIMENTO: 
com inclusão e empoderamento feminino, programa AGRUPAR 
envolve mais de 4.000 produtores por ano para cultivar alimentos 
em sistemas alimentares urbanos sustentáveis nas franjas da cidade.

SANTA FÉ, ARGENTINA | RESILIÊNCIA 
TERRITORIAL: após sofrer com inundações e 
alta vulnerabilidade social, adotou estratégia 
de resiliência focada em mudanças climáticas, 
oportunidades, engajamento cidadão e inovação.

PALMAS, BRASIL | ENERGIA LIMPA:  
aproveitando a intensa radiação solar, 
Palmas incentiva a tecnologia fotovoltaica em 
edifícios com incentivos fiscais para ampliar 
eficiência energética e reduzir emissões.
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NOSSA ABORDAGEM 
QUER IMPULSIONAR 
A TRANSFORMAÇÃO 

GLOBAL

GOVERNANÇA 
E GESTÃO: 

O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL É UM 
ESFORÇO COLETIVO

INOVAÇÃO 
E CIÊNCIA: 

O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DEVE 

TRABALHAR POR 
E PARA TODOS

FINANÇAS: 
O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL EXIGE 

NOVOS MODELOS DE 
FINANCIAMENTO

VISÃO 
ESTRATÉGICA PARA 
A ERA URBANA

TRAJETÓRIA 
PARA A 
SUSTENTABILIDADE 
URBANA 

CAMINHOS 

ABORDAGENS

DESENVOLVIMENTO 
DE BAIXO CARBONO

DESENVOLVIMENTO 
RESILIENTE

DESENVOLVIMENTO 
CIRCULAR

DESENVOLVIMENTO 
EQUITATIVO E 

CENTRADO NAS 
PESSOAS 

DESENVOLVIMENTO 
BASEADO NA 

NATUREZA

DAR ESCALA E 
EXPANDIR 

GOVERNOS LOCAIS 
SUSTENTÁVEIS

COLOCAR A 
SUSTENTABILIDADE NO CENTRO 

DO DESENVOLVIMENTO 
LOCAL E GLOBAL

ENFRENTAR AS PRESSÕES 
MAIS URGENTES DE NOSSA 

ERA URBANA PARA PROTEGER 
AS FUTURAS GERAÇÕES

ASSUMIR UM 
ESFORÇO COLETIVO 

PELA TRANSFORMAÇÃO GLOBAL 
EM TODOS OS SETORES 
E NÍVEIS DE GOVERNO

Em quase três décadas de ação, 
desenvolvemos, testamos e 
escalamos metodologias para guiar o 
caminho rumo ao desenvolvimento 
urbano sustentável na escala local.

Esse rico acúmulo nos permite uma 
estrutura comum para execução 
dos nossos projetos e iniciativas 
globais, que hoje percorrem as 
etapas de ANÁLISE, AÇÃO E 

ACELERAÇÃO, e em cada uma 
delas um passo a passo detalhado 
para orientar o caminho.

Essa trilha pode ser aplicada a 
uma variedade de temas - do 
desenvolvimento de baixo carbono 
ao baseado na natureza - e promove 
um caminho cíclico e que permite 
o contínuo aprimoramento dos 
governos da nossa Rede.

Report achievements globally

Showcase, inspire others and gain recognition

Advocate globally for local climate action

Refresh data, review assessment
and analysis

Evaluate the climate 
resilience strategy

Update climate resilience 
strategy and action plan

Collaborate and 
integrate horizontally

Collaborate and 
integrate vertically

Connect with peers
worldwide

Develop institutional arrangements 
and capacity
Implement programs 
and projects
Monitor and report

Detail climate resilience 
programs and projects

Test and demonstrate

Select financing models 
and secure funding

Set resilience vision and priorities

Generate and screen potential programs, projects,
and actions
Set targets and KPIs and approve strategy

Develop scenario and 
impact statements

Analyze vulnerabilities 
and risks

Compile baseline synthesis 
report

Assess government context

Assess local context

Collect climate change data

Secure initial commitment

Set up intitutional structures

Identify and engage stakeholders

Report, inspire

advocate

Re
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                         ANALYZECLIMATE
RESILIENCE

© 2016 ICLEI

ICLEI's GCC program and process methodology guides local and regional governments 
in tackling climate change e�ectively. It also supports cities and towns committed to the 

Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM) to achieve their commitments.
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CAPACITAÇÃO ONLINE | 
INVENTÁRIOS MUNICIPAIS DE 
EMISSÕES DE GEE (MAIO A 
JUNHO): Nova edição da capacitação 

online oferece conhecimentos introdutórios e 
materiais de apoio para que os governos locais 
possam elaborar seus inventários de gases de efeito 
estufa com autonomia. Neste ano será oferecida em 
parceria com o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima 
e Energia para governos associados ao ICLEI  
e cidades signatárias do Pacto.

INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GEE 
COM PLATAFORMA WEB CLIMAS: 
ICLEI oferece com exclusividade a sua 
Rede apoio técnico personalizado para 

utilização da plataforma web CLIMAS®, desenvolvida 
pela Way Carbon, com interface amigável e que oferece 
a oportunidade de analisar emissões com maior nível 
de profundidade, personalização e rapidez, utilizando 
tecnologia de ponta. Solução oferecida em duas 
modalidades e com custo adicional. Ver tabela página 11.

NOVIDADE: CAPACITAÇÃO ONLINE 
| PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA 
(AGOSTO A SETEMBRO): Capacitação 
introdutória para elaboração da 

estratégia de desenvolvimento de baixo carbono e 
resiliente do território, avaliando programas, legislações 
e projetos alinhados à visão e às prioridades do 
governo e estabelecendo metas de redução de GEE. 
Neste ano será oferecida em parceria com o Pacto 
Global de Prefeitos pelo Clima e Energia para governos 
associados ao ICLEI e cidades signatárias do Pacto.

DIÁLOGOS SUSTENTÁVEIS: 
curadoria de uma (1) sessão 
de diálogo com formato 
personalizado (webinar, 

seminário, reunião técnica, workshop) com 
especialistas e referências da Rede ICLEI, 
podendo ser presencial* ou virtual.
Temas oferecidos em 2019:
– Criação e Gestão de Áreas Protegidas 

Locais
– Serviços Ecossistêmicos e sua contribuição 

ao Planejamento Municipal
– Sistemas Alimentares Urbanos-Regionais 

Sustentáveis
– Elaboração ou Revisão de Inventários 

Municipais de Gases de Efeito Estufa
– Elaboração de Planos de Ação Climática
– Panorama dos Acordos Globais de 

Sustentabilidade
 *Mediante organização logística pelo associado, 

disponibilidade e cobertura de custos (deslocamento, 

acomodação e alimentação) da equipe ICLEI.

EVENTOS: Os governos 
associados à Rede têm a 
oportunidade de compartilhar 
experiências por meio de acesso 

a espaços de fala em conferências globais, 
eventos do ICLEI e de parceiros em todo o 
mundo. Conheça o calendário 2019 e guarde 
essas datas. Associados ICLEI também podem 
manifestar seu interesse em receber nossas 
reuniões da Assembleia e do Comitê Executivo 
Regional (RexCom) em 2020. 

PARTICIPAÇÃO EM 
PROJETOS: O ICLEI 
implementa projetos da 
cooperação internacional em 

diversos temas relacionados à sustentabilidade 
global. Um terço dos governos da nossa Rede 
na região participa dessas oportunidades 
em 2019. Nossos projetos beneficiam 
exclusivamente associados, selecionados 
por meio de chamadas à manifestação de 
interesse. Também é possível solicitar o 
apoio do ICLEI para preparação de propostas 
conjuntas no âmbito da nossa Rede. 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
PELA SUSTENTABILIDADE LOCAL: 
Programa com foco na formação 
de líderes do futuro, oferece aos 

associados da rede ICLEI a oportunidade de 
receber por um período de 3-6 meses jovens 
estudantes universitários e pesquisadores de 
diversos países para o desenvolvimento de 
atividades relacionadas aos marcos globais da 
sustentabilidade e projetos de sustentabilidade 
locais, permitindo que os participantes contribuam 
com a elaboração e implementação de políticas 
públicas de interesse para o governo.

NOVIDADE: FORMAÇÃO DE 
JOVENS EMBAIXADORES PELO 
CLIMA COM A PLANT-FOR-THE-
PLANET: atividades de educação 

ambiental para a formação de crianças e jovens 
de escolas públicas municipais, introduzindo 
conceitos sobre mudanças climáticas e plantio de 
árvores de forma lúdica. Oferecida pela reconhecida 
organização Plant-for-the-Planet. Investimento 
variável de acordo com a personalização das 
atividades, podendo ser coberta por contrapartidas 
e patrocínios.

NOVIDADE: WEBINARS SOBRE 
SOLUÇÕES BASEADAS NA 
NATUREZA: Série de conferências 
online oferece oportunidade aos 

governos locais para aproveitarem o potencial 
ilimitado da natureza para o desenvolvimento 
urbano sustentável por meio de apresentações 
online, interação com especialistas e trocas de 
experiência e conhecimento. Iniciativa impulsionada 
pelo UrbanByNature no contexto do projeto 
Connecting Nature do Programa de Ação para a 
Inovação Horizonte 2020 da Comissão Europeia.

REDES TEMÁTICAS: grupos e 
plataformas globais de aprendizagem 
entre pares e cooperação com 
enfoques temáticos: Cities With 

Nature | CityFood | BEA – Building Efficieny 
Accelerator | Compras Públicas Sustentáveis.

CONHEÇA AS 
SOLUÇÕES DO 
ICLEI AMÉRICA  
DO SUL EM 2019

PERCORRA ESSA  
TRAJETÓRIA CONOSCO

Conte com o apoio da nossa equipe 
de Relações Institucionais para a 

construção do plano de trabalho de seu 
município. Entre em contato conosco 

até 30 de abril de 2019.

Para mais informações:
Bruna Cerqueira | bruna.cerqueira@iclei.org
Helena Pontieri | helena.pontieri@iclei.org

Contato | membros-sams@iclei.org

PARCEIROS QUE IMPULSIONAM 
NOVAS SOLUÇÕES EM 2019:



SOLUÇÕES 
SOB MEDIDA

TERRITÓRIOS 
– G1: Guianas
– G2: Bolívia e Paraguai
– G3: Argentina, Brasil, Colômbia,  

Peru, Suriname e Venezuela
– G4: Chile e Uruguai

POPULAÇÃO 
– H1: 0 a 50.000 habitantes
– H2: 50.001 a 100.000
– H3: 100.001 a 200.000
– H4: 200.001 a 300.000
– H5: 300.001 a 500.000
– H6: 500.001 a 750.000
– H7: 750.001 a 1.000.000
– H8: 1.00.001 a 2.000.000
– H9: 2.00.001 a 4.000.000
– H10: Acima de 4.000.001

TIPOS DE ASSOCIAÇÃO
– Governos Locais e Regionais (Prefeituras, 

Governos Estaduais ou Provinciais)
– Associações Nacionais de Governos 

Locais e Regionais
– Associações Regionais e Consórcio  

de Governos Locais e Regionais

Até o primeiro trimestre de cada ano, 
os governos associados receberão o 
seu pacote de soluções e a cobrança de 
anuidades, uma vez ao ano.

O valor final da fatura é composto 
pela somatória da Taxa de Anuidade + 
Soluções adicionais. Confira a estrutura 
completa de valores para 2019:

TAXA DE ANUIDADES

G1 G2 G3 G4

CIDADES H1: 0 a 50.000 hab $750,00 $750,00 $900,00 $1.350,00

CIDADES H2: 50.001 a 100.000 hab $750,00 $787,50 $1.012,50 $1.800,00

CIDADES H3: 100.001 a 200.000 hab $750,00 $900,00 $1.125,00 $2.625,00

CIDADES H4: 200.001 a 300.000 hab $750,00 $1.012,50 $1.237,50 $3.375,00

CIDADES H5: 300.001 a 500.000 hab $750,00 $1.125,00 $1.350,00 $4.125,00

CIDADES H6: 500.001 a 750.000 hab $787,50 $1.237,50 $1.462,50 $5.250,00

CIDADES H7: 750.001 a 1.000.000 hab $900,00 $1.462,50 $1.687,50 $6.750,00

CIDADES H8: 1.000.001 a 2.000.000 hab $1.012,50 $1.687,50 $2.250,00 $8.625,00

CIDADES H9: 2.000.001 a 4.000.000 hab $1.125,00 $2.250,00 $4.500,00 $10.500,00

CIDADES H10: acima de 4.000.000 hab $1.687,50 $3.375,00 $6.750,00 $12.000,00

ASSOCIAÇÕES NACIONAIS  $1.125,00  $2.250,00  $6.750,00  $12.000,00 

ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS REGIONAIS  $1.050,00  $1.800,00  $4.500,00  $7.500,00 

PACOTE 2: INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GEE COM PLATAFORMA WEB CLIMAS*

G1 G2 G3 G4

CIDADES H1: 0 a 50.000 hab  $14.175,00  $14.500,00  $15.775,00  $16.000,00 

CIDADES H2: 50.001 a 100.000 hab  $14.850,00  $15.500,00  $16.850,00  $18.500,00 

CIDADES H3: 100.001 a 200.000 hab  $15.525,00  $16.500,00  $18.500,00  $21.000,00 

CIDADES H4: 200.001 a 300.000 hab  $16.200,00  $17.500,00  $20.175,00  $23.500,00 

CIDADES H5: 300.001 a 500.000 hab  $16.875,00  $18.500,00  $21.850,00  $26.000,00 

CIDADES H6: 500.001 a 750.000 hab  $17.550,00  $19.500,00  $23.500,00  $28.500,00 

CIDADES H7: 750.001 a 1.000.000 hab  $18.225,00  $20.500,00  $25.175,00  $30.000,00 

CIDADES H8: 1.000.001 a 2.000.000 hab  $18.900,00  $21.500,00  $26.850,00  $30.000,00 

CIDADES H9: 2.000.001 a 4.000.000 hab  $19.575,00  $22.500,00  $28.500,00  $30.000,00 

CIDADES H10: acima de 4.000.000 hab  $20.250,00  $23.500,00  $30.000,00  $30.000,00 

ASSOCIAÇÕES NACIONAIS  $20.250,00  $23.500,00  $30.000,00  $30.000,00 

ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS REGIONAIS  $19.170,00  $20.700,00  $28.500,00  $28.500,00 

PACOTE 1: INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GEE COM PLATAFORMA WEB CLIMAS*

G1 G2 G3 G4

CIDADES H1: 0 a 50.000 hab  $675,00  $1.000,00  $2.275,00  $2.500,00 

CIDADES H2: 50.001 a 100.000 hab  $1.350,00  $2.000,00  $3.350,00  $5.000,00 

CIDADES H3: 100.001 a 200.000 hab  $2.025,00  $3.000,00  $5.000,00  $7.500,00 

CIDADES H4: 200.001 a 300.000 hab  $2.700,00  $4.000,00  $6.675,00  $10.000,00 

CIDADES H5: 300.001 a 500.000 hab  $3.375,00  $5.000,00  $8.350,00  $12.500,00 

CIDADES H6: 500.001 a 750.000 hab  $4.050,00  $6.000,00  $10.000,00  $15.000,00 

CIDADES H7: 750.001 a 1.000.000 hab  $4.725,00  $7.000,00  $11.675,00  $16.500,00 

CIDADES H8: 1.000.001 a 2.000.000 hab  $5.400,00  $8.000,00  $13.350,00  $16.500,00 

CIDADES H9: 2.000.001 a 4.000.000 hab  $6.075,00  $9.000,00  $15.000,00  $16.500,00 

CIDADES H10: acima de 4.000.000 hab  $6.750,00  $10.000,00  $16.500,00  $16.500,00 

ASSOCIAÇÕES NACIONAIS  $6.750,00  $10.000,00  $16.500,00  $16.500,00 

ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS REGIONAIS  $5.670,00  $7.200,00  $15.000,00  $15.000,00 

*Inclui acesso à plataforma CLIMAS, parametrização da plataforma, 2 dias de treinamento presencial, 10 horas de apoio técnico, elaboração 
do inventário e relatório final de resultados, apoio à retirada de dúvidas e atividade de entrega do produto final.

*Inclui acesso à plataforma CLIMAS, webinar de 90 minutos para adaptação da plataforma e 10 horas de apoio técnico.
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