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SOBRE O ICLEI

ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global de mais 
de 2.500 governos locais e regionais comprometida com o 
desenvolvimento urbano sustentável. Ativos em mais de 125 países, 
influenciamos as políticas de sustentabilidade 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.
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OS CINCO CAMINHOS DO ICLEI

DE BAIXO 
CARBONO

BASEADO NA 
NATUREZA

EQUITATIVO E 
CENTRADO NAS 

PESSOAS

RESILIENTE CIRCULAR

Os CINCO CAMINHOS ESTRATÉGICOS DO ICLEI para o desenvolvimento baixo carbono, 
baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular estão desenhados para criar uma 
MUDANÇA SISTÊMICA. Os caminhos são a base para projetar SOLUÇÕES INTEGRADAS 
que equilibram os padrões da vida humana e os ambientes naturais e construídos. 



INTRODUÇÃO E CONTEXTO 
Financiamento para Ação Climática Local 
na Amazônia



Financiamento climático 
Refere-se à execução de projetos e ações que visam reduzir as causas ou os efeitos 
da crise climática:

● Mitigação: ações para reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE), criando estratégias e implementando transformações nas atividades 
humanas para evitar emissões e seus impactos no território.

● Adaptação: ações para adaptar o território aos efeitos da crise climática e 
explorar eventuais oportunidades benéficas, criando estratégias de resposta à 
mudança do clima. As ações de adaptação complementam as ações de 
mitigação.

Compreende recursos advindos dos setores públicos e privados, por meio de canais 
multilaterais, bilaterais, nacionais, regionais e privados. 

Fonte: Instituto Ethos e WWF-Brasil, 2017 



Contexto: financiamento 

➔ Dificuldade de 
desembolso frente a 
projetos que não 
atendem aos 
critérios essenciais 
para aprovação do 
recurso

US$ 7,9 bilhões destinados pelos 
Bancos Multilaterais de 
Desenvolvimento para o 

financiamento climático na 
América Latina e Caribe em 2019 

US$ 853,1 milhões para o Brasil 
entre 2003 a 2016: US$ 723

milhões de fontes multilaterais e 
US$ 130,1 milhões de fontes 

bilaterais 

Fonte: Climate Funds Update, 2017; IDB, 2019



Contexto: ação climática na 
Amazônia Legal brasileira  

Distribuição das Emissões Brutas nos 
Municípios
toneladas (t) de CO2e (GWP-AR5)

Fonte: SEEG Municípios, 2018

● Dados do SEEG Municípios: 
○ Cidades da região estão entre as maiores 

emissoras de GEE do Brasil, principalmente a partir 
da mudança no uso do solo e manejo de florestas 

○ Desmatamento: tema central para o enfrentamento 
à crise climática a nível global

● Soluções: alternativas que mantenham a floresta em pé 
e atraiam investimentos para a região por meio de novos 
modelos econômicos e produtivos

● Desafios: 
○ Financiamentos para a ação climática (FCPA, 2020)
○ Heterogeneidade da região 
○ Carência de mecanismos para disseminação e troca de 

experiências bem-sucedidas

http://plataforma.seeg.eco.br/cities/statistics
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Potencialidades: 
● Potencialidades humanas locais: 

○ garantir o protagonismo dos povos tradicionais da região
○ promover o um desenvolvimento socioeconômico inclusivo e centrado nas pessoas

● Iniciativas inspiradoras do avanço regional

● Pacto de Cidades Amazônicas: 
○ Riqueza da região 
○ Demanda a busca por alternativas focadas em ciência, tecnologia e inovação
○ Incentivo à cooperação e novos modelos de governança
○ Trazer prosperidade às populações e manter a floresta em pé

● Soluções baseadas na Natureza (SbN):
○ Oportunidade para o desenvolvimento local e a atração de investimentos

● Conhecer as dinâmicas urbanas existentes no contexto da floresta:
○ Desafios territoriais para debater modelos de desenvolvimento mais adaptáveis

Contextualização do projeto



PROJETO 
“Financiamento para Ação Climática 
Local na Amazônia”



OBJETIVO 

Fortalecer a ação climática e a atuação dos governos 
locais da Amazônia Legal brasileira na agenda de clima e, 
assim, contribuir para a implementação da NDC 
brasileira e de compromissos locais e regionais. 



Eixos de implementação 

● Fortalecimento de capacidades técnicas e institucionais

● Apoio à elaboração de projetos financiáveis 

● Promoção da participação das cidades nas COPs 26 e 27



Implementação: 18 meses

Diagnóstico 

Sensibilização, engajamento 
e compromisso político 

Capacitações Apoio à elaboração de projetos financiáveis 

Apoio à participação na 
COP26

Preparação para a COP27

Webinar 
de kick off

Projetos elaborados junto a cinco governos locais 

Conteúdo sobre Financiamento Climático na 
Amazônia

Criação de espaço de diálogo entre cidades e 
instituições financeiras atuantes na Amazônia Legal

Seleção de cinco cidades 



● Articulação com governos locais e com organizações com atuação local na 
agenda climática 

● Encontro sobre compromissos políticos 

● Convite para capacitações 

Próximos passos 



IMPACTO 

Atração de investimentos para projetos climáticos na 
região da Amazônia Legal brasileira e apoio à 
implementação local dos compromissos assumidos pelo 
Brasil em sua NDC no âmbito do Acordo de Paris, bem como 
compromissos e metas subnacionais.



CONTATO
ICLEI América do Sul

ENDEREÇO
Rua Marquês de Itu, 70 - 14º andar
CEP 01223-000
São Paulo - SP, Brasil
Tel. +55 11 50843079

E-MAIL
iclei-sams@iclei.org

@ICLEI_SAMS

@ICLEIAméricadoSul

americadosul.iclei.org

@iclei-américa-do-sul

@ICLEISAMS

Créditos: Victor Candiani

https://twitter.com/ICLEI_SAMS?lang=en
https://www.facebook.com/ICLEIworld/
https://www.facebook.com/icleiamericadosul/
http://www.iclei.org/
http://americadosul.iclei.org
https://www.linkedin.com/company/iclei-am%C3%A9rica-do-sul/
https://www.youtube.com/user/ICLEISAMS

