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Em 2018, líderes locais foram chamados a dar um
passo à frente e se comprometer com ações urgentes
para enfrentar os impactos da mudança climática.
Números drásticos foram apresentados em várias
conferências e relatórios, dizendo-nos que a janela para
agir é cada vez mais estreita e a lacuna entre onde estamos
e onde precisamos ir - rápido - está aumentando.
Como presidente do Comitê Executivo Regional
do ICLEI América do Sul, alegrei-me em participar de
várias reuniões na região para continuar avançando nas
agendas de clima, biodiversidade e resiliência urbana
e oferecer minha contribuição para inspirar outras
lideranças. Saúdo a inauguração da nova visão do ICLEI
para a era urbana, na qual pedimos a todas as partes
interessadas que adotem uma abordagem mais holística
e sistêmica para as cidades, por meio dos cinco caminhos
estratégicos para o desenvolvimento sustentável.
Nossa trajetória em 2018 foi focada em melhorar
e acelerar nossos compromissos e ações. Como
resposta crescente, pró-ativa e imediata dos governos
locais e regionais a este apelo, em maio de 2018 tive a
honra de receber em minha cidade, Quito, o primeiro
Diálogo Talanoa Cidades e Regiões na América do Sul.
O evento, conduzido sob o marco do Compromisso
de Líderes Locais e Regionais de Bonn e Fiji na COP
23, envolveu representantes de diferentes níveis de
governo com os quais discutimos a importância de
melhorar o acesso ao financiamento climático para
os governos locais, não apenas por meio do setor
público, mas também considerando o setor privado,
que eu acredito que possa nos ajudar a colocar em
prática ações efetivas sobre o problema da mudança
climática nas cidades de modo ainda mais rápido.
Além disso, como membros do Conselho do Pacto
Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, apresentamos

novas oportunidades para as cidades, como o Desafio
Global das Cidades pelo Clima, para fornecer assistência
técnica que ajude a preparar e acelerar o financiamento
de projetos de ação climática urbana, em parceria com o
EIB e GCM durante a Cúpula Global de Ação Climática.
Comemorando o aniversário de 2 anos do Habitat III, em
outubro, realizamos em Quito a II Conferência Internacional
sobre Conservação da Biodiversidade a Nível Local, na
qual aprendemos, por meio da troca de experiências, boas
práticas na governança e gestão efetiva de Áreas Protegidas
e outras medidas de conservação nos governos locais
do Equador, Brasil, Peru e Colômbia. Lá, enfatizamos a
importância de continuar investindo na implementação de
outros tipos de recursos concretos, como o pagamento por
serviços ecossistêmicos e parcerias com o setor privado,
para garantir a sustentabilidade financeira dessas áreas.
Ao terminar meu mandato como presidente da RexCom,
gostaria de agradecer a todos os membros do ICLEI,
especialmente aos representantes e parceiros sul-americanos
que confiaram em minha liderança para promover ações
climáticas multiníveis na região. Como parte dessa
grande Rede e olhando para o ano de 2018, acredito que
trabalhamos para inspirar e gerar mais impacto para atingir
o objetivo de possibilitar cidades mais sustentáveis.

MAURICIO RODAS
Prefeito de Quito, Equador,
e presidente do Comitê
Executivo Regional do ICLEI
América do Sul (RexCom)

6 | ICLEI – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018

O ano de 2018 representou um marco importante para o
ICLEI América do Sul. Não apenas pelos dados quantitativos
que mostram incremento relevante nos indicadores de
alcance das iniciativas, da expansão de escritórios regionais,
de novos associados nacionais e da ampliação significativa
de eventos com engajamento ativo da equipe ICLEI e
a expansão da política de comunicação e visibilidade
na mídia, mas principalmente pelo fortalecimento de
uma ação institucional integrada, articulada e inovadora
juntos aos governos locais que compõem a Rede.
O Congresso Mundial do ICLEI realizado em Montreal,
em junho de 2018, representou um marco, com a
apresentação da nova visão estratégica do ICLEI e a presença
de uma ampla delegação do ICLEI América do Sul, como
exemplo de diálogo e confraternização, mostrando como
as cidades avançam com a Rede e se beneficiam dela.
Os avanços podem ser observados quanto à ampliação
significativa da equipe, a inauguração de dois escritórios,
um importante crescimento dos projetos em andamento
e as diversas participações em fóruns, assim como no
seu papel de articulador e co-organizador nos Diálogos
de Talanoa Cidades e Regiões, do XIV Encontro Nacional
do Fórum CB27, Workshop Nacional do Urban-LEDS,
e na II Conferência Internacional sobre Conservação da
Biodiversidade a Nível Local em Quito , e o Lançamento do
projeto EcoLogistics durante o Cali Epicentro, na Colômbia.
O maior desafio que se coloca é de avançar na
implementação de projetos que impulsionam a ação nas
cidades, das propostas inovadoras associadas com a nova
agenda do ICLEI e seus eixos estruturantes e integradores.
Estes se articulam em torno de: Desenvolvimento associado
com baixa emissão, Soluções Baseadas na Natureza,
Economia Circular, Cidades Resilientes e Equidade e Inclusão.
O ICLEI está totalmente afinado com uma agenda
que destaca a urgência do Século Urbano, que demanda
que se ampliem as ações dos governos locais que se
defrontam com significativos desafios e condicionalidades
no plano socioambiental, associados aos padrões de
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desenvolvimento e transformação do espaço, e que têm sido
agravadores do clima urbano pelo aumento da temperatura
e intensificação de eventos climáticos extremos.
Dessa forma, enfatiza na sua ação uma concepção
de inovação que se pauta pela importância de analisar
as alternativas de implementação de novos formatos
de governança, no propósito de melhor lidar com a
vulnerabilidade e as incertezas decorrentes do ritmo
veloz das mudanças globais. Para tanto, se coloca
a necessidade de refletir sobre novas visões que
fortaleçam o planejamento e a organização das ações
no sentido de mudar a lógica prevalecente de grandes
demandas de água, de alimentos, de energia e demais
componentes de uma análise ambiental integrada.
Cabe fortalecer processos participativos, que revelem a
diversidade de olhares, perspectivas e interesses, em instâncias
deliberativas, essenciais para lidar com o permanente conflito
entre proteção ambiental e o crescimento econômico,
fortalecendo a governança ambiental. A promoção de ações
socioambientais de caráter colaborativo estimula importantes
estratégias, que englobam um conjunto de atores e práticas,
podendo ser um elemento inovador para a construção
de pactos de governança no futuro da gestão ambiental.
Fomentando, assim, a compreensão e o acolhimento de
novos paradigmas, que possam informar novas escolhas
do poder público e da sociedade, numa perspectiva de
avanço rumo à sustentabilidade socioambiental.

PEDRO JACOBI
Presidente do Conselho
Diretor do ICLEI
América do Sul

APRESENTAÇÃO
Se fosse possível traduzir o ano de 2018 para o ICLEI
América do Sul em uma só palavra, seria INTENSIDADE.
Foi um ano de muita troca, construção, ampliação da
Rede de associados e da participação de governos locais
em projetos desenvolvidos pelo ICLEI. Espaços múltiplos
de representação e participação, traduzidos em eventos
de diversos portes e temas, localizados nas mais diversas
regiões do continente, conectaram pessoas e iniciativas,
consolidando uma das fortes vocações do ICLEI, que
é ser um centro de produção e compartilhamento de
informação e referências para o desenvolvimento urbano
sustentável e que, ao mesmo tempo, impulsiona o
protagonismo dos governos locais no desenho de um
desenvolvimento mais sustentável para as cidades.
Coerente com nosso princípio de estar próximo ao
associado, iniciamos em 2018 um processo de expansão
e descentralização, com a abertura de dois Escritórios
Nacionais: um na Colômbia, na Região Metropolitana
do Valle de Aburrá, e outro na Argentina, na cidade de
Santa Fé. Isso nos permitirá uma melhor percepção
e encaminhamento das necessidades dos governos
locais nesses dois países. E o trabalho se intensifica
com a seleção de cidades que passaram a se integrar
aos projetos globais Urban-LEDS e EcoLogistics.
Nossa Rede na América do Sul também vem se
consolidando como referência nas agendas de mudança
do clima e biodiversidade junto a governos locais e
regionais. O ano terminou com 254 cidades signatárias do
Pacto de Prefeitos pelo Clima e Energia no continente, 94
governos locais com seus inventários de gases de efeito
estufa finalizados e 16 com planos de ação climática.

A Rede também começou a desenvolver uma agenda
de vanguarda na América Latina: as chamadas Soluções
Baseadas na Natureza (SBN), que somados à atuação junto
às áreas protegidas locais, configuram um campo novo
de trabalho de trabalho na região, que vem aos poucos
sendo desenvolvido pelo ICLEI junto a seus associados.
Por fim, o ano de 2018 inaugurou uma nova Visão
Estratégica para a Rede, consolidada a partir do
Congresso Mundial do ICLEI, que amplia a ambição
para o desenvolvimento sustentável, ao apresentar uma
abordagem ainda mais dinâmica e holística, que posiciona
os governos locais e regionais para a implementação
de mudanças sistêmicas em suas comunidades.
Seguimos avançando no desenvolvimento de soluções
para cidades e estados sul-americanos, em rede, na
perspectiva de um protagonismo cada vez maior do poder
local rumo ao desenvolvimento sustentável, com impactos
importantes nas estratégias dos países nessa direção.

RODRIGO DE OLIVEIRA
PERPÉTUO
Secretário-Executivo do
ICLEI América do Sul.
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QUEM SOMOS
O ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede
global de mais de 1.750 governos locais e regionais comprometida
com o desenvolvimento urbano sustentável. Ativos em mais
de 124 países, influenciamos políticas de sustentabilidade e
impulsionamos a ação local para o desenvolvimento de baixo
carbono, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular.
A Rede e sua equipe de especialistas trabalham juntos,
oferecendo acesso a conhecimento, parcerias e capacitações para
gerar mudanças sistêmicas em prol da sustentabilidade urbana.
Fundado em 1990, no primeiro Congresso Mundial de
Governos Locais por um Futuro Sustentável, na sede das Nações
Unidas em Nova York, o ICLEI iniciou suas atividades um ano
depois, no Secretariado Mundial em Toronto, no Canadá.
Desde então, essa Rede tem se engajado nos níveis local
e global e contribuído para a construção de políticas e ações
para transformar ambientes urbanos em todo o mundo.
Com atuação na América Latina desde 1994, o ICLEI acredita
que o desenvolvimento urbano sustentável das cidades é a
chave para um mundo mais sustentável. Por isso, aborda os
impactos locais de mudanças globais com o objetivo de promover
o desenvolvimento urbano com menor impacto e construir
comunidades mais equitativas, cujo centro sejam as pessoas.
Mais de 70 governos associados em oito países na América
do Sul estão conectados a esse movimento global.

NOVA VISÃO ESTRATÉGICA

Scott Webb/ Unsplash
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VISÃO DO ICLEI NA ERA URBANA
Durante o Congresso Mundial do ICLEI, realizado
em junho de 2018, em Montreal, no Canadá, líderes
locais e regionais divulgaram o Compromisso e a
Visão Estratégica que passam a orientar a atuação
organizacional da Rede até o ano de 2021.
A nova perspectiva amplia a ambição para o
desenvolvimento sustentável e traz uma proposta de
abordagem mais dinâmica e holística, que posiciona
os governos locais e regionais para a implementação
de mudanças sistêmicas em suas comunidades,
percebendo a cidade como um sistema integrado.
Para isso, foram definidos cinco caminhos que,
interligados, seguem em direção à sustentabilidade,
apoiados por abordagens de políticas relacionadas
a governança, inovação e finanças.

VISÃO ESTRATÉGICA
PARA A ERA URBANA
DAR ESCALA E
EXPANDIR
GOVERNOS LOCAIS
SUSTENTÁVEIS

CAMINHOS

DESENVOLVIMENTO
DE BAIXO CARBONO

DESENVOLVIMENTO
RESILIENTE

DESENVOLVIMENTO
CIRCULAR

DESENVOLVIMENTO
EQUITATIVO E
CENTRADO
NAS PESSOAS

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

DESENVOLVIMENTO
BASEADO NA NATUREZA

ABORDAGENS
NOSSA ABORDAGEM
QUER IMPULSIONAR
A TRANSFORMAÇÃO
GLOBAL

Éric Carrière © Ville de Montreal 2

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
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O
DA TRANSIÇÃO AO CRESCIMENTO

Freepik

ano de 2018 foi um ano intenso
para o ICLEI América do Sul.
Finalizá-lo com 73 associados,
sendo 60% deles adimplentes com
a sua obrigação financeira, indica que a travessia
foi feita e que o último ano foi de crescimento.
Além da nova sede em São Paulo, o ICLEI
recebeu novos colaboradores (hoje são 24
ao todo). Como previsto na estratégia, foram
instalados os escritórios de Coordenação
Nacional em parceria com a Área Metropolitana
do Valle de Aburrá, na Colômbia; e com a
cidade de Santa Fé, na Argentina. A carteira
de projetos e parceiros foi ampliada, e novas
iniciativas e formas de atuação, como a
linha Líderes do Futuro, se iniciaram.
Este crescimento significa mais
responsabilidade, e vem acompanhado de um
senso de excelência e necessidade de impacto.
O ICLEI celebra o sucesso atingido em
2018, e avança consciente de que é possível
fazer ainda mais. O caminho continua sendo
o da construção coletiva com associados e
parceiros; o da cumplicidade e respeito às
instâncias de governança; o da valorização
dos recursos humanos. E assim se avança
em 2019, com passos firmes, rumo a um
futuro onde os padrões de desenvolvimento
urbano sejam mais sustentáveis.
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ICLEI EM NÚMEROS
73
GOVERNOS
ASSOCIADOS

19
NOVOS
ASSOCIADOS
EM 2018

12
PROJETOSINICIATIVAS EM
ANDAMENTO

8
PROJETOS
CONTRATADOS
EM 2018

3
ESCRITÓRIOS

ESCRITÓRIOS
ICLEI América do Sul - São Paulo
ICLEI Argentina - Santa Fé
ICLEI Colômbia - Área
Metropolitana do Valle de Aburrá

ARGENTINA
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Gobierno de la Ciudad de Santa Fé
Municipalidad de La Plata
Municipalidad de Rosário
BOLÍVIA
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
BRASIL
Consórcio SOMAR
Governo do Estado do Amazonas
Governo do Estado de Minas Gerais
Governo do Estado de São Paulo
Instituto Espinhaço
Prefeitura Municipal de Alta Floresta
Prefeitura Municipal Apuí
Prefeitura Municipal Aracaju
Prefeitura Municipal de Bauru
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Prefeitura Municipal Betim
Prefeitura Municipal Campinas
Prefeitura Municipal Canoas
Prefeitura de Conceição do Mato Dentro
Prefeitura Municipal de Contagem
Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano
Prefeitura Municipal Curitiba
Prefeitura de Extrema
Prefeitura Municipal Fortaleza
Prefeitura Municipal Goiânia
Prefeitura Municipal de Guarulhos
Prefeitura da Estância Turística de Itu
Prefeitura Municipal de João Pessoa
Prefeitura Municipal de Joinvile
Prefeitura Municipal de Londrina
Prefeitura Municipal de Manaus
Prefeitura Municipal de Mariana
Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato
Prefeitura Municipal de Natal
Prefeitura Municipal de Niterói
Prefeitura Municipal de Oiapoque
Prefeitura Municipal de Palmas
Prefeitura de Porto Velho
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente
Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Prefeitura da Cidade do Recife

Prefeitura de Rio Branco
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Salvador
Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Prefeitura Municipal de Santa Maria
Prefeitura Municipal de Santo André
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Prefeitura Municipal de São Carlos
Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Prefeitura de São Paulo
Prefeitura de Sorocaba
Prefeitura Municipal de Tailândia
Prefeitura Municipal de Teresina
Prefeitura Municipal de Volta Redonda
Prefeitura Municipal de Vitória
CHILE
Ilustre Minicipalidad de Chillán
Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
COLÔMBIA
Alcaldía de Bogotá
Alcaldía de Envigado
Alcaldía Municipal de Ibagué
Alcaldía de Manizales
Alcaldía de Medellín
Alcaldía de Santiago de Cali
Alcaldía de Tópaga
Ciudad de los Reyes del Valle de Upar
Municipio de Cartago
EQUADOR
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Cuenca
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
PERU
Municipalidad Metropolitana de Lima
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Municipalidad de San Isidro
URUGUAI
Intendencia de Montevideo
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EXPANSÃO NA REGIÃO
COLÔMBIA

ARGENTINA

No início de 2018, o ICLEI América do Sul inaugurou seu primeiro
Escritório de Coordenação Nacional, na Área Metropolitana do Valle de
Aburrá (AMVA), na Colômbia.
A AMVA reúne dez municípios, com mais de 4,5 milhões de habitantes. Sua
cidade central e maior é Medellín, que passou por uma grande transformação
social e urbana, deixando de ser um lugar profundamente afetado por violência e se
tornando um centro de inovação social, cultura e tecnologia. Medellín é conhecida
por seus grafites coloridos, seu sistema de teleféricos Metrocable e de bicicletas
públicas compartilhadas, que lhe valeram o Prêmio de EcoMobilidade do ICLEI por
inovação no transporte público em 2016. Atualmente, a região está desenvolvendo
planos urbanos integrados e políticas voltados para combater a poluição do ar.
Essa expansão permite ao ICLEI maior proximidade aos municípios
colombianos, de modo a ajudá-los a atingir seus objetivos de sustentabilidade
em pelo menos três frentes: mudança do clima, transporte de carga
de baixo carbono e fortalecimento da natureza nas cidades.
Durante a cerimônia de abertura oficial do escritório, foi lançada a
segunda fase do projeto internacional Urban-LEDS na Colômbia. O novo
escritório vem trabalhando também com as cidades colombianas em dois
outros projetos financiados pela Iniciativa Internacional para o Clima (IKI)
do BMU - EcoLogistics, com foco em logistica de carga urbana de baixo
carbono, e Áreas Protegidas Locais, que visa melhorar o reconhecimento
dos governos locais em estruturas legais de áreas protegidas.

O segundo Escritório Nacional do ICLEI América do Sul foi instalado em
outubro de 2018 na cidade de Santa Fé, na Argentina, o que possibilita
novas oportunidades de cooperação internacional para o município
e para a região, com a participação em projetos internacionais para
construção de novas capacidades técnicas e políticas, e visibilidade
regional e nacional para ações de referência em sustentabilidade
desenvolvidas localmente. Os projetos da Rede ICLEI poderão, assim,
mais facilmente ser socializados com as cidades argentinas.
A cidade de Santa Fé vem trabalhando na implementação de políticas
ambientais sustentáveis e já tem presença internacional, participando de outras
redes como a CGLU, Mercocidades e programas como 100 Cidades Resilientes.
O ICLEI América do Sul foca sua estratégia na Argentina inicialmente
em três frentes: mudança do clima, transporte de carga de baixo carbono
e energia renovável. Com o novo escritório chega a implementação
de projetos de cooperação internacional, com apoio do governo
alemão, focados nos temas de logistica de carga urbana sustentável e
energias renováveis: o EcoLogistics e o 100% Renewable Energy.

ICLEI América do Sul
ICLEI América do Sul

Área Metropolitana do Valle do Aburrá

ICLEI América do Sul

ICLEI América do Sul

Juan Baialardo
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A

o longo de 2018, foram
significativamente ampliados os
espaços de encontro para troca
e construção proporcionados à
Rede do ICLEI América do Sul, fortalecendo
ainda mais a instituição como uma grande
plataforma de networking e cooperação.
Ao todo, 144 eventos foram realizados ou
contaram com a participação de integrantes
da Rede, em cidades nos mais diversos países.
Destes, 55 foram organizados pelo ICLEI.
A participação em eventos organizados
por outras instituições, sejam parceiras
ou cidades associadas ao ICLEI, garantiu
representatividade e espaços de fala a muitos
integrantes da Rede. Ao todo, 27 governos
foram apoiados para participar de eventos.
A potência da troca e o conhecimento do
êxito de governos locais na implementação
de políticas rumo à transformação para a
sustentabilidade tem inspirado e nutrido a Rede,
tanto no aprendizado como na comunicação
das conquistas das comunidades nas quais
estão inseridos os governos locais e regionais.
O ICLEI se consolida como uma plataforma
de encontro, troca, aprendizado, visibilidade,
produção de conhecimento e construção.

NOSSA REDE SE REÚNE, TROCA E APRENDE

Freepik
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DESTAQUES EM 2018

Éric Carrière © Ville de Montréal

CONGRESSO MUNDIAL DO ICLEI
MONTREAL, CANADÁ
Em junho de 2018, foi realizado em Montreal, no
Canadá, o Congresso Mundial do ICLEI. O evento
reuniu integrantes da Rede global para reafirmar
e revigorar a ação coletiva do grupo e avançar
como precursor da mudança no contexto urbano,
conectando pares e parceiros estratégicos e
promovendo uma plataforma de debates que auxiliam
na informação e aprimoramento do trabalho.
Mais de 1000 participantes, vindos de 177 cidades
e regiões de 81 países, estiveram presentes ao
comprometimento com uma nova visão estratégica
rumo à transformação urbana, estabelecendo
um curso para cumprir a agenda global de
desenvolvimento sustentável. O ICLEI América
do Sul esteve presente com uma delegação de 24
participantes, de 11 cidades e 5 países sul-americanos.
A nova visão pactuada no encontro amplia a
ambição para o desenvolvimento urbano e traça
um caminho em direção à mudança urbana
sistêmica, substituindo formalmente as dez
agendas urbanas que vinham norteando o trabalho
e ação da Rede, e apresenta cinco caminhos
estratégicos para o desenvolvimento sustentável,
adotando uma abordagem mais integrada
Durante o encontro, foi também apresentado
o Plano de Ação do ICLEI, envolvendo 130
iniciativas e ações concretas em desenvolvimento
em 3.572 cidades e/ou regiões.

ICLEI América do Sul

ICLEI América do Sul

ICLEI América do Sul

ICLEI América do Sul

ICLEI e.V. 2018

Delegação ICLEI América do Sul

14ª COP DE BIODIVERSIDADE (COP14),
SHARM EL-SHEIKH, EGITO

ICLEI e.V. 2018

A delegação do ICLEI América do Sul participou da 6ª Cúpula Global de Biodiversidade dos
Governos Locais e Subnacionais em Sharm El-Sheikh, Egito, no contexto da 14ª Conferência das
Partes da Convenção de Diversidade Biológica (COP 14). A Rede foi representada por integrantes
de Belo Horizonte, Campinas, Londrina, Vitória, Estado de São Paulo (Brasil); Cuenca (Equador);
Área Metropolitana do Valle de Aburrá (Colômbia), que destacaram as experiências de uma das
áreas de maior biodiversidade do mundo. O encontro culminou com a adoção do Comunicado de
Sharm El-Sheikh para ação local e subnacional para a natureza e para as pessoas, um chamado
urgente para colaboração e ação em múltiplos níveis para conter a perda da biodiversidade.
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2018

MARÇO

ABRIL
• Participação na Conferência Cidades Resilientes
• Realização do II Seminário e Oficina
Política Metropolitana: governança,
instrumentos e planejamento
metropolitanos, em Brasília (DF), Brasil

Fórum Mundial da Água
Durante a 8ª edição do Fórum Mundial da Água, em Brasília,
o ICLEI América do Sul organizou e realizou a 5ª Conferência
de Autoridades Locais e Regionais. A Rede participou do
evento com uma delegação de mais de 20 representantes,
provenientes de 11 cidades de 4 países (Belo Horizonte, Brasília,
Campinas, Curitiba, Manaus, Recife, São Paulo e Teresina - Brasil;
ICLEI América do Sul

Quelimane – Moçambique; Bulawayo – Zimbábue; e Rosário
- Argentina). Durante o evento, foi produzido o documento

Chamado à Ação de Brasília, apontando a necessidade
de implementar a Agenda Local e Regional sobre Água e

Saneamento, adotando uma visão compartilhada para um
futuro melhor, que recomenda: a promoção de práticas sensíveis
integradas à água; avanço em legislações que permitam o uso
justo, eficiente e sustentável dos recursos hídricos; aumento
do financiamento descentralizado, promovendo resiliência
hídrica e fortalecimento das capacidades dos governos locais
e cidadãos para uma administração sensível da água.

ICLEI

Diálogos de Talanoa Cidades e Regiões
Em maio aconteceu em Quito, no Equador, a primeira de três edições dos Diálogos de
ICLEI América do Sul

ICLEI América do Sul

• Realização da 3a Conferência Biodiversidade, Serviços
Ecossistêmicos e Gestão Metropolitana, no âmbito do
projeto INTERACT-Bio, em Londrina (PR), Brasil
• XIII Encontro Nacional do Fórum
CB27, em Vitória (ES), Brasil

FEVEREIRO
• Abertura do escritório nacional do ICLEI na Região
Metropolitana do Valle de Aburrá, na Colômbia,
e lançamento do Urban-LEDS II no país.
• Participação no Fórum Urbano Mundial (World
Urban Forum) em Kuala Lumpur, na Malásia, marco
na implementação da Nova Agenda Urbana
• Reunião de instalação do Comitê Nacional do Pacto
Global de Prefeitos pelo Clima e Energia no Brasil

ICLEI América do Sul

Talanoa Cidades e Regiões, apoiados pelo ICLEI América do Sul e parceiros na região. Os

MAIO

Diálogos são consultas sobre os compromissos climáticos a nível nacional, projetadas
para iniciar um processo colaborativo envolvendo todos os níveis de governo. Ao longo
do ano aconteceram mais duas edições: uma em São Paulo e outra em Brasília.

• Participação no seminário Diálogos
pelo Clima, promovido pela
Prefeitura de Campinas (SP), Brasil
• Participação na 73a Reunião Geral
da Frente Nacional de Prefeitos, em
Niterói (RJ), Brasil, na qual realizou
entrevistas com prefeitos sobre a
nova fase do projeto Urban-LEDS

Prefeitura de Quito
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JUNHO

AGOSTO

• Promoção, junto com o Governo do
Estado de São Paulo, do primeiro
Diálogo de Talanoa – Cidades e Regiões no Brasil
• Congresso Mundial do ICLEI, em Montreal, no Canadá
• Anúncio das cidades selecionadas para o projeto
EcoLogistics: Santa Fé e Rosário, na Argentina,
e Bogotá, Manizales e Área Metropolitana
do Valle de Aburrá, na Colômbia
• XIV Encontro Nacional do Fórum CB27,
em Teresina (PI), Brasil

Eventos do Urban-LEDSII
O ICLEI iniciou em agosto um tour de seminários e eventos
públicos pelas cidades que participam do projeto UrbanLEDS II, com realização do workshop Infraestrutura

Sustentável e o acesso ao financiamento climático,
na cidade de Recife, seguida por Fortaleza, Sorocaba,
Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Betim.
CB27

• Participação na Semana do Clima da América
Latina e Caribe 2018, em Montevideu, Uruguai

ICLEI América do Sul

SETEMBRO
ICLEI América do Sul

JULHO

• Início da capacitação online Primeiros Passos para a Ação
Local pelo Clima para associados do ICLEI América do Sul
• Participação na Cúpula Global de Ação Climática (Global
Climate Action Summit – GCAS)
• Realização dos Diálogos Talanoa – Cidades e
Regiões em Brasília (DF), Brasil

• Realização do 2º Seminário de Soluções
Baseadas na Natureza (SBN), em Brasília
• Workshop nacional Como financiar as
ações climáticas dos governos locais
– segunda fase do Urban-LEDS
• Evento sobre Experiências exitosas na
gestão de áreas protegidas e outras
medidas de conservação em nível dos
governos locais, parte da programação do
IX Congresso Brasileiro de Unidades de
Conservação, em Florianópolis (SC), Brasil
ICLEI América do Sul

EIB
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EM NÚMEROS:

OUTUBRO

EVENTOS COM ENGAJAMENTO
DO ICLEI AMÉRICA DO SUL:

Cali Epicentro
Em outubro, a cidade de Cali, na Colômbia, foi o centro

144

dos debates sobre o desenvolvimento urbano local. Em
sua terceira edição, o evento Cali Epicentro: Desarrollo

EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO
DO ICLEI AMÉRICA DO SUL:

89

55

y Paz reuniu especialistas nacionais e internacionais
para mostrar como os governos locais podem ajudar

90,6%

os governos nacionais a cumprirem seus objetivos
climáticos. Uma delegação com mais de 35 pessoas

89

esteve presente, incluindo nove governos locais da
Argentina e da Colômbia. Durante o evento, aconteceu o
lançamento oficial de dois projetos que começaram a ser
implementados na Colômbia: Urban-LEDS II e EcoLogistics.

20,5%

Maurício Boff | Giz

• Realização da II Conferência Internacional de
Conservação da Biodiversidade em Nível de Governos
Locais: experiências com áreas protegidas no Brasil,
Colômbia, Equador e Peru, em Quito, no Equador
•P
 rimeira Cúpula de Prefeitos Urban 20,
promovida pelo C40, na Argentina
• Tour de Seminários e eventos nas cidades Colombianas
que participam do projeto Urban-LEDS II

Eventos realizados

Realizados na América do Sul

Eventos nos quais participamos

Realizados fora do Brasil

EVENTOS REALIZADOS PELO ICLEI:

2

ICLEI América do Sul

2

NOVEMBRO
• Lançamento do escritório nacional do ICLEI
América do Sul em Santa Fé, na Argentina
• I Fórum de Cidades Quentes em Porto Velho, em parceria
com o Fórum CB27 e a Fundação Konrad Adenauer.
• Participação na Cycle-Logistics Conference
em Cartagena, Colômbia
• XV Encontro Nacional do CB27, em Curitiba
• Lançamento da iniciativa global CitiesWithNature,
– parceria entre ICLEI, UICN e TNC
• Lançamento da sexta edição do Seminário
Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa
(SEEG), realizado pelo Observatório do Clima
• 14ª Conferência das Partes da Convenção de
Diversidade Biológica (COP14), no Egito

PERU

ARGENTINA

1

8

CANADÁ

COLÔMBIA

55
DEZEMBRO
• COP-24 pelo Clima, em Katowice, Polônia

38
BRASIL

EGITO

2

EQUADOR

Cesar Brustolin/SMCS

2
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O

ano de 2018 mostrou-se particularmente
relevante no avanço dos governos locais e
regionais associados ao ICLEI América do
Sul em relação à adesão e implementação
de agendas e no reconhecimento da ação das cidades no
incentivo e no rumo do desenvolvimento sustentável.
O comprometimento dos governos locais com o enfrentamento
à mudança do clima, umas das principais preocupações do
século XXI, é particularmente visível com o compromisso firmado
por 48 associados do ICLEI ao Pacto Global de Prefeitos pelo
Clima e Energia (GCoM). Além disso, 31 deles terminaram o
ano com seus inventários de emissões de gases de efeito estufa
(GEEs) finalizados, base para a construção de políticas públicas
dedicadas. Avançando ainda nesse caminho, 11 cidades já contam
com Planos de Ação Climática e metas de redução de GEEs.
A participação de governos locais associados nas chamadas
Redes Temáticas do ICLEI deve também ser destacada: cinco
cidades integrantes da CitiesWithNature (iniciativa que reconhece e
valoriza a natureza dentro e ao redor das cidades, por meio de uma
plataforma compartilhada para cidades e parceiros se engajarem e
se conectarem) e quatro participantes da CITYFOOD (rede que visa
acelerar a ação de governos locais e regionais no desenvolvimento
de abordagens estratégicas para seus sistemas alimentares).
Um dos impactos bastante perceptíveis ao longo de 2018 foi, sem
dúvida, o reconhecimento do protagonismo das cidades rumo ao
desenvolvimento sustentável. Esse reconhecimento veio por meio de
indicações e premiações que revelam o pioneirismo dos governos locais
na implementação de políticas públicas e ações nas mais diversas áreas.

COMO NOSSA REDE AVANÇOU

Freepik
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48

governos associados assinaram o
Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia

31

governos associados finalizaram
seus inventários de GEEs

11

governos associados finalizaram
seus planos de ação climática

CIDADES NAS SUB REDES:

5

cidades na CitiesWithNature: Campinas,
Belo Horizonte, Londrina, Quito, Santa Fé

4

cidades na CITYFOOD: Belo Horizonte,
Quito, Rosário, São Paulo

CIDADES RECONHECIDAS E PREMIADAS
ConQuito

• Lima, Peru
Pacto de Milão | políticas de alimentação
urbana - programa Lima Sostenible

• Quito, Equador
Prêmio Política Futura | políticas que criam melhores
condições de vida para atuais e futuras gerações - projeto
de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR

• São Paulo, Brasil
Pacto de Milão - programa Da terra à
mesa: Desenvolvimento sustentável
local através da escola

• Colômbia, Bogotá
TUMI Desafio Global de Mobilidade Urbana |
apoio a países na criação de mobilidade urbana
sustentável por meio de ideias inovadoras

CIDADES FINALISTAS:
Janice Drumond da SEMAD do Governo de MG

• Extrema, Brasil
Prêmio Natureza Gerais COPAM | reconhecimento
de ações que contribuem para a preservação e
melhoria da qualidade ambiental no estado de
Minas Gerais - programa Conservador das Águas

• Curitiba, Brasil
C40 Facility | suporte na geração
de energia limpa

Guangzhou Award

Guangzhou Award

Prefeitura de Fortaleza

• Fortaleza, Brasil
Prêmio Transporte Sustentável ITDP Brasil
investimento em ciclovias e integração
com outros meios de transporte público

SEBRAE MG

• Belo Horizonte, Brasil
Prêmio Desafio das Cidades pelo Planeta | compromissos
assumidos no setor de energia
como estratégia para reduzir emissões de GEEs

• Salvador, Brasil
Prêmio Internacional Guangzhou para Inovação Urbana
| inovação urbana - Caravana da Mata Atlântica

• Medellín, Colômbia
WRI Ross Prize - programa Metrocable

• Santa Fé, Argentina
Prêmio Internacional Guangzhou para Inovação Urbana programa Reserva Natural Urbana Ocidental de Santa Fé:
Abraçando os Riscos Hidroclimáticos
• São Paulo, Brasil
Prêmio Política Futura
• Rosário, Argentina
Prêmio Política Futura
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P

articipar de uma Rede conectada e de grande
diversidade como a do ICLEI permite a seus
associados o contato com experiências de
governos locais da América do Sul e de
todo o mundo, com as quais podem aprender e se
inspirar. E, como via de mão dupla, inspirar também
outros associados com suas ações. Possibilita
ainda a abertura de espaços de representatividade
e fala em eventos globais, regionais e locais.
Sendo também o ICLEI um centro que gera,
reúne e compartilha conteúdo, ao longo de 2018 seus
associados acessaram informação, formação e conexão
com iniciativas/projetos globais pela sustentabilidade.
Além dos eventos de engajamento promovidos
ou apoiados pelo ICLEI, oportunidades de conexão e
troca de experiências, a Rede de associados recebeu 93
campanhas informativas sobre temas de interesse.
Sessões ao vivo com especialistas convidados,
vídeos disponibilizados em playlists no canal do
Youtube e depoimentos de governos associados
sobre a elaboração de inventários de gases de efeito
estufa estão também entre as ofertas especiais do
ano de 2018, dando continuidade à produção e
disponibilização de conteúdo audiovisual relevante.
Em 2018, o ICLEI América do Sul passou a
disponibilizar a seus associados um pacote de Soluções
para Cidades Sustentáveis, de modo a facilitar o
planejamento customizado aos diferentes perfis de
governos locais, em acordo com suas particularidades.

APROVEITANDO OS BENEFÍCIOS DA REDE

Freepik
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4

associados acessaram
algum benefício da Rede

22

associados acessaram capacitações
personalizadas em temas a escolha do
município: Canoas, Betim, Governo
do Estado de São Paulo e Rosário

27

governos foram
beneficiados
por projetos

14
cidades acessaram
oportunidades oferecidas
para a Rede via parceiros

ICLEI América do Sul

cidades foram apoiadas para
participarem de eventos

Analista de Projetos do ICLEI América do Sul, Iris Coluna, apresentando a Capacitação online para inventários de
emissões de GEE.
ICLEI América do Sul

53

• 5 depoimentos de experiências

• 158 associados interessados na

• 10 horas de sessões ao

Capacitação online Primeiros

vivo com especialistas

de governos associados

Passos para a ação local pelo

convidados

sobre a elaboração de
inventários de GEEs:

clima, de 37 cidades e 8 países
• 129 minutos de vídeos
• 35 receberam certificado
de conclusão.

Recife, Londrina, João Pessoa,

disponibilizados em cinco

São José dos Campos

playlists no Youtube

e Rosário

Técnicos da Cidade de Canoas durante sua capacitação
de para identificação das fontes de emissão de GEE.
ICLEI América do Sul

Técnicos da Cidade de Rosário, na Argentina, elaborando
seu Plano de Ação Climática.

Lançamento do Projeto EcoLogistics na Argentina.
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O
INTEGRAÇÃO ENTRE AS AGENDAS DE SUSTENTABILIDADE

Daryan Shamkhali/ Unsplash

s projetos e iniciativas
desenvolvidos pelo ICLEI,
parceiros e Rede buscam
respostas e/ou alternativas para
duas das maiores urgências deste século urbano:
mudança do clima e perda da biodiversidade.
As soluções para esses desafios sem
precedentes enfrentados pela humanidade
residem na formação de redes e no trabalho
conjunto. No caso do desenvolvimento e
implementação de políticas públicas por governos
locais e regionais, os projetos desenvolvidos
pelo ICLEI e parceiros ao longo de 2018
demonstram que esse é mesmo o caminho.
Praticamente todos os projetos envolvem
o apoio de governos nacionais e organizações
globais no financiamento ou suporte ao
desenvolvimento de políticas locais. Como o
projeto Áreas Protegidas Locais, de âmbito
regional, implementado pelos Ministérios de Meio
Ambiente do Brasil, da Colômbia, do Equador
e do Peru em parceria com a Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), o
ICLEI América do Sul e a União Internacional
para a Conservação da Natureza (UICN), que
atuam por ordem do Ministério Federal do
Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança
Nuclear (BMU) no âmbito da Iniciativa
Internacional de Proteção ao Clima (IKI).
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Destaques em 2018

United Nations Photo

Leon Rodrigues

Ou ainda como o INTERACT-Bio, financiado pela
Iniciativa IKI – Iniciativa Internacional de Clima,
do Ministério Federal do Ambiente, Proteção
da Natureza e Segurança Nuclear (BMU) e
desenvolvido, no contexto brasileiro, pelo ICLEI
América do Sul nas Regiões Metropolitanas
de Campinas, Belo Horizonte e Londrina.
O Urban-LEDS II, que busca acelerar a ação
climática por meio da promoção de estratégias
de desenvolvimento urbano de baixo carbono, é
implementado pelo ICLEI e pela ONU-Habitat a
partir do financiamento da Comissão Europeia.
A mudança do clima e a perda da
biodiversidade afetam a humanidade como
um todo, e a cooperação para fortalecer a
atuação local tem, obviamente, reflexo nas
estratégias globais das nações no enfrentamento
dessas questões, como os Objetivos de

Arantes Fabio

Desenvolvimento Sustentável, o Acordo de Paris,
a Nova Agenda Urbana e as Metas de Aichi.
Algumas ações desenvolvidas na Rede do ICLEI
têm também levado ao envolvimento de Regiões
Metropolitanas, no sentido de buscar estratégias
para o enfrentamento de problemas comuns
de cidades localizadas nessas áreas. É o caso,
por exemplo, do Inventário de Emissão de GEEs
elaborado pela Região Metropolitana de Campinas,
levando em consideração 20 municípios de perfis
bastante distintos que se avizinham na região.
Os caminhos para o desenvolvimento
sustentável dos governos locais e regionais –
e, portanto, também dos nacionais e globais
– são muitos, mas todos apontam que,
para serem efetivos, têm que ser capazes de
provocar mudanças sistêmicas, e para isso,
se interseccionam em grau cada vez maior.

257

27

77%

Cidades signatárias
do Pacto Global de
Prefeitos pelo Clima
e Energia na América
do Sul

Capitais brasileiras
comprometidas com o
Pacto Global de Prefeitos
pelo Clima e Energia

das cidades integrantes
do CB27 implementaram
alguma política pública
motivada por sua
participação no Fórum.

+
Lançamento do perfil
de sustentabilidade das
capitais brasileiras
no site do CB27

7
Governos locais na Colômbia
iniciaram participação no
Urban-LEDS II e trabalharão no
desenvolvimento de estratégias
de baixo carbono

645

3

Municípios do estado de São
Paulo tiveram seus dados
climáticos inseridos em versão
beta do Sistema de Estimativas de
Emissões de GEEs para cidades,
com previsão de expansão para
todo o Brasil em 2019

Regiões Metropolitanas
brasileiras buscando integrar
a biodiversidade e as soluções
baseadas na natureza aos
planejamentos de uso do solo,
infraestrutura e desenvolvimento
via INTERACT-Bio
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A

o longo de 2018, o ICLEI América do Sul elaborou
uma Política de Comunicação para aumentar a
visibilidade da Rede, promovendo o reposicionamento
da marca ICLEI e buscando crescimento e maior
alcance das pautas nas mídias sociais. Um ponto a se destacar
é o uso da linguagem audiovisual para transmitir mensagens.

REDES SOCIAIS
3.504 curtidas: + 44,5% em relação ao ano anterior
938 seguidores: + 56,3% em relação ao ano anterior

93 CAMPANHAS PARA ATIVAÇÃO DA REDE

ALCANCE DA NOSSA COMUNICAÇÃO

15

22

oportunidades

convites

18

informativos

6

chamadas
para projetos

25

Gabriel Ram0s/ Unsplash

institucionais

7

newsletters
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CAMPANHA
URBAN-LEDS
Em maio de 2018, como
preparação para o tour de
seminários e eventos públicos
realizado junto às cidades
brasileiras que participam
do projeto Urban-LEDS II –
Acelerando a ação climática por
meio da promoção de Estratégias
de Desenvolvimento Urbano de
Baixo Carbono –, foi elaborada e
lançada uma série de vídeos com
depoimentos de lideranças dos
governos locais que participaram
da segunda fase do projeto,
captando expectativas e visões.
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ICLEI NAS MÍDIAS
PROGRAMA DIÁLOGOS METROPOLITANOS NA TELEMEDELLIN SOBRE
LANÇAMENTO DO ESCRITÓRIO NA COLÔMBIA

SEEG NA NATURE

COMUNICANDO NOSSA AÇÃO
Ao longo de 2018, a comunicação do ICLEI intensificou a cobertura
de eventos importantes, com destaque para o Congresso Mundial
ICLEI, a 14ª COP da Diversidade Biológica e a Conferência
Regional do projeto Áreas Protegidas Locais (APL).
Foram produzidos conteúdos dedicados para o site do ICLEI
América do Sul e para as redes sociais, além de um vídeochamada para a Conferência Regional do Projeto APL.

CALI EPICENTRO
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A

representação dos associados
dentro da Rede global do ICLEI
é composta por governos
locais, eleitos por seus pares e
com voz ativa na definição da estratégia da
associação. Em nível regional, são formados
Comitês Executivos Regionais (RexCom)
para a representação dos associados. São
nove comitês regionais, e cada um nomeia
um representante para compor o Comitê
Executivo Global (GexCom). O representante
da América do Sul no GexCom em 2018
foi o prefeito de Quito, Mauricio Rodas.

GOVERNANÇA

Panama World Bank
Gerardo Pesantez CCBYNCSA
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COMITÊ EXECUTIVO REGIONAL (REXCOM) – MANDATO 2018/2021

Com sede em São Paulo (Brasil), o Secretariado para América do Sul é gerido pela entidade jurídica
ICLEI América do Sul, estabelecida como uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos.
O Conselho Diretor ICLEI América do Sul é o órgão juridicamente responsável pela supervisão
do funcionamento do escritório na região, com apoio dos Conselhos Fiscais e Consultivo:

CONSELHO DIRETOR (MANDATO 2018-2020):

Maurício Rodas
Presidente
Prefeito de Quito,
Equador

Geraldo Julio
de Mello Filho
Prefeito de Recife,
Brasil

Rafael Valdomiro
Greca de Macedo
Prefeito de Curitiba,
Brasil

REPRESENTAÇÃO NACIONAL

Eugenio Prieto Soto
Diretor da Área
Metropolitana do Valle
do Aburrá (AMVA),
Colômbia

José Manuel Corral
Prefeito da Cidade de
Santa Fé, Argentina

ASSENTOS CONSULTIVOS

Roberto Cláudio
Rodrigues Bezerra
Prefeito de Fortaleza,
Brasil

Nelson Marchezan
Antônio Carlos Peixoto
Júnior
de Magalhães Neto
Prefeito de Porto Alegre,
Prefeito de Salvador,
Brasil
Brasil

Pedro Roberto Jacobi
Presidente Diretor

Thiago Greco
Vice-Presidente

Anna Maria Louzada
Drummond Nogueira
Diretora de Relações
Institucionais

Gino Van Begin
Diretor Administrativo

Juliana Cibim
Diretora Financeira

CONSELHO FISCAL (MANDATO 2018-2020)

Berenice Santana
Conselheira Fiscal

Filipe Jerônimo
Conselheiro Fiscal

Carlos Eduardo Costa
Conselheiro Fiscal
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CONSELHO CONSULTIVO
Conselheiras
Honorárias

Ana Patrícia Kranz

Jussara de
Lima Carvalho

EQUIPE ICLEI AMÉRICA DO SUL

Conselheiros

André Fraga
Fórum de Secretários
de Meio Ambiente das
Capitais Brasileiras (CB27)

Ariel Kogan
Conselheiro

Eduardo Jorge
Conselheiro

Eduardo Tadeu
Associação Brasileira
de Municípios (ABM)

Secretaria Executiva

Carlos Rittl
Observatório do Clima

Dal Marcondes
Envolverde

Rodrigo Perpétuo
Secretário Executivo

João Galdino
Estagiário

Administrativo e Financeiro

José Scodiero
Fast Company Brasil

Felipe Faria
Green Building
Council Brasil

Danny Rivian
Gerente

Ana Paula Pacca
Assistente Financeira

Jéssica Santos
Estagiária
Administrativa

Jamile Soares
Auxiliar

Helena Pontieri
Assistente de Relações
Institucionais

Kenneth Huari
Assistente de
Comunicação

Relações Institucionais e Comunicação

Laura Valente
de Macedo

Florence Karine Lalöe

Ladislau Dowbor
Conselheiro

Jonas Donizette
Prefeito de Campinas
e Presidente da Frente
Nacional de Prefeitos

Rogério Menezes
Associação Nacional de
Órgãos Municipais de Meio
Ambiente (ANAMMA)

Marco Antônio
Fujihara
Aggrego Consultores

Sergio Besserman
Vianna
Conselheiro

Ricardo Young
Instituto de Estudos
Avançados da
Universidade de
São Paulo (IEA-SP)

Vladimir Azevedo
Conselheiro

Bruna Cerqueira
Gerente de Relações
Institucionais

Daniela Ades
Cordenadora de
Relações Institucionais
e Comunicação

Diana Pordeus
Estagiária de
Comunicação

Leonardo Fagundes
Estagiário de Relações
Institucionais
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EQUIPE ICLEI AMÉRICA DO SUL

EQUIPE ICLEI AMÉRICA DO SUL

Mudança do Clima

Igor Albuquerque
Gerente

ICLEI Colômbia

Camila Chabar
Coordenadora

Iris Coluna
Analista

Flavia Speyer
Assistente

Pablo Maturana

Carolina Mesa

Laura Restrepo

Victoria Perales

Cecilia Berón

ICLEI Argentina

Isabela Cavaco
Estagiária

Gustavo Oliveira
Estagiário
Simón González

Biodiversidade e Resiliência

Sophia Picarelli
Gerente

Kátia Fenyves
Coordenadora

Marina Briant
Assistente

Ana Carolina Marco
Estagiária

VOLUNTÁRIOS

FIZERAM PARTE DO ICLEI EM 2018

Saul Guevara, Universidade do Sul
da Califórnia, Los Angeles, CA
Voluntário na área de Relações
Institucionais e Comunicação

Alline Gomes
Lizandra Callejón

Antoine Fontaine,
Universidade Livre de Bruxelas
Voluntário na Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Armelle Cibaka, Voluntária para a linha
de atuação Líderes do Futuro.

Lais Nara
Estagiária
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FONTES DE RECEITA (R$)
ENTRADA/RECEITAS
CONTRIB. ASSOCIATIVAS

362.710,00

OUTRAS FONTES

69.246,00

RECURSOS DE PROJETOS

3.368.170,00

RENDIMENTO DE APLICAÇÕES

22.874,00

SERVIÇOS PRESTADOS

398.332,00

TOTAL

4.221.332,00

0,5%

80%

Rendimento
de Aplicações

Recursos de Projetos

2018

BALANÇO FINANCEIRO

9.5%
Serviços
Prestados

8.5%
Contrib.
Associativas

1,5%
Outras fontes

SALDO INICIAL

339.061,00

RECEITAS

4.221.332,00

DESPESAS

0,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

- 454.068,00

DESPESAS OPERACIONAIS
Freepik

- 1.130.359,00

FOLHA DE PAGAMENTO

- 1.629.628,00

SALDO FINAL
PREVISÃO PARA 2019
CONTRATOS ASSINADOS EM 2018
CONTRATOS ASSINADOS EM 2017

1.346.338,00
R$ 6.200.000,00
R$ 4.488.000,00
R$9.920.000,00
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