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SOBRE
O RELATÓRIO
Em 2020, a pandemia da Covid-19 fez
com que todo o mundo e também o ICLEI
América do Sul se unissem ainda mais para
apoiar os governos locais na construção
e recuperação, de forma colaborativa, de
soluções e alternativas para enfrentar os
novos desafios.

Nesta publicação, encontram-se os resultados e os impactos das ações na região,
distribuídas nos cinco caminhos de
desenvolvimento sustentável que norteiam
nossa incidência: baixo carbono, baseado
na natureza, circular, resiliente, equitativo e centrado nas pessoas.

Abrimos as portas para um novo mundo
online, que possibilitou maior integração
entre a nossa Rede de associados, sociedade civil, empresas do setor privado e
organizações da região e internacionais, o
que reafirmou a necessidade urgente de
implementarmos ações para frear os avanços da emergência climática e recuperar a
perda de biodiversidade, colaborando assim
para a construção de um futuro mais justo
e resiliente.

As informações aqui reunidas contemplam as atividades do ICLEI América do
Sul, bem como o trabalho dos escritórios
localizados na Argentina e na Colômbia,
apresentando um panorama da nossa
Rede e as iniciativas realizadas junto aos
associados ao longo de 2020.

O Relatório Anual do ICLEI América do Sul
apresenta os destaques da nossa atuação em 2020. Aqui, contamos a história
de aprendizado e transformação do ano,
ancorada ao nosso compromisso com toda
a comunidade internacional e ao nosso
propósito de motivar governos locais a
construírem novos modelos de sociedade,
mais verdes, sustentáveis e justos.

O conteúdo está alinhado às premissas
dos pactos e compromissos globais como
o Acordo de Paris, a Agenda 2030 dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU, o Pacto Global de Prefeitos
pelo Clima e a Energia (GCoM), a Declaração de Edimburgo para a Preservação
da Biodiversidade, entre outros acordos
para o desenvolvimento sustentável que
endossamos.
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O ano de 2020 foi desafiador para grande parte da população mundial. No entanto,
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Possuem uma das maiores
reservas de água doce
do planeta, um grande
potencial energético e vasta
biodiversidade.

A América Latina e o Caribe são responsáveis por 10% das emissões de Gases de Efeitos
Estufa (GEE) do mundo. Ao mesmo tempo, esses territórios possuem uma das maiores
reservas de água doce do planeta, um grande potencial energético e vasta biodiversidade, o que confere à região importância crucial enquanto protagonista no combate à
crise climática.
Tais territórios ainda apresentam uma alta vulnerabilidade do ponto de vista social
e ambiental. Diante desta constatação e do entendimento da urgência da pauta da
sustentabilidade e da emergência climática, o ICLEI América do Sul - alinhado aos
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Agenda de ação
parcerias com bancos internacionais, organismos
multilaterais e outras organizações, trazendo
conhecimento, intercâmbio, experiência e
oportunidades efetivas para possibilitar aos governos
subnacionais a implementação de ações concretas.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
e aos compromissos globais que norteiam
sua atuação - empenha-se para colocar
em prática a agenda do desenvolvimento
urbano sustentável.
Para isso, atuamos com quatro escritórios
e possuímos uma vasta carteira de projetos
voltados para administrações locais. Operamos para a realização de parcerias com
bancos internacionais, organismos multilaterais e outras organizações, trazendo
conhecimento, intercâmbio, experiência e
oportunidades efetivas para possibilitar aos
governos subnacionais a implementação de
ações concretas.
Em minha experiência ao longo de oito anos
como prefeito do Recife, cidade associada ao
ICLEI e que se destaca no enfrentamento
à emergência climática, pude desenvolver
projetos urbanos focados em Economia Circular, Regeneração Urbana e Mobilidade
Sustentável. A partir de um planejamento
ambicioso junto ao ICLEI, foi possível idealizar
a construção de uma cidade mais sustentável.
O Plano Recife 500 Anos, que planeja a cidade
até 2037, é uma tentativa de, juntos, darmos
forma a esta ideia. É uma iniciativa para unir
os recifenses em torno de um ideal necessário
de cidade, o desenho coletivo de uma visão,
a definição de um ponto de partida para
as ações que nos levarão para um futuro
feito por todos nós e realizado ao longo
do tempo, sem as restrições de ciclos curtos de lideranças transitórias. Fruto desses

esforços, atualmente a cidade é reconhecida
internacionalmente pela gestão de ações no
enfrentamento à emergência climática.
Pudemos enriquecer nosso repertório e dialogar com diversos governos locais no Daring
Cities 2020, que aconteceu virtualmente e
possibilitou que a delegação ICLEI América
do Sul contasse com 30 representantes
entre prefeitos, secretários e especialistas.
Durante o evento, pudemos dialogar e definir
ações globais de médio e longo prazo para
a ação climática.
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O Plano Recife 500 Anos, que
planeja a cidade até 2037, é
uma tentativa de, juntos, darmos forma a esta ideia. É uma
iniciativa para unir os recifenses em torno de um ideal
necessário de cidade, o desenho coletivo de uma visão,
a definição de um ponto de
partida para as ações que
nos levarão para um futuro
feito por todos nós e realizado
ao longo do tempo, sem as
restrições de ciclos curtos de
lideranças transitórias.”

MENSAGEM DO ICLEI
// CARTAS DAS LIDERANÇAS

Pedro Roberto Jacobi

Presidente do Conselho Diretor
ICLEI América do Sul

Criamos conexões e oportunidades para
que acordos firmados globalmente possam
ser devidamente aplicados e postos em
prática por governos locais. Para isso, é fundamental o engajamento não só dos tomadores de decisão, mas de toda a população.
Convictos de que a mudança a nível global
depende diretamente de ações locais, nas
páginas a seguir apresentamos a contribuição do ICLEI América do Sul nessa direção, evidenciada pelos projetos e iniciativas
desenvolvidos junto aos nossos associados
ao longo de 2020. Os temas apresentados
no relatório dialogam com a atuação e a
consolidação do ICLEI enquanto organização
de representatividade dos governos locais,
evidenciando o protagonismo desta caminhada rumo ao desenvolvimento urbano
sustentável.
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ICLEI América do Sul
Enquanto presidente do Conselho Diretor há dez anos, acompanho de perto a trajetória
do ICLEI América do Sul, marcada pelo movimento de expansão de nossa atuação na
região e a consolidação do trabalho por meio de parcerias assertivas e de novos projetos
institucionais.

Recife

Primeira cidade do Brasil
a reconhecer a emergência
climática global.

Adesão de governos
importantes, como a
província de Santa Fé,
na Argentina, e a Área
Metropolitana do Vale do
Aburrá, na Colômbia.

Nos últimos três anos, nossas ações têm se difundido de maneira notável, com a adesão
de governos importantes, como a província de Santa Fé, na Argentina, e a Área Metropolitana do Vale do Aburrá, na Colômbia. A formalização dos novos escritórios nessas
localidades expressa o esforço cada vez maior que temos assumido para que as nossas
operações ganhem escala e sejam cada vez mais descentralizadas.
O fortalecimento do diálogo com os governos locais tem colaborado para que os
associados não somente se vinculem à Rede, mas também se envolvam com o ICLEI. A
grande aderência de cidades brasileiras à nossa organização corrobora com a qualidade
da equipe técnica, a disponibilidade para essa interlocução e a capacidade de oferecer
soluções plausíveis diante dos desafios que a desigualdade e a vulnerabilidade social
apresentam nesses territórios.
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A grande aderência de
cidades brasileiras à nossa
organização corrobora
com a qualidade da equipe
técnica, a disponibilidade
para essa interlocução e
a capacidade de oferecer
soluções plausíveis
diante dos desafios
que a desigualdade e a
vulnerabilidade social
apresentam nesses
territórios.

Curso para educadores
Capacitação online sobre educação
climática contou com mais
de mil participantes.

Em 2020, o Pacto Global de Prefeitos
pelo Clima e a Energia (GCoM), aliança
global composta por governos locais
comprometidos com o combate à crise
climática, realizou um evento voltado a
prefeitas brasileiras com foco em ações
climáticas. Entre os seus objetivos, o
seminário buscou capacitar 14 gestoras
municipais para o desenvolvimento de
seus inventários de emissões de Gases
de Efeito Estufa (GEE), promovendo o
protagonismo feminino em um país que
ainda possui um percentual ínfimo de
apenas 9% de participação das mulheres na vida política. Assim, ao promover
encontros como este, o ICLEI reafirma a
importância do fortalecimento de políticas sustentáveis que tragam impactos
positivos em relação à equidade e à
redução das desigualdades.
Uma grande preocupação para os próximos 30 anos, a crise climática demanda
que os governos locais implementem
iniciativas para lidar com os seus efeitos.
Neste contexto, a parceria técnica com
o ICLEI América do Sul na elaboração
de análise de riscos e vulnerabilidades
climáticas é essencial para o seu enfrentamento. Em 2020, as capitais brasileiras
Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Recife (PE),
Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São
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MENSAGEM DO ICLEI
// CARTAS DAS LIDERANÇAS

Paulo (SP) concluíram seus planos de
ação climática para redução das emissões de Gases de Efeito Estufa, o que
contribui para manter o aquecimento
global dentro dos limites estabelecidos
pelo Acordo de Paris.

Rodrigo Perpétuo

Vale também destacar o curso online de
Educação Climática para Educadores que
realizamos em parceria com a Plant-for-the-Planet e a Fundação Konrad Adenauer,
que contou com mais de mil participantes,
reforçando a importância de aproximar a
temática da sustentabilidade dos conteúdos da educação formal.
Vivemos em uma sociedade que se
desenvolve e produz simultaneamente
o seu próprio risco. Diante disso, torna-se
cada vez mais urgente a criação de novos
modelos de urbanização, mais resilientes
e equitativos. É para isso que, desde a sua
fundação, o ICLEI tem construído um trabalho sólido, sempre alinhado à ciência e
à inovação, valendo-se de conhecimento
técnico e articulações potentes em prol
da sustentabilidade urbana.

Secretário Executivo
ICLEI América do Sul

2020

Em 2020

Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Recife
(PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador
(BA) e São Paulo (SP) concluíram
seus planos de ação climática
para redução das emissões de
Gases de Efeito Estufa.

Implantação e estruturação
formal dos novos escritórios
na Argentina e na Colômbia.

Implementação de um
plano de transformação
para uma matriz energética
100% renovável.

O ano de 2020 foi bastante significativo para o ICLEI América do Sul, marcado pela resiliência e pelo crescimento não apenas de nossa equipe, mas também de nossa atuação,
representada pela implantação e estruturação formal dos novos escritórios na Argentina
e na Colômbia.
A solidez do nosso trabalho é expressa por meio dos resultados, reconhecimentos e
conquistas, tanto da organização quanto dos nossos associados. Caminhamos para ser
a principal Rede de referência no fomento à sustentabilidade local na América do Sul,
guiados por um modelo de governança múltipla que garante o princípio da transparência
em nossas ações e que baliza o nosso direcionamento.
Com a expansão da organização, implementamos a estratégia de proximidade com os
associados, encurtando as distâncias e aprimorando nossa operação. A exemplo disso,
destacamos a construção do diagnóstico de consumo de energia em três cidades na
Argentina, que nos possibilitou evoluir para a implementação de um plano de transformação para uma matriz energética 100% renovável.
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CAPÍTULO 2

#RadarICLEICovid19
Disponibilizou publicamente nossa curadoria de
conteúdo, compilando as melhores referências
nacionais e internacionais com o intuito de inspirar
e embasar ações de gestores locais.

Seguimos apoiando o compliance climático
em âmbito local, movimento que deve estar
profundamente alinhado às políticas urbanas por meio da revisão dos seus critérios
de impactos ambientais e dos parâmetros
de uso e ocupação do solo, bem como das
dinâmicas de licenciamento da atividade
produtiva e das referências de compras
públicas e licitações de obras de infraestrutura urbana.
Em 2020, fortalecemos nossas parcerias
nas políticas públicas na área da educação, marcada pela aproximação com
escolas, contribuindo com a produção de
conteúdo e enriquecendo o debate sobre
sustentabilidade nos processos educacionais. Com isso, foi possível ampliar o
engajamento de educadores e fomentar
o protagonismo das juventudes frente às
ações sustentáveis em suas comunidades.
Diante de um ano tão desafiador, não
poupamos esforços para que nossos
associados pudessem seguir com resiliência. Alinhados ao espírito global de
solidariedade gerado pela pandemia,

A solidez do nosso
trabalho é expressa por
meio dos resultados,
reconhecimentos e
conquistas, tanto da
organização quanto
dos nossos associados.
Caminhamos para ser
a principal Rede de
referência no fomento à
sustentabilidade local na
América do Sul, guiados
por um modelo de
governança múltipla que
garante o princípio
da transparência em
nossas ações e que baliza
o nosso direcionamento.”

CONSTRUINDO HOJE
TERRITÓRIOS RESILIENTES
PARA O FUTURO

lançamos o #RadarICLEICovid19, que disponibilizou publicamente nossa curadoria
de conteúdo, compilando as melhores
referências nacionais e internacionais
com o intuito de inspirar e embasar ações
de gestores locais.
Nas próximas páginas, apresentamos os
destaques da nossa atuação em 2020,
ano que marcou toda a sociedade e nos
alertou sobre a fragilidade do ecossistema
urbano diante de situações adversas, evidenciando a urgência de questões sociais
e ambientais que garantam a saúde e o
bem-estar das pessoas. Seguimos trabalhando para superar os desafios da
implementação das metas firmadas em
agendas globais em níveis locais, para
que nossos associados possam construir
uma trajetória de avanço para o desenvolvimento urbano sustentável.
Boa leitura!

Em 2020

parcerias nas políticas públicas
na área da educação, marcada
pela aproximação com escolas,
contribuindo com a produção
de conteúdo e enriquecendo o
debate sobre sustentabilidade nos
processos educacionais.

O ano de 2020 apresentou desafios
inéditos para o mundo. Frente a esse
cenário tão adverso, nos mobilizamos
para ampliar nossa estratégia de atuação e garantir a continuidade dos
nossos projetos e o apoio aos governos
locais associados.
Para isso, o ICLEI – Governos Locais pela
Sustentabilidade operou como forte interlocutor na promoção do intercâmbio
de conhecimento, práticas e experiências que fomentam o aprendizado e o

desenvolvimento de ações conjuntas
entre os integrantes da Rede, inserindo
a pauta da sustentabilidade e da emergência climática no centro das discussões
sobre políticas públicas e desenvolvimento urbano.
Nossa experiência e parcerias possibilitam
que ações embasadas em acordos internacionais firmados em escala global possam
ser protagonizadas e concretizadas de
maneira efetiva pelos governos locais.

//
ENFRENTAMENTO
À COVID-19
Medidas de recuperação sustentável
Uma pesquisa sobre os impactos socioeconômicos da pandemia da Covid-19,
realizada em 302 municípios brasileiros
pelo programa Cidades Sustentáveis junto
ao Ibope Inteligência, revela que sete em
cada dez prefeituras avaliam como alto ou
muito alto seu impacto nas contas públicas.
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Impacto da pandemia nas contas públicas dos municípios

Diante do atual
cenário climático e dos
impactos da pandemia
no contexto urbano,
o ICLEI impulsionou
diversas estratégias
para o fortalecimento
de territórios resilientes,
que sejam capazes
de se anteciparem
preventivamente aos
desafios, melhorando
assim sua capacidade de
resposta e aumentando
a sua capacidade
de adaptação,
transformação
e recuperação.

36%

FOMENTO À DISCUSSÃO PARA A (RE)CONSTRUÇÃO DE UM FUTURO SUSTENTÁVEL

33%

Atentos ao movimento global de solidariedade que se disseminou no início da pandemia, lançamos o #RadarICLEICovid-19, tornando
pública a nossa curadoria de materiais destinados aos governos associados. A iniciativa somou-se à realização de uma série de eventos
virtuais que abordaram temas relacionados à reconstrução de um futuro sustentável para governos subnacionais, considerando tanto
ações imediatas para desafios urgentes quanto soluções a longo prazo. Com a ação, buscamos auxiliar os líderes locais a repensarem
possibilidades de enfrentamento à crise por meio de práticas inspiradoras.

26%

4%
0%

MUITO ALTO
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NÃO TENHO
COMO AVALIAR

A resiliência das cidades está ligada à sua capacidade de adaptação às mudanças e à
sua resistência à pressão de situações adversas. Diante do atual cenário climático e dos
impactos da pandemia no contexto urbano, o ICLEI impulsionou diversas estratégias
para o fortalecimento de territórios resilientes, que sejam capazes de se anteciparem
preventivamente aos desafios, melhorando assim sua capacidade de resposta e aumentando a sua capacidade de adaptação, transformação e recuperação.
Para isso, atuamos na capacitação dos equipamentos de gestão urbana, com foco na
construção de planejamentos e estratégias para a redução dos impactos negativos e
no desenvolvimento de oportunidades de transformação trazidos por esses desafios.

+ INICIATIVAS POSITIVAS DOS NOSSOS ASSOCIADOS
NO ENFRENTAMENTO À CRISE DA PANDEMIA DA
COVID-19
MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E SEGURA
Para evitar aglomerações no transporte público durante a pandemia e o aumento das
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) na cidade, Recife (PE) investiu em mobilidade
urbana, ampliando as rotas e a sua estrutura cicloviária, o que permitiu o alcance da
marca de 144 Km de vias para a circulação de ciclistas.

INOVAÇÃO NO COMBATE À PANDEMIA
POR QUE É IMPORTANTE AUMENTAR A CAPACIDADE
DE RESILIÊNCIA DAS CIDADES?

73%

dos municípios
foram muito afetados pela
pandemia em relação ao seu
desenvolvimento

Entender a interdependência entre o desenvolvimento sustentável e a promoção da saúde
da população é fundamental para responder a essa pergunta. Nesse sentido, a melhoria da
qualidade do ar, da água, do saneamento e da gestão de resíduos reduz a vulnerabilidade
das comunidades a pandemias, além de promover o bem-estar e a saúde das pessoas.

APRENDER COM A CRISE BUSCANDO SOLUÇÕES
DE RECUPERAÇÃO VERDE
Para que a transformação urbana seja viável, nossos projetos estão alinhados ao conceito de Recuperação Verde — ou Green Recovery, no termo em inglês — que propõe
uma transição para um modelo de desenvolvimento urbano que reduza a geração de
impactos negativos, que seja sustentável, ambientalmente responsável e socialmente
inclusivo. (Saiba mais na pág. 30)

Para frear a disseminação do novo coronavírus, a cidade de Porto Alegre (RS) apostou
na inovação e na tecnologia para a implementar o projeto Start.Health: Startups Vs Covid,
que selecionou 16 startups para desenvolverem testes imediatos para conter o avanço
dos contágios na cidade.

SEGURANÇA ALIMENTAR
• A cidade de São Paulo (SP), membro da sub-rede CityFood, por meio de seu Banco de
Alimentos, arrecadou e doou 2,1 mil toneladas de mantimentos à população em
situação de vulnerabilidade, somadas à arrecadação de 160 toneladas de frutas, legumes
e verduras em bom estado que seriam desperdiçados, por meio do Programa de Combate
ao Desperdício de Alimentos.
• Em parceria com entidades privadas, a prefeitura de Lima, capital do Peru, implementou o projeto Cocina de Todos, com o objetivo de assegurar o acesso à alimentação às
pessoas mais vulneráveis durante o período da pandemia. A faculdade de gastronomia
da Universidade San Ignacio de Loyola foi a primeira instituição participante do projeto e
produziu cerca de duas mil refeições diárias para a população necessitada da cidade.
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CAPÍTULO 3

O ICLEI
Para o ICLEI América
do Sul, esse aniversário
representa uma inflexão
da organização rumo à
maturidade, consolidando
movimentos relacionados
à gestão e organização
interna e preparando a
entidade para gerar cada
vez mais valor agregado
para os governos locais
associados e para todos os
parceiros e financiadores.”

Diante do entendimento global sobre a
importância da implementação da agenda
climática e da biodiversidade na gestão das
cidades e estados, no decorrer dos últimos anos nossa atuação alcançou grande
expressividade. Como resultado, ampliamos
nossa Rede e consolidamos ações que nos
caracterizam pelo impulsionamento de projetos focados em resiliência, biodiversidade
urbana, economia circular e redução das
emissões de Gases de Efeito Estufa.
Nossos compromissos têm sido norteados pelas preocupações globais em torno
da emergência climática, da desigualdade e da vulnerabilidade social em diversos continentes (principalmente na África,
Ásia e América do Sul). Alinhados aos pactos
e acordos internacionais que orientam a
nossa atuação, temos nos mobilizado para
realizar um trabalho cada vez mais sólido e
consistente, com ações inovadoras para o
enfrentamento desses desafios.

Rodrigo Perpétuo,
Secretário Executivo do ICLEI América do Sul

// MISSÃO

// QUEM SOMOS
Somos uma Rede de Governos Locais
pela Sustentabilidade e atuamos com
mais de 2.500 administrações locais
e regionais que assumem o compromisso com o desenvolvimento urbano
sustentável. Atuamos em mais de 125
países, impulsionando ações de transformação para o desenvolvimento de
baixo carbono, baseado na natureza,
resiliente, circular, equitativo e centrado nas pessoas.
Articulamos uma vasta equipe de especialistas que trabalham coletivamente para
a realização de parcerias com bancos

AGIR LOCAL, PENSAR GLOBAL
internacionais, organismos multilaterais,
agências nacionais e todo um ecossistema
de cooperação internacional, trazendo
conhecimento, intercâmbio, experiência
e oportunidades efetivas para possibilitar
aos governos locais a implementação de
projetos de sustentabilidade urbana em
seus territórios.
Nossa fundação, em 1990, remonta ao
primeiro Congresso Mundial de Governos
Locais por um Futuro Sustentável, na sede
das Nações Unidas, em Nova York (EUA). Ali
nasceu o ICLEI, uma iniciativa coordenada
por 200 governos subnacionais de 43 países.

No ano seguinte, em 1991, iniciamos nossas operações no Secretariado Mundial em
Toronto, Canadá. Em 1994, o ICLEI iniciou
a sua atuação na América Latina e, a partir
de 2011, o Secretariado para a América do
Sul passou a ser liderado pelo escritório do
ICLEI na cidade de São Paulo (SP), no Brasil.
Em setembro de 2020, o ICLEI completou 30
anos. Ao longo dessas três décadas, expandimos nossa influência para todos os continentes do planeta e estabelecemos uma Rede
potente capaz de atuar de maneira concreta
na implementação de iniciativas em prol da
sustentabilidade urbana.

Nossa missão é construir e integrar o movimento mundial, fomentando ações locais contínuas e cumulativas para atingir melhoras
tangíveis na sustentabilidade global. Para isso, nossos esforços são orquestrados com os seguintes objetivos:

EXPANDIR A REDE DE

ENFRENTAR AS PRESSÕES

COLOCAR A

ASSUMIR O ESFORÇO

GOVERNOS LOCAIS

DA ERA URBANA PARA

SUSTENTABILIDADE

COLETIVO PELA

ENGAJADOS COM A

PROTEGER AS FUTURAS

NO CENTRO DO

TRANSFORMAÇÃO EM

SUSTENTABILIDADE

GERAÇÕES

DESENVOLVIMENTO

TODOS OS SETORES E

LOCAL E GLOBAL

NÍVEIS DE GOVERNO
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// ICLEI
NO MUNDO

+ de 2.500

governos locais impactados

Estamos presentes em centenas de cidades,
vilas e regiões em todo o mundo, onde atuamos em projetos junto aos governos locais.

para explorar o banco de dados
interativo sobre as atividades do ICLEI
em todo o mundo, acesse: https://iclei.
org/en/featured_activities.html

NOSSA
TRAJETÓRIA

1990
Fundação do ICLEI na
sede das Nações Unidas, em Nova York (EUA)

1991

1992

Início das nossas
ações no Secretariado Mundial em
Toronto, Canadá

Lançamento da Agenda
21, na Conferência Eco92 (Rio-92), na cidade do
Rio de Janeiro, Brasil

1994

2000

Inauguração do
primeiro escritório
do ICLEI América
Latina e Caribe em
Santiago, Chile

O primeiro Secretariado
Regional foi sediado pelo
Rio de Janeiro, Brasil

Governos locais associados ao ICLEI no mundo

VENEZUELA

// ICLEI
AMÉRICA DO SUL
Atualmente, o ICLEI América do Sul conecta
mais de 80 governos associados ao movimento global de desenvolvimento urbano
sustentável por meio de 27 projetos de
cooperação técnica em sete países.

SURINAME
COLÔMBIA

EQUADOR

2003

PERU
BRASIL

BOLÍVIA

Renomação da Rede para
ICLEI - Governos Locais
pela Sustentabilidade

PARAGUAI

URUGUAI
ARGENTINA

Governos associados ao ICLEI América do Sul
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2011
Estabelecimento do atual Secretariado para América do
Sul, em São Paulo, Brasil
Criação do novo modelo de segmentação da gestão das
atividades, que resultou em dois secretariados: Secretariado para América do Sul, liderado pelo escritório do
ICLEI em São Paulo, Brasil, e o Secretariado para o México,
América Central e Caribe (MECS), liderado pelo escritório
do ICLEI no México

2020
Formalização dos escritórios
de Coordenação Nacional na
Argentina, sediado na cidade
de Rosário, e na Colômbia, na
área Metropolitana do Valle de
Aburrá (AMVA)
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ESCRITÓRIOS
NA ARGENTINA E NA COLÔMBIA
Em 2020, celebramos a formalização de dois escritórios de Coordenação Nacional, localizados na Argentina, na cidade de Rosário,
e na Colômbia, em Medellín, na área Metropolitana do Vale do
Aburrá. Os escritórios são responsáveis pela operação dos projetos
do ICLEI executados nestes países.
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// ESTRUTURA
DE GOVERNANÇA

6 Argentina
governos locais associados
10 Colômbia

governos locais associados

Somos uma força global unida, nossos
membros moldam a organização, que
conta com uma estrutura de governança
democrática.

Associados

O corpo diretivo do ICLEI é eleito pelos associados da Rede. Para que o processo seja
efetivamente representativo, incentivamos a
participação de todos os nossos associados
na tomada de decisões e nomeações. Nossos três principais órgãos de governança
são eleitos a cada três anos.

GexCom
RexCom
Conselhos
Estrutura de Governança do ICLEI

CHILE

URUGUAI

ARGENTINA

Governos locais atendidos pelo escritório da Argentina

VENEZUELA

COLÔMBIA

Governos locais atendidos pelo escritório da Colômbia

PRINCIPAIS PROJETOS
URBAN-LEDS
ECOLOGISTICS
100% RENOVÁVEL
(Saiba mais na página 37)

COMITÊ EXECUTIVO
GLOBAL: GEXCOM

COMITÊ EXECUTIVO
REGIONAL: REXCOM

CONSELHOS ICLEI
AMÉRICA DO SUL

Responsável pela representação do
ICLEI frente às instituições internacionais, com autoridade para tomar
decisões estratégicas relacionadas à
operação e expansão.

Responsável pela representação dos
membros da associação global em
cada região geográfica do mundo e
pela aprovação de novas iniciativas e
programas em sua região de atuação.

O Conselho Diretor é o órgão juridicamente
responsável pela supervisão do funcionamento
do escritório do ICLEI no continente, enquanto
o Conselho Consultivo é responsável por apoiar
o desenvolvimento e o planejamento estratégico da organização.
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// ICLEI
EM NÚMEROS

81

GOVERNOS
ASSOCIADOS

61

//
DESTAQUES
DE 2020

GOVERNOS QUE
ACESSARAM
AS OFERTAS

197

PARTICIPANTES DAS
CAPACITAÇÕES,
DE 156 CIDADES
E 13 PAÍSES

JANEIRO
SEMINÁRIO CIDADE NO CLIMA:
SALVADOR
O ICLEI América do Sul, a Prefeitura de
Salvador (BA) e a Way Carbon realizaram o encontro que marcou o início do
projeto para elaboração do Plano de
Mitigação e Adaptação à Emergência
Climática da capital baiana.

27

PROJETOS EM
SETE PAÍSES
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192

EVENTOS
REALIZADOS

WORKSHOP NACIONAL
DO URBAN-LEDS
Durante a semana do clima da América Latina e Caribe, Recife (PE) e Belo
Horizonte (MG) foram anunciadas
como cidades ganhadoras para receber suporte técnico do LEDS Lab.

FEVEREIRO
BIO2020: PERSPECTIVAS
BRASILEIRAS PARA O MARCO
GLOBAL PÓS-2020 DA
BIODIVERSIDADE
Em parceria com o Governo do
Estado de São Paulo, promovemos
o encontro que reuniu atores de
diversos setores de atuação para
refletir sobre como os governos
locais e regionais podem contribuir
com as novas metas globais para a
biodiversidade.

MARÇO
OMS DECRETA PANDEMIA
MUNDIAL POR NOVO
CORONAVÍRUS
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) decretou a situação do novo
coronavírus como pandemia mundial. Neste período, o ICLEI, assim
como o restante do mundo, adaptava a sua atuação para as novas
condições. Nossa equipe começou a
trabalhar em home office e nossos
eventos passaram a ser virtuais,
garantindo a saúde e segurança
de todos.

22
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//
DESTAQUES
DE 2020

ABRIL
RADAR ICLEI COVID-19
E WEBINARS ICLEI COVID-19
Com a eclosão da Covid-19, em solidariedade a todos os gestores de
governos locais, que exercem um
papel-chave no enfrentamento à
crise derivada da pandemia, o ICLEI
América do Sul tornou pública a curadoria que realiza para a Rede ICLEI,
com o objetivo de apoiar, inspirar e
embasar as tomadas de decisão dos
gestores locais.
O ICLEI América do Sul também lançou a série Webinars ICLEI Covid-19,
que fomentou a discussão em torno
de abordagens para a (re)construção de um futuro sustentável para
nossas cidades.

MAIO
GOOGLE.ORG E ICLEI INICIAM
PROJETO DE MITIGAÇÃO
À MUDANÇA CLIMÁTICA
Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR)
foram as primeiras cidades da América do Sul a integrarem a iniciativa
Action Fund Brazil, com a finalidade
de apoiar organizações sem fins
lucrativos desses territórios na
implementação de projetos para a
mitigação da mudança do clima por
meio da ferramenta Environmental
Insights Explorer (EIE), que compila
dados exclusivos do Google sobre
emissões de gases de efeito estufa.

JUNHO
CB27 PROMOVE WEBINAR
SOBRE EMPREGOS VERDES
COMO SOLUÇÃO PARA A
RETOMADA ECONÔMICA
O encontro virtual reuniu secretários de meio ambiente (ou representantes) de 23 capitais brasileiras,
que tiveram a oportunidade de
dialogar com Terry Tamminen,
ex-secretário do Meio Ambiente
da Califórnia (EUA).

COLÔMBIA ESCOLHE CIDADESPILOTO DO LEDS LAB
Tópaga e Envigado foram selecionadas para receber o projeto que tem
o intuito de auxiliar na elaboração de
projetos financiáveis de baixo carbono.

JULHO

DIA MUNDIAL DO MEIO
AMBIENTE: PRESERVAR A
BIODIVERSIDADE É ESSENCIAL

WEBINARS SOBRE VIABILIZAÇÃO
DE PROJETOS DE BAIXO CARBONO
NO SETOR DE ENERGIA

GESTÃO AMBIENTAL NA
ALEMANHA É TEMA DE
ENCONTRO DO FÓRUM CB27

Em comemoração à data, Rodrigo Perpétuo, secretário executivo do ICLEI
América do Sul, escreveu artigo sobre
a cooperação entre os países amazônicos como uma condição importante
para a conservação da Amazônia, que
gera oportunidades para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar de
sua população.

Em continuidade à implementação do projeto Urban-LEDS II no
Brasil, foram realizados uma série
de encontros virtuais da iniciativa
LEDS Lab para aprimorar a capacidade das prefeituras na elaboração
de projetos financiáveis de baixo
carbono.

O II Diálogo Virtual do fórum CB27
deu prosseguimento aos debates temáticos entre secretários
e secretárias municipais de Meio
Ambiente das 27 capitais brasileiras. O encontro contou com a
participação da Secretária do Meio
Ambiente, Agricultura, Conservação
e Defesa ao Consumidor do Estado
de Nordrhein-Westfalen (Alemanha),
Ursula Heinen-Esser, que apresentou práticas inspiradoras em gestão
ambiental e no enfrentamento à
crise causada pela pandemia da
Covid-19.

LANÇAMENTO DA SUBREDE TEMÁTICA DE ÁREAS
PROTEGIDAS LOCAIS
Considerando sua missão de multiplicar o conhecimento na temática e sua experiência na criação e
gestão de sub-redes de governos
subnacionais, o ICLEI América do
Sul lançou a sua sub-rede temática
de Áreas Protegidas Locais, com o
objetivo de fornecer ferramentas a
seus integrantes para qualificar a
gestão dessas áreas.

24
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//
DESTAQUES
DE 2020

JULHO
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO
DO ICLEI INNOVATION
Lançamento do edital para seleção de
startups que fortalecem a gestão urbana
sustentável por meio de soluções inovadoras e tecnológicas no segmento de
arborização ou de áreas verdes urbanas.

AGOSTO
TREINAMENTO ABERTO
SOBRE A PLATAFORMA
ENVIRONMENTAL INSIGHTS
EXPLORER
Compilando dados exclusivos do
Google relativos a fontes de emissões de Gases de Efeito Estufa nos
ambientes urbanos, a plataforma
Environmental Insights Explorer
(EIE) foi apresentada em um treinamento aberto realizado pelo ICLEI
América do Sul.

SETEMBRO
GUIAS TEMÁTICOS PARA AS
ELEIÇÕES DE 2020
O ICLEI América do Sul elaborou o conteúdo do guia “Mudança climática e metas
globais: a implementação da agenda
de sustentabilidade”, que reúne os dez
pontos que devem entrar nas prioridades das cidades para implementar a
agenda de clima e biodiversidade em
seus territórios. A publicação compõe
os Guias Temáticos Prepara RAPS, elaborados pela organização para apoiar
candidatos e candidatas no refinamento
de suas propostas de governo.

METODOLOGIA DE COOPERAÇÃO
ENTRE GOVERNOS LOCAIS
Em evento inaugural, a sub-rede de Áreas
Protegidas Locais reuniu seus integrantes
com o objetivo de fortalecer a sub-rede e
reforçar a importância das áreas protegidas locais e outras medidas de conservação no contexto atual, além de fomentar
o compartilhamento de boas práticas
entre os governos acerca da Metodologia
de Cooperação entre Governos Locais.

SETEMBRO
LANÇAMENTO DO PROGRAMA
DE ACELERAÇÃO PARA
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Com a intenção de aprimorar a eficiência
e aplicar adequadamente instrumentos
de gestão que viabilizem a sustentabilidade financeira a longo prazo, o ICLEI
América do Sul lançou o programa para
incentivar o olhar empreendedor e inovador na gestão desses espaços.

OUTUBRO
PACTO FEDERATIVO: MUNICÍPIOS
PARA A AGENDA 2030
O objetivo dessa iniciativa, idealizada pelo
Instituto Democracia e Sustentabilidade
(IDS), Instituto de Estudos Avançados
da USP (IEA/USP), ICLEI América do
Sul, Instituto Ethos e Programa Cidades Sustentáveis, é fomentar um olhar
crítico sobre o federalismo brasileiro
e compreender quais são os entraves
da nossa governança política de modo
indissociável de um projeto de país que
precisa ser cada vez mais sustentável.

ICLEI INNOVATION SELECIONA
11 STARTUPS PARA PROCESSO
DE MENTORIA
O Programa de Aceleração apoia o
desenvolvimento e o crescimento das
equipes envolvidas, que terão acesso
à plataforma de e-learning da Tração
Online, que possui a metodologia
Growth Path e oferece um diagnóstico
preciso do estágio de tração do negócio,
ajudando os participantes selecionados
a tomarem decisões conscientes e baseadas em dados.
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//
DESTAQUES
DE 2020

OUTUBRO
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// PRÊMIOS
E RECONHECIMENTOS
O reconhecimento da nossa atuação é refletido na confiança de instituições internacionais, nos convites para parcerias em projetos
e na participação em instâncias de decisão, que legitimam os nossos resultados.

NOVEMBRO

CONTRIBUIÇÕES SULAMERICANAS AO DARING CITIES

LANÇAMENTO DO FÓRUM DE
CIDADES PAN-AMAZÔNICAS

O evento global do ICLEI reuniu centenas
de líderes urbanos em torno da discussão do enfrentamento à crise climática.
O ICLEI América do Sul promoveu as
seguintes sessões: “Recuperação Pós-Covid-19: como incorporar estímulos
verdes nos sistemas de gestão pública
na América do Sul”; “Amazônia: Desenvolvimento Urbano, Sustentabilidade
e Parcerias”; e “Soluções baseadas na
Natureza na América do Sul: engajando
múltiplos atores”.

O Fórum é uma plataforma para a troca
de conhecimentos e experiências entre
governos locais da região pan-amazônica sobre desenvolvimento sustentável.
A iniciativa é uma parceria entre ICLEI
América do Sul, WayCarbon e Fundação Konrad Adenauer, pelo Programa
Regional de Segurança Energética e
Mudanças Climáticas (EKLA), e reúne
representantes das pastas de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável
de cidades amazônicas do Brasil, Colômbia, Equador e Peru.

DEZEMBRO
DEMO DAY DO ICLEI INNOVATION
Das 11 startups escolhidas para
participar da aceleração do ICLEI
Innovation, cinco foram selecionadas
para aplicar suas soluções em cidades brasileiras que fazem parte da
Rede do ICLEI América do Sul. São
elas: Arbolink, Anubz, Exati, Verde
Novo e Verde Drone. A Gaia foi escolhida como startup revelação.
INÍCIO DOS PROJETOS
SELECIONADOS PELO ACTION
FUND BRAZIL
Representantes de quatro organizações sem fins lucrativos – duas
de Curitiba (PR) e duas de Porto
Alegre (RS) - foram escolhidas para
aplicar projetos climáticos que
utilizem dados públicos como os
disponibilizados na plataforma Environmental Insights Explorer (EIE),
do Google, de forma a contribuir
com a ação climática local de duas
capitais brasileiras.

PRÊMIO: WRI ROSS
CENTER
PRIZE FOR CITIES
Pelo segundo ciclo consecutivo,
somos uma instituição credenciada para nomear indicações
ao WRI Ross Center Prize for
Cities, premiação global do World
Resources Institute, que celebra a
mudança urbana transformadora.

PRÊMIO: THE EARTHSHOT
PRIZE
Ao final de 2020, o ICLEI América
do Sul passou a fazer parte do
grupo de curadoria do The Earthshot Prize, premiação global
idealizada pela The Royal Foundation, que oferece apoio financeiro
a soluções para os maiores problemas ambientais do mundo
até 2030.
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CAPÍTULO 4

ESTRATÉGIA
E VISÃO DE
FUTURO
O crescimento das cidades em todo o
mundo não considerou o desenvolvimento
apropriado de infraestruturas sociais,
técnicas e ambientais para garantir
qualidade de vida para a maioria da
população urbana. É com base nessa
constatação que nossa organização cria
suas estratégias de atuação.

55%

da população
mundial vive em
áreas urbanas

68%

Todas essas estratégias
consideram as
camadas da população
em situação de
vulnerabilidade, que
são as que mais sofrem
com os efeitos da crise
climática e com a perda
da biodiversidade.

é a previsão de
aumento da taxa
até 2050

// VISÃO DE FUTURO
Guiados pela urgência da relação harmônica entre cidade e
natureza como prioridade para os governos subnacionais, mobilizamos uma articulação multinível, oferecendo protagonismo aos
governos locais e criando mecanismos para que os governantes
tenham condições para tirar do papel seus compromissos com o
desenvolvimento sustentável.
Ao estimular a tomada de decisões alinhada à conservação da
biodiversidade, buscamos garantir ambientes saudáveis para a
população por meio da preservação da água, do ar e do solo. Os
projetos também apoiam economias locais não extrativistas, favorecendo novos modelos econômicos e de produção. Todas essas
estratégias consideram as camadas da população em situação de
vulnerabilidade, que são as que mais sofrem com os efeitos da
crise climática e com a perda da biodiversidade.

Projetamos soluções para os governos
locais, sempre pautadas em evidências
científicas;

Promovemos o intercâmbio e a troca
de conhecimento e boas práticas entre
governos subnacionais do mundo;

Os resultados demonstram a capacidade de articulação do ICLEI
América do Sul e o bom desempenho no desenvolvimento de
ferramentas e metodologias que instrumentalizam as definições
políticas dos governos locais. Nossos esforços têm sido direcionados para:

Influenciamos a construção de políticas
globais, nacionais e locais em prol do
desenvolvimento urbano sustentável;

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Nosso planejamento estratégico visa nos posicionar como referência mundial no desenvolvimento urbano sustentável. Trabalhamos
em múltiplas escalas, construindo conexões entre políticas locais,
regionais, nacionais e globais.

Nosso planejamento estratégico visa nos posicionar como referência mundial no desenvolvimento urbano sustentável. Trabalhamos
em múltiplas escalas, construindo conexões entre políticas locais,
regionais, nacionais e globais.

Formamos alianças estratégicas com diversas organizações para viabilizar as ações de
sustentabilidade nos territórios associados.

Expandir o número
de governos locais
trabalhando pela
sustentabilidade.

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 governos.
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ICLEI E A RECUPERAÇÃO VERDE
A recuperação verde propõe a construção de um novo modelo
socioeconômico que seja carbono neutro, resiliente, sustentável e inclusivo. Os projetos que gerimos estão diretamente
comprometidos e alinhados a esse ideal.

CO2

Nossas iniciativas incorporam metas e valores estabelecidos na
agenda global de sustentabilidade, fundamentadas nos nossos
cinco caminhos integrados que priorizam boas práticas e que
geram impactos positivos em grande escala:

Neutralidade de emissões

FREIA A CRISE
CLIMÁTICA

BAIXO CARBONO

Ao apoiar a transformação por meio da construção de novos modelos de desenvolvimento, nossas iniciativas mitigam impactos negativos sociais, ambientais e econômicos.
Marcos Globais que guiam nossas ações:

// ADVOCACY

Advocacy é uma prática política coordenada por determinada organização com o propósito de influenciar a formulação
de políticas e a destinação de verbas e recursos para defender determinado objetivo.
Biodiversidade e ecossistemas
conservados

PROTEGE VIDAS E
GARANTE O BEM-ESTAR

BASEADO NA NATUREZA

Novos modelos de
consumo e produção

OTIMIZA O USO
DE RECURSOS

CIRCULAR

Fazer advocacy está em nossa essência. Desde a nossa origem,
a equipe do ICLEI dedica-se a estender o advocacy internacional
para os âmbitos nacional e local, guiada pela relação sinérgica
entre Relações Institucionais e Advocacy e impulsionada pela
urgência da ampliação do debate e da tomada de ações assertivas
em relação ao meio ambiente.
Por meio dessa prática, buscamos reformular o cenário global de
sustentabilidade para garantir que os governos locais e regionais
sejam reconhecidos, engajados e dotados de recursos, demonstrando o seu papel crucial para traduzir a política em ação concreta.
Nessa direção, em 2017 foram criadas as Alianças para Ação
Climática (ACA), uma rede de alianças nacionais dedicadas a promover ações ambiciosas para o enfrentamento da crise climática,

Prevenção e adaptação

focada no engajamento de governos e na mobilização de atores
da sociedade para o desenvolvimento de baixo carbono. Desde
então, países como África do Sul, Argentina, Estados Unidos, Japão,
México e Vietnã criaram suas alianças.
Em 2020, apoiamos a criação da ACA Brasil, lançada publicamente
em janeiro de 2021, que busca empreender medidas sistematizadas para aumentar o apoio do setor público no enfrentamento
à crise climática global e contribuir para que o país cumpra os
compromissos assumidos no Acordo de Paris. Com isso, buscamos
resgatar o protagonismo brasileiro na agenda climática mundial.
Para saber mais sobre a ACA Brasil, veja o vídeo https://youtu.be/
MIGdo9jagX4

AUMENTA A CAPACIDADE
DE RESPOSTA

ACA Brasil
RESILIENTE

Desenvolvimento inclusivo

EQUITATIVO

DIMINUI AS DESIGUALDADES
E AUMENTA A DIVERSIDADE

ICLEI América do Sul
Instituto Clima e Sociedade
WWF Brasil
Centro Brasil no Clima
CDP Latin America
São as instituições engajadas para mobilizar lideranças
pela Ação Climática e reduzir pela metade as emissões
até 2030 e atingir a neutralidade em carbono até 2050.
Acesse o site da iniciativa: https://acabrasil.org.br.

32

R E L AT Ó R I O D E AT I V I D A D E S 2 0 2 0

// CONTRIBUIÇÃO PARA AS
ELEIÇÕES MUNICIPAIS BRASILEIRAS
Um dos grandes marcos do advocacy do ICLEI América do Sul em 2020 foi a contribuição
nos processos eleitorais municipais do Brasil, orientada pela influência na formulação de
políticas públicas. Essa foi a primeira vez que realizamos ações específicas no período de
eleições e reconhecemos a importância desse passo para direcionar o debate eleitoral
e as candidaturas em relação aos compromissos da agenda climática nos municípios.
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A Agenda apresenta
diretrizes mínimas para a
ação climática no contexto
urbano, conduzidas por três
pilares: saúde, emprego
e mobilidade.

CARTA ABERTA DO ICLEI AOS CANDIDATOS
Em outubro, lançamos uma carta aberta para expor o nosso posicionamento aos candidatos às eleições municipais de 2020. Publicada no Correio Braziliense, a carta trouxe
reflexões sobre a urgência do compromisso com o desenvolvimento sustentável na
agenda política brasileira. Acesse a carta na íntegra: bit.ly/artigo-eleições.

PACTO FEDERATIVO: MUNICÍPIOS PARA A AGENDA 2030
O ciclo de seminários Pacto Federativo: Municípios para a Agenda 2030 levantou
a importância do papel dos municípios para o desenvolvimento sustentável do Brasil.
Orientado pelo princípio da descentralização, o evento reuniu especialistas sobre o tema
para o debate sobre novos paradigmas para a gestão pública.
Alinhada ao Acordo de Paris, à Nova Agenda Urbana e à Agenda 2030 da ONU, a iniciativa
destacou o papel dos governos locais frente à crise climática, apresentando a eles novas
soluções para a mitigação e adaptação à mudança climática. O ciclo de seminários foi
construído colaborativamente entre o ICLEI, Instituto Democracia e Sustentabilidade
(IDS), Programa Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de
São Paulo (IEA-USP), Instituto Ethos e Programa Cidades Sustentáveis.
As sínteses das discussões estão disponíveis ao público para consulta e podem ser acessadas
em nossa biblioteca online: bit.ly/relatório-pacto-federativo.

AGENDA URBANA DO CLIMA
Em parceria com diversas organizações da sociedade civil, construímos a Agenda
Urbana do Clima para as Eleições 2020. O documento é fruto de um trabalho coletivo,
colaborativo e suprapartidário para apoiar as gestões municipais.
A Agenda apresenta diretrizes mínimas para a ação climática no contexto urbano, conduzidas por três pilares: saúde, emprego e mobilidade. As proposições são norteadas por dez
ações entendidas como prioritárias para o compromisso na gestão do clima nas cidades.
As propostas abrangem planejamento climático e governança metropolitana, saneamento
e gestão sustentável da água, segurança alimentar e nutricional, resíduos sólidos, economia
local e solidária com geração de empregos sustentáveis, reação a desastres e resiliência,
transporte público e mobilidade, áreas verdes, energia e eficiência energética. Acesse o
documento completo: agendaurbanadoclima.com/agenda-urbana-do-clima .

GUIAS TEMÁTICOS PARA ELEIÇÕES
CAMPANHAS DIGITAIS PARA AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS
A Purpose, organização de mobilização para novas iniciativas voltadas a transformações
no cenário político, nos convidou para realizar a curadoria na preparação de materiais
e propostas sobre sustentabilidade urbana para os candidatos à prefeitura e vereança.
Apoiamos a construção dos conteúdos de campanhas eleitorais digitais, com foco nas
agendas de qualidade do ar, mobilidade, crise climática, igualdade de gênero, democracia, entre outras, para candidatos das cidades de Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Rio de
Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

A convite da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS), o ICLEI desenvolveu o
conteúdo sobre “Mudança Climática e metas globais: a implementação da agenda de
sustentabilidade”, destinado aos candidatos à prefeitura e vereança. Focado em dez pontos
prioritários para que as cidades implementem efetivamente a agenda de clima e biodiversidade em seus territórios, o material faz parte da série de guias temáticos lançados
pela RAPS nas eleições municipais de 2020, alinhados ao propósito de unir e capacitar
lideranças políticas brasileiras comprometidas com os princípios da sustentabilidade.
Acesse aqui o guia completo: bit.ly/prepara-RAPS.
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// INOVAÇÃO

ETAPAS DO ICLEI INNOVATION

Fomentamos ações que promovam a inovação integrada tanto às agendas globais de sustentabilidade quanto aos cinco caminhos de
desenvolvimento urbano sustentável.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM PROL
DA SUSTENTABILIDADE URBANA
Em 2020, os destaques foram o programa de aceleração de startups
ICLEI Innovation e a plataforma Environmental Insights Explorer,
do Google. Ambas iniciativas são inovadoras tanto em sua proposta quanto em nossa atuação, pois para essas implementações
assumimos novos papéis, identificamos projetos estratégicos e
selecionamos os territórios contemplados, o que para nós representa um salto reputacional.

EIE ACTION FUND
Objetivo: fornecer dados e informações apuradas para apoiar as
cidades no desenvolvimento de soluções que reduzam as emissões
de Gases de Efeito Estufa (GEE) relacionadas a edifícios, transporte,
dados de qualidade do ar e potencial de uso da energia solar na
cobertura dos edifícios nas áreas urbanas.
O fundo apoia organizações sem fins lucrativos na implementação de
projetos locais para a mitigação da emergência climática por meio da
ferramenta Environmental Insights Explorer (EIE), que compila dados
do Google sobre as emissões de GEE no planeta.
As cidades de Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR) são as primeiras
da América do Sul a integrarem a iniciativa. Em articulação com
as prefeituras, foram selecionados quatro projetos locais para
receberem fundos da parceria entre Google Action Fund e ICLEI,
o Action Fund Brazil.

ICLEI INNOVATION
Objetivo: apoiar a conexão entre governos locais da região e
startups interessadas na geração de soluções tecnológicas e
inovadoras para atender as demandas e os desafios das cidades,
com ênfase no desenvolvimento urbano e territorial sustentável
e no fomento ao empreendedorismo.
Em 2020, a fase de aceleração do ICLEI Innovation desenvolveu
soluções inovadoras para a gestão de áreas verdes urbanas e
políticas de arborização nas cidades, priorizando tecnologias
replicáveis e escaláveis. Ao longo de 12 semanas, por meio de uma
metodologia de aceleração, além de uma robusta e qualificada
rede de parceiros institucionais e apoiadores, o ICLEI Innovation
acompanhou, conectou e desenvolveu as startups participantes.

57

inscrições de startups
interessadas em participar do
programa

11

para o processo de aceleração

Germano Bremm,
secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Porto Alegre (RS)

INVESTIMENTO
E MENTORIA
DAS STARTUPS
SELECIONADAS

Durante o ano, o ICLEI Innovation alcançou resultados expressivos:

startups escolhidas

Como os maiores emissores são os veículos,
invertemos a lógica de cidades para carros
e estamos construindo uma cidade para
pessoas.”

ACELERAÇÃO
DE STARTUPS

5

selecionadas para testar
as suas soluções em cidades brasileiras
associadas ao ICLEI

O ICLEI Innovation é um vetor de convergência entre
as agendas de sustentabilidade e inovação, que muitas
vezes seguem rotas paralelas. A iniciativa busca quem
está na vanguarda do ecossistema de inovação pela
sustentabilidade no Brasil e pretende solucionar
problemas reais de ambientes urbanos, como gestão de
áreas verdes e políticas de arborização.”

Rodrigo Perpétuo,
Secretário Executivo do ICLEI América do Sul

TESTE
DA TECNOLOGIA
DESENVOLVIDA
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CAPÍTULO 5

NOSSOS PROJETOS E INICIATIVAS

NOSSA ATUAÇÃO
OS CINCO CAMINHOS
Da crise climática à urbanização, a taxa e a
escala da transformação global atual não
encontram precedentes em toda a história
do planeta. Tais impactos têm transformado
o modo de viver de toda a humanidade e
representam grandes riscos para comunidades e sistemas naturais.

Para lidar com esta crise,
é preciso adotar rotas de
desenvolvimento de baixo
carbono para que alcancemos
globalmente emissões
líquidas zero em 2050.

COMPLIANCE CLIMÁTICO
O Compliance Climático é um processo participativo de sensibilização da administração pública para o desenvolvimento urbano
sustentável e a ação climática. Nossa equipe técnica realiza
diagnósticos do território para definir metas e planejar ações
com indicadores para o seu cumprimento em linha com acordos
internacionais, como o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e
a Energia (GCoM) e o Acordo de Paris. Para isso, auxiliamos os
governos locais a desenvolverem:
Modelos de Governança Climática para a implementação de políticas públicas eficazes, agregando diversos setores na sua execução;
Análise de Riscos e Vulnerabilidades Climáticas para ajudar as
cidades a identificarem os riscos atuais e futuros em seus territórios;

Conforme as cidades crescem e se modificam,
também aumentam as demandas por infraestrutura social, por sistemas econômicos e
por recursos naturais para supri-las. Sabemos
que a população urbana e o modelo de suas
atividades econômicas requerem mais recursos do que os territórios podem fornecer, culminando na degradação ambiental, na crise
climática e no aumento das desigualdades.
Neste contexto, o desenvolvimento urbano
sustentável tem um papel decisivo no
avanço global. Nossas ações são direcionadas por cinco caminhos estratégicos que
permitem aos governos locais e regionais
implementarem mudanças de forma integral e sistêmica em seus sistemas urbanos.
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Plano Local de Ação Climática (PLAC) com foco no desenvolvimento
de metas de mitigação para construir políticas, planos e projetos

Inventários de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) com
apoio técnico personalizado para análise rigorosa das emissões,
de maneira ágil e com grande nível de profundidade;
Para auxiliar na implementação desses inventários, disponibilizamos
a plataforma Climas - criada pela WayCarbon – ferramenta usada
para apoiar as cidades associadas ao ICLEI América do Sul que
facilita a conversão de dados de produção e atividades econômicas
em emissões de GEE.
Plano Local de Ação Climática (PLAC) com foco no desenvolvimento
de metas de mitigação para construir políticas, planos e projetos
voltados à ação climática em conformidade com o GCoM;
Normativa Climática para elaboração da Política de Mudança
do Clima.

ACA BRASIL
Lançada oficialmente em janeiro de 2021, a Aliança pela Ação Climática (ACA) Brasil é resultado de diversas articulações ocorridas ao

longo de 2020 para mobilizar lideranças e resgatar o protagonismo
brasileiro na agenda climática mundial. (Saiba mais na página 31)

DESAFIO DAS CIDADES PELO PLANETA

// BAIXO CARBONO
O aumento da temperatura média dos
oceanos, tempestades mais intensas e frequentes, intensificação das ondas de calor e
temperaturas extremas são alguns dos desdobramentos do aumento da temperatura
média da Terra (aquecimento global), causado
principalmente pela escalada das emissões
de Gases de Efeito Estufa (GEE) lançados na
atmosfera pelas atividades humanas a partir
da Primeira Revolução Industrial. Entre as
consequências disso estão a elevação do
nível do mar e as alterações climáticas, bem
como eventos climáticos extremos como
tempestades, inundações, secas, furacões
e tsunamis.

Para lidar com esta crise, é preciso adotar
rotas de desenvolvimento de baixo carbono
para que alcancemos globalmente emissões
líquidas zero em 2050.
A transição para a economia de baixo carbono abre novas oportunidades econômicas, que podem ser concretizadas em
modais de transporte de baixa emissão;
no fim da disposição final inadequada de
resíduos como lixões e aterros sanitários;
em práticas agrícolas de baixas emissões
como integração lavoura-floresta e plantios
agroecológicos; e no desenvolvimento de
cadeias da bioeconomia.

Somos responsáveis pelo engajamento dos governos locais no
Desafio das Cidades pelo Planeta, competição idealizada pelo
WWF que ocorre bienalmente entre cidades de todo o mundo
com foco em iniciativas ligadas à ação climática e ao cumprimento
do Acordo de Paris.
O desafio promove o reconhecimento internacional das cidades
que atuam de forma ambiciosa e estratégica para o enfrentamento

à crise climática, com o objetivo de desenvolver e disseminar boas
práticas para que os municípios se engajem em planos de ação
direcionados a manter o aumento da temperatura média global
abaixo de 1,5ºC em relação aos níveis pré-industriais. Para isso, o
desafio trabalha em colaboração com redes de cidades, como o
Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia, ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, C40 e o Carbon Disclosure
Project (CDP).

PACTO GLOBAL DE PREFEITOS PELO CLIMA E A ENERGIA NA AMÉRICA LATINA E CARIBE (GCOM-LAC)
Ocupamos a presidência do Conselho Consultivo e uma vaga no
Comitê Diretivo Regional do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima
e a Energia na América Latina e Caribe (GCoM-LAC), no Brasil e
na Colômbia. O GCoM-LAC é parte da maior aliança global de
governos locais comprometidos com iniciativas de enfrentamento
à emergência climática no sentido de reduzir os seus impactos e
facilitar a democratização do acesso à energia sustentável.

Os mais de 590 governos locais signatários do Pacto na América
Latina e Caribe são avaliados em três áreas principais: redução
das emissões de GEE, adaptação à mudança do clima e acesso à
energia limpa e acessível. O progresso é monitorado por relatos
feitos pelas cidades na Plataforma Unificada CDP-ICLEI e os dados
ficam disponíveis no site oficial do GCoM.
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CONSTRUIR UM CAMINHO DE TRANSIÇÃO PARA UMA CIDADE MAIS SUSTENTÁVEL,
DE BAIXO CARBONO E COM UMA ECONOMIA VERDE E INCLUSIVA.

GCOM

intercâmbio de boas práticas e soluções inovadoras
+ de 590 cidades
signatárias

+ de 135
países

30 cidades
brasileiras

na América Latina e Caribe.

em todo o mundo.

reconhecidas pelo compromisso
com a agenda do clima em 2020.

Um dos objetivos do Pacto é a criação de uma comunidade de
governos locais, regionais e nacionais articulados com a comunidade
acadêmica e de pesquisa, com o setor privado e com outras organizações para a construção de atuações acertadas para a ação climática.
Como membros do Comitê Consultivo Nacional, temos um papel
importante para a Estratégia Nacional de atuação e em 2020 nossos
associados alcançaram bons resultados no combate à crise climática:
• As cidades de Fortaleza (CE) e Recife (PE) ampliaram o seu compliance
climático e lançaram seus Planos de Ação Climática (PLAC), focados na

construção de uma cidade resiliente, de baixo carbono, inclusiva e inovadora. As metas traçadas são de curto, médio e longo prazo, alinhadas
aos compromissos do Acordo de Paris;
• Governos locais associados ao ICLEI América do Sul foram reconhecidos pelo seu compromisso com a agenda do clima. Entre
eles, destaque para Belo Horizonte (MG), Buenos Aires (Argentina),
Quito (Equador) e Rio de Janeiro (RJ), cidades que estão em total
conformidade com os pilares do Pacto.

USO EQUILIBRADO DO
SOLO PARA MORADIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS

APROXIMAR O CIDADÃO
DO TRANSPORTE
PÚBLICO COLETIVO E
DA BICICLETA

RECICLAGEM,
COMPOSTAGEM
E DESTINAÇÃO
ADEQUADA DE
RESÍDUOS

INCENTIVO À PRODUÇÃO
E AO CONSUMO
CONSCIENTES

ESTÍMULO AO USO DA
ENERGIA DE FORMA
EFICIENTE E DE FONTES
RENOVÁVEIS

TÓPAGA (BOYACÁ,
COLÔMBIA)

ENVIGADO (ANTIOQUIA, COLÔMBIA)

+ 60 cidades

no mundo todo

BELO HORIZONTE
(MG)

RECIFE (PE)

100% RENEWABLES CITIES AND REGIONS ROADMAP (100%RE)
O projeto possibilita a construção de um roteiro para que as
cidades atinjam 100% de energia renovável em seus territórios
até 2050. Diversos governos locais e regionais na África do Sul,
Austrália, Canadá, Estados Unidos, República da Coreia, Suécia
e Taiwan têm liderado a mudança rumo à ampliação de energia renovável em suas jurisdições. O projeto é financiado pelo
Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção à Natureza e
Segurança Nuclear da Alemanha.
Entre os países da região de atuação do ICLEI América do Sul, a
Argentina foi escolhida para a implementação pelo seu potencial
frente aos recursos naturais e pela sua extensão territorial.

Em março de 2020, as cidades de Avellaneda, Rosário e La Plata,
localizadas na província de Santa Fé, foram selecionadas como
modelos para o piloto do projeto, cuja implementação teve início
em maio. Nossa equipe técnica analisou o cenário energético
das cidades, considerando aspectos locais e nacionais. Também
contamos com especialistas para a investigação e avaliação de
possíveis fontes de financiamento e foi criada uma metodologia
única para orientar as cidades na construção de um caminho para
a mudança de sua matriz energética. A meta é que a Argentina
alcance 16% de energia renovável até 2021 e 20% até 2025.

URBAN-LEDS II
Atualmente em sua segunda fase, o projeto é uma iniciativa
realizada em parceria entre a ONU-Habitat e o ICLEI, financiada
pela Comissão Europeia, que contempla uma estratégia para

Foram selecionadas em 2020 para elaboração de projetos financiáveis
no setor de energia pela metodologia LEDS Lab

A implementação do LEDS Lab é um grande
passo para o ICLEI e para nossa rede de
associados, que muitas vezes não consegue
acessar financiamentos para projetos,
apesar da qualidade e engajamento. Com
a consultoria vamos avançar neste ponto
e propiciar uma referência para os demais
governos locais.”
Rodrigo Perpétuo,
Secretário Executivo do ICLEI América do Sul

apoio às cidades na elaboração de projetos de desenvolvimento
de baixo carbono alinhados ao Acordo de Paris.

Para melhorar a capacidade das cidades acessarem recursos externos e executarem suas ações locais, desenvolvemos o LEDS Lab,
um laboratório que as apoia na elaboração de projetos com alto
potencial de financiamento. São eles: Hospital da Mulher (Recife-PE)
e a Escola Municipal Heber José de Souza (Belo Horizonte-MG).
As medidas da iniciativa são norteadas pelas frentes de detalhamento, financiamento, implementação e monitoramento. As
cidades contempladas receberam todo o suporte técnico para o
desenvolvimento de suas ações.
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ECOLOGISTICS
Implementado em cidades da Argentina e da Colômbia, o projeto
conta com o apoio do Ministério Federal Alemão para o Meio
Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear, por
meio da International Climate Initiative (IKI).
As ações propostas nascem do reconhecimento de que o setor
de transporte, especialmente o de cargas, tem grande impacto
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SISTEMA DE ESTIMATIVA DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (SEEG)
nas emissões de GEE dos governos locais e nacionais. Para mitigar as emissões do setor, o EcoLogistics atua na capacitação de
atores governamentais e não governamentais para a construção
de estratégias de planejamento da logística local baseadas em
políticas que promovam o transporte urbano de baixo carbono
e mais sustentável.

Em 2020, colaboramos com a publicação da oitava edição do
Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa
(SEEG), uma iniciativa do Observatório do Clima que compreende
a elaboração de estimativas anuais das emissões de GEE no Brasil.

Os documentos analíticos apresentam dados de todos os cinco
setores que são fontes de emissões – Agropecuária, Energia,
Mudanças de Uso da Terra, Processos Industriais e o setor de
Resíduos.

Gráfico das Emissões
125m

GOVERNOS LOCAIS PARTICIPANTES DO PROJETO:

//ARGENTINA

//COLÔMBIA

Córdoba
Santa Fé
Rosário

Bogotá
Vale de Aburrá
Manizales

Na Argentina, na cidade de Rosário, foi desenvolvido o projeto “Bicicletas
de Carga Pública para Logística Sustentável”, voltado para pequenos
comerciantes realizarem entregas utilizando bicicletas públicas; em
Santa Fé, o projeto “Logística Urbana de Baixo Carbono para Cidade
30”, pretende instalar um Centro de Distribuição Urbano para organizar
e otimizar as docas de carga e descarga.
Já em Bogotá, na Colômbia, o monitoramento da frota de “BiciCarga”
apresentou ótimos resultados, quando, durante um período de
três meses, as bicicletas percorreram 1.600 Km e realizaram mais
de 500 entregas, levando a uma redução estimada de 270 Kg de
emissões de CO2 na região.

UNDER2 COALITION
Em agosto de 2020, realizamos junto ao Governo do Estado de
Pernambuco o Terceiro Diálogo Multinível entre Governos,
voltado à melhoria dos esforços de monitoramento e redução de
emissões de GEE no país.
O evento online propôs o olhar transversal para a pauta climática
visando engajar governos subnacionais na implementação das
Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) brasileiras,
metas voluntárias dos signatários do Acordo de Paris.

Durante o diálogo, levantamos a importância da perspectiva
multinível no cumprimento das NDC, uma vez que o Brasil não
conseguirá atingir a meta de redução de 37% das emissões de
GEE até 2025 caso os estados e municípios não se engajem de
maneira efetiva para tal.
Foram criadas coletivamente sugestões para a implementação de
recomendações técnicas para contribuir com órgãos federais na
formulação de uma proposta para o Registro Nacional de Gases
de Efeito Estufa no Brasil, com dados regionalizados e foco em
ações concretas.
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Resíduos Sólidos

Nossos estudos avaliaram que, em 2019, o setor de resíduos foi responsável por 4,4%
das emissões dos GEE no Brasil, emitindo aproximadamente 96 milhões de toneladas
de dióxido de carbono. Em função dessa constatação e da urgência de medidas para
mitigar tais impactos, em 2020 criamos o SEEG Municípios para realizar estimativas das
emissões em nível local para os 5.570 municípios brasileiros.

Quando pensamos na lógica
de grandes cidades, o setor de
resíduos ganha notoriedade,
assumindo entre 10% e 20%
das emissões dependendo do
município e do tratamento
que eles adotam. No aspecto
nacional, o setor tem uma
baixa representação mas nos
grandes centros geradores
de resíduos ele tem uma
contribuição significativa.”
Iris Coluna, Assessora de projetos do ICLEI
América do Sul
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NOSSOS PROJETOS E INICIATIVAS
CITIES WITH NATURE
Plataforma global que visa conectar governos locais para o
compartilhamento de conteúdo, de boas práticas e propiciar
a aprendizagem. Espaço de troca dinâmico e gratuito para dar

visibilidade e engajar cidades e organizações no compromisso
de preservar a natureza.

CLEVER CITIES
Financiada pela Horizon 2020, a iniciativa visa transformar os
projetos urbanos das cidades a partir de Soluções baseadas na
Natureza (SbN) por meio da troca de experiências entre governos
locais, promovendo cidades sustentáveis e socialmente inclusivas
em toda a América do Sul, China e Europa. É implementado por
34 organizações parceiras, como ONGs, institutos de pesquisa

Na América do Sul, a cidade de Quito, no Equador, é a única
participante do projeto e conta com o apoio do ICLEI América
do Sul para difundir as SbN na cidade e na região.

CONNECTING NATURE

// BASEADO NA NATUREZA
Por meio de ações locais pela biodiversidade, como áreas protegidas, restauração, infraestruturas
azuis e verdes, entre outras, gestores públicos podem potencializar os benefícios da natureza
para garantir serviços essenciais à população. Além de promoverem novas oportunidades
econômicas, essas ações possibilitam o acesso a ambientes saudáveis onde o ar, a água, o
solo e outros recursos naturais são conservados.

e empresas engajadas em demonstrar que cidades mais verdes
garantem uma vida melhor em nosso planeta.

Nossa atuação em favor da biodiversidade,
que também contribui para o enfrentamento da emergência climática, foi sistematizada em uma metodologia chamada
Roda de Ação Local pela Biodiversidade,
dividida em três etapas:

Idealizada por uma rede de 31 organizações de setores variados, a
iniciativa busca proporcionar o compartilhamento de experiências,
além da criação, implementação e inovação frente ao desenvolvimento com SbN. O projeto é financiado pela Horizon 2020 e

INTERACT-BIO
Para estimular o crescimento mais equilibrado das cidades, o
projeto INTERACT-Bio propõe a incorporação da biodiversidade e
dos serviços ecossistêmicos em instrumentos de planejamento e
gestão de regiões metropolitanas. Para isso, proporciona a criação
de soluções para o desenvolvimento resiliente e mais sustentável.

1. ANALISAR

- Comprometimento e mobilização;
- Análise de contexto e políticas existentes;
- Diagnóstico das linhas de base.

2. AGIR

- Plano de ação;
- Detalhamento de ações;
- Implementação e monitoramento.

3. ACELERAR

- Integração e colaboração;
- Revisão e aprimoramento;
- Compartilhamento e Inspiração.

fomenta a capacidade de criação e implementação de inovação
entre cidades, com base nas experiências dos parceiros no uso
de SbN. No Brasil, o ICLEI Europa e o ICLEI América do Sul atuam
em conjunto para impulsionar as SbN.

O projeto orienta os governos em diversas frentes:
•
Diagnóstico de serviços ecossistêmicos;
•
Elaboração de estratégias e planos de ação pela biodiversidade;
•
Integração entre níveis de governo;
•
Avaliação de investimento em infraestrutura natural;

•
•

Implementação de Soluções baseadas na Natureza;
Sensibilização sobre o valor da natureza no contexto urbano.

Belo Horizonte (MG), Campinas (SP) e Londrina (PR) são as regiões
metropolitanas brasileiras participantes do projeto.
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// CIRCULAR

ÁREAS PROTEGIDAS LOCAIS
Contribui para a melhoria das condições de governos locais para
conservação da biodiversidade por meio de uma gestão efetiva
e equitativa de áreas protegidas e de outras medidas de conservação. Os associados que abrigam áreas ricas em biodiversidade
têm realizado esforços para a gestão desses territórios por meio
do projeto “Áreas Protegidas e Outras Medidas de Conservação
baseadas em área em nível dos governos locais”.

Na APA Capivari-Monos, no Município de São Paulo, foi rodado um
piloto da metodologia de aceleração para Unidades de Conservação
Municipais, que também contou com o aporte técnico de diversas
instituições de referência para a temática.
Brasil, Colômbia, Equador e Peru são os países engajados na preservação. O projeto é implementado pela Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) em parceria com a União
Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) e o ICLEI.

FÓRUM CB27
O Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras – CB27 é uma articulação entre 27 governos para fortalecer
e realizar ações coordenadas entre secretarias do Meio Ambiente.
Em dezembro de 2020, o XIX Encontro Nacional do Fórum CB27
apresentou o levantamento das conquistas dos governos locais no
âmbito dos acordos globais sobre sustentabilidade, reforçando a
importância da continuidade da articulação entre as secretarias das
capitais brasileiras. Durante o evento, também promovemos reuniões
para a troca de experiências entre as capitais na busca por soluções
viáveis para os seus desafios ambientais.
Vale destacar o lançamento do projeto Bandeira Verde, que promove

45

a restauração e a conservação da flora brasileira por meio do intercâmbio de sementes e espécies ameaçadas entre jardins botânicos
do Brasil. Foram 13 capitais comprometidas com a iniciativa e 7.400
sementes trocadas até o final de 2020 entre as capitais João Pessoa
(PB), Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE). (saiba mais na página 52)
Outro marco importante do ano de 2020 que abarcou as eleições
municipais brasileiras foi a produção do Caderno de Transição, um
documento elaborado para auxiliar a transição entre gestões municipais nas pastas de Meio Ambiente, visando garantir a continuidade
do trabalho. Leia o documento na íntegra: /americadosul.iclei.org/
documentos/caderno-de-transicao/.

O caminho de desenvolvimento circular e os novos modelos de
produção e consumo constroem sociedades sustentáveis que
usam recursos recicláveis, compartilháveis e reabastecedores para
acabar com o modelo linear de produção, consumo e descarte.
Essa lógica permite que governos locais e regionais pensem no
desenvolvimento sob um prisma menos predador dos recursos
e mais inteligente visando:
•
•
•

Apoio a economias locais produtivas e não extrativas;
Viabilização e troca de recursos;
Gestão sustentável de resíduos;

•
•
•

Parcerias com empresas;
Estímulo ao uso do poder aquisitivo para criar economias verdes;
Custos ambientais e sociais de produção contabilizados no
preço dos bens e serviços.

Dentro das iniciativas de economia circular, a atenção ao gerenciamento de resíduos é essencial para o desenvolvimento urbano
sustentável. Para isso, é preciso implementar políticas que abordem
a redução da produção de resíduos e sua coleta responsável, bem
como o armazenamento, tratamento e transporte, além de garantir
um destino adequado a todos os resíduos gerados.

SUGI NEXUS
O projeto SUGI-Nexus (em inglês, Understanding Innovative
Initiatives for Governing Food, Water and Energy Nexus in Cities –
IFWEN) pretende aprimorar os conhecimentos sobre governança
urbana nos mais diversos níveis, levando em consideração a criação

de políticas públicas que garantam uma maior integração entre
os pilares alimentos, água e energia. No contexto brasileiro, o
projeto analisa iniciativas das cidades de Florianópolis (SC) e São
José dos Campos (SP).

CITYFOOD
Fruto da parceria entre o ICLEI e a Fundação RUAF, a Rede CityFood é
uma plataforma de aprendizado e cooperação para o desenvolvimento
de sistemas alimentares urbano-regionais sustentáveis e resilientes. Seu
foco está na segurança alimentar para toda a população e em transformar o entendimento social, engajando governos locais nesta pauta.

Em outubro de 2020, o ICLEI América do Sul, em parceria com
o projeto Alimentação Consciente Brasil, da Mercy for Animals,
organizou o evento “Sistemas Alimentares e Políticas Públicas:
estratégias e alternativas para dietas sustentáveis”.

Cidades participantes da Rede CityFood

Para promover segurança alimentar
e nutricional para toda a população,
melhorar o sistema de subsistência de
produtores urbanos e rurais, olhar para
minorias e populações em situação de
vulnerabilidade, promover emprefos,
reconhecer os ecossistemas e os recursos
naturais, além da redução da emissão
de gases na perspectiva da mudança
do clima, os governos lovais têm que se
envolver com a pauta da alimentação.”
Larissa Heinisch, Coordenadora de Biodiversidade do ICLEI América do Sul

BELO HORIZONTE
(MG)

RIO DE JANEIRO
(RJ)

ROSÁRIO
(ARGENTINA)

QUITO
(EQUADOR)

SÃO PAULO
(SP)
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ACELERAÇÃO E TRANSIÇÃO – CIDADES RESILIENTES NA AMÉRICA DO SUL E CARIBE

CITYFOOD

MELHORAR O SISTEMA DE
SUBSISTÊNCIA DE PRODUTORES
URBANOS E RURAIS

REDUÇÃO DA EMISSÃO DE GASES
E MUDANÇA DO CLIMA

OLHAR PARA MINORIAS E POPULAÇÕES
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Em outubro de 2020, durante o Evento Escola de Resiliência, o
ICLEI América do Sul assinou o Memorando de Entendimento
(MoU) com a Resilient Cities Network, com a intenção de acelerar
o processo de transição das cidades da região.
PROMOVER EMPREGOS

Para isso, as duas organizações uniram seus potenciais de atuação
para a cooperação na consolidação de cidades mais resilientes a
choques agudos como desastres climáticos e estresses crônicos,
habitação de má qualidade ou períodos de seca contínuos.

MCR2030
Nessa mesma direção, também apoiamos a campanha Making
Cities Resilient 2030, que defende a necessidade de as autoridades governamentais locais reduzirem o risco e desenvolverem
a resiliência urbana. A MCR2030, da qual somos copresidentes,

ENVOLVER GOVERNOS LOCAIS NA PAUTA
DE ALIMENTAÇÃO
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RECONHECER OS ECOSSISTEMAS
E OS RECURSOS NATURAIS

é uma parceria global de atores com experiência em resiliência
urbana, mudança climática e Agenda 2030.
Por meio da campanha, fornecemos um roteiro de resiliência para
cidades, com um conjunto de ferramentas e orientações para
melhorar a resiliência local.

// RESILIENTE
O desenvolvimento resiliente é aquele que prima pela grande capacidade de adaptação a eventos adversos e imprevistos das mais diversas
ordens, sejam eles causados por mudanças tecnológicas, ambientais,
sociais ou demográficas. A perspectiva da resiliência permite que

governos locais e regionais criem estratégias para antecipar possíveis riscos e impactos, fortalecer a capacidade adaptativa e garantir a
melhoria de sistemas essenciais, considerando também os direitos e
necessidades das parcelas vulneráveis da sociedade.

NOSSOS PROJETOS E INICIATIVAS
RECIFE, CIDADE RESILIENTE
A partir da construção de um Plano de Ação Climática e da Análise
de Riscos e Vulnerabilidades, a cidade do Recife (PE) identificou
como principais ameaças climáticas em seu território inundações,
deslizamentos, ondas de calor, doenças transmissíveis, seca
meteorológica e avanço do nível do mar.
A atuação do ICLEI junto aos seus associados melhora a capacidade de resposta dos governos subnacionais a esses eventos. Foi
com esse olhar e com o apoio de nossa organização, que Recife
elaborou os objetivos e as metas focadas em resiliência, visando
preparar a cidade para o enfrentamento de tais ameaças. São eles:
•

Fomento à gestão integrada de recursos hídricos para redução

•
•
•
•

•

de riscos e desastres e garantia da segurança hídrica;
Requalificação urbana em áreas de risco climático;
Promoção da gestão sistêmica das áreas verdes;
Enfrentamento ao avanço do nível do mar;
Elaboração de um plano de ação para adaptação de setores
estratégicos à mudança do clima e estruturação da gestão
do conhecimento;
Fortalecimento do Programa de Educação para
Sustentabilidade.

Acesse o Plano de Ação Climática 2020 da cidade do Recife:
bit.ly/PlanodeAçãoClimáticaRecife.

// EQUITATIVO E CENTRADO NAS PESSOAS
O desenvolvimento equitativo e centrado nas pessoas preocupa-se
com o apoio à vida humana. Assegura a promoção e a manutenção
de comunidades urbanas mais justas e viáveis, garantindo que a
saúde humana, a segurança e o acesso à alimentação, água, energia e
saneamento básico sejam prioridades dos governos locais e regionais.
O desenvolvimento equitativo e centrado nas pessoas é guiado
pelo respeito à diversidade social, cultural e identitária daqueles
e daquelas que compõem as comunidades urbanas.

Investimos em projetos educacionais para que as novas gerações
possam crescer levando em consideração as questões referentes à
sustentabilidade. Tais projetos contemplam tanto a aplicação cotidiana
de modos de vida, padrões de consumo, questões de mobilidade
urbana e moradia, quanto o desenvolvimento de sujeitos capazes de
influenciar práticas que considerem a biodiversidade, o enfrentamento
à crise climática e a diminuição das desigualdades.
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CAPÍTULO 6

NOSSA REDE
// ASSOCIADOS
A Rede ICLEI América do Sul reúne mais de 80 associados em
toda a região. Ao integrar a Rede, os governos locais passam a
fazer parte de um movimento internacional em prol do desenvolvimento urbano sustentável.

AUMENTO
DA REDE

NOSSOS PROJETOS E INICIATIVAS
EMBAIXADORES PELA JUSTIÇA CLIMÁTICA
O projeto de ação e educação ambiental, desenvolvido em parceria
com a Plant-for-the-Planet, tem o objetivo de combater a crise
climática e fomentar a arborização urbana a partir do plantio de

árvores e da formação para uma educação ambiental, visando a
construção de futuras lideranças engajadas na agenda do desenvolvimento urbano sustentável.

VOLUNTARIADO PELA SUSTENTABILIDADE
Proporciona a estudantes universitários e a jovens pesquisadores
experiências profissionais qualificadas no ICLEI na América do
Sul e nos governos locais associados à nossa Rede. O programa
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Nos últimos cinco anos
tivemos um aumento de
37,5% no número
de associados

BENEFÍCIOS
DA ASSOCIAÇÃO

2016

2020

das universidades com a prática dentro dos setores da administração pública garante aos jovens a oportunidade de aprender
empiricamente sobre a agenda da sustentabilidade.

ENGAJAMENTO DAS JUVENTUDES
Em 2020 realizamos o “Workshop das Juventudes – Construção
do Plano Local de Ação Climática” no Recife (PE) e em Fortaleza
(CE), com apoio de movimentos locais. O evento mobilizou participantes de 15 a 30 anos na elaboração dos Planos Locais de
Ação Climática, com a discussão em torno da questão: “O que é

37,5%

81

tem como parceiros a SKEMA Business School, Campus B, NAVE
- Núcleo de Altos Estudos em Voluntariado e Sustentabilidade, Le
Forem e Youth Climate Leaders.

IMERSÃO ACADÊMICA
A iniciativa viabiliza a participação de jovens universitários em projetos e programas desenvolvidos por gestores públicos, incentivando
a pesquisa e a produção acadêmica sobre questões de interesse
dos governos locais. A conexão entre o universo técnico-científico

Nossos associados têm acesso a uma curadoria específica e diversa,
com informações, projetos e capacitações sobre desenvolvimento
sustentável, além da possibilidade de participar ativamente dos principais debates em nível global sobre o tema e acessar uma série de
oportunidades para gerar impactos positivos em seus territórios.

mais importante destacar no plano de ação para o clima na sua
cidade?”. A partir do debate, os jovens definiram proposições que
orientam diretrizes e ações a serem integradas no documento
final do estudo, sujeitas à validação e adaptação após revisão do
ICLEI e das cidades.

CONEXÕES

ACESSO AO CONHECIMENTO

DESTAQUE

Integrar uma rede global de mais de 2.500
governos locais. Conectar-se com outros
níveis de governo, organizações internacionais, instituições financeiras e parceiros para
fortalecimento em projetos de inovação e
acesso a capacitação de recursos.

Oferecemos um conjunto de metodologias,
ferramentas e capacitações de apoio técnico
para auxiliar as iniciativas locais.

Todas as nossas ações impulsionam a
mudança global que buscamos em nossa
missão. Os governos associados têm a
oportunidade de tornarem-se referências mundiais em desenvolvimento e
sustentabilidade.
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QUER FAZER PARTE?
INFORMAÇÃO

ENGAJAMENTO

Tenha livre acesso a informações, dados
e novidades para pautar a sua agenda
em prol do desenvolvimento sustentável,
além de exemplos práticos de experiências
de governos que compõem a nossa Rede.

Nossos associados dirigem a agenda
da organização por meio de votações,
participando ativamente das deliberações nos órgãos de governança da
nossa Rede.

ANUIDADES - MODALIDADES DE ASSOCIAÇÃO

Entre em contato com
a nossa equipe:
Brasil:
membros_sams@iclei.org
Demais países:
asociados-sams@iclei.org

MUNICÍPIOS E AUTORIDADES LOCAIS

TAXAS DE ANUIDADE PARA MEMBROS
PLENOS - GOVERNOS LOCAIS USD

POPULAÇÃO

VALORES-BASE

0 a 200.000

$ 1.125,00

200.001 a 500.000

$ 1.350,00

500.001 a 1.000.000

$ 1.687,50

1.000.001 a 2.000.000

$ 2.250,00

2.000.001 a 4.000.000

$ 4.500,00

Acima de 4.000.000

$ 6.750,00

Associações Nacionais de Governos
Locais, Universidades, Consórcios

$ 6.750,00

Nossas ações estão agrupadas para garantir o melhor desenvolvimento e aplicabilidade de nossa agenda. Junto aos governos
locais, atuamos para identificar as necessidades e prioridades de cada região a partir de quatro frentes de atuação:

COMPLIANCE CLIMÁTICO
O Compliance Climático é uma das nossas iniciativas prioritárias
e busca sensibilizar e apoiar a administração pública por meio da
realização de diagnósticos do território para definição de metas
e planejamento de ações para o cumprimento dos acordos internacionais como o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia
(GCoM) e o Acordo de Paris. Para isso, realizamos:

•
•
•
•
•

Estruturação da Governança Climática;
Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa;
Análise de Riscos e Vulnerabilidades Climáticas;
Plano Local de Ação Climática (PLAC);
Construção de Normativa Climática.

das janelas de oportunidade para o desenvolvimento baseado na
natureza, que também resulta na elaboração de mapas ilustrados
das regiões analisadas.

INOVAÇÃO PELA SUSTENTABILIDADE
Apoiamos o desenvolvimento de ações que visam solucionar os
problemas das cidades no presente, alinhando-se com o futuro.

A aplicabilidade da inovação está evidenciada nos projetos ICLEI
Innovation e EIE Action Fund, do Google.

EDUCAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E JUVENTUDES
O interesse sobre sustentabilidade e participação cidadã deve ser
estimulado nas novas gerações desde a infância. O ICLEI disponibiliza
programas e treinamentos para a formação de crianças e dos educadores que acompanham e supervisionam suas jornadas no ambiente
escolar. Em complemento, para formar lideranças do futuro, disponibilizamos programas de formação e capacitação de jovens para que eles

INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS
Organizações não Governamentais
e Organizações sem fins lucrativos

$ 788,00

// CASOS

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS
Os serviços ecossistêmicos apoiam municípios e regiões metropolitanas a conhecerem mais a fundo os potenciais de seus
recursos naturais. Uma estratégia importante para a identificação
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colaborem de maneira concreta na construção de suas comunidades,
gerando impacto global na agenda de sustentabilidade.
Promovemos a sensibilização e a capacitação de novas gerações
em relação à agenda do desenvolvimento urbano sustentável por
meio do diálogo com instituições educacionais diversas, bem como
outros espaços de formação.

BRASIL

CURITIBA (PR) |PORTO ALEGRE (RS)

SALVADOR (BA)

FORTALEZA (CE)

Parceria entre governos locais e organizações
da Sociedade Civil na Ação Climática local

Por uma cidade verde e de baixo carbono

Enfrentamento da crise climática considerando as desigualdades

As capitais dos estados do Paraná e Rio
Grande do Sul seguem implementando
seus projetos de mitigação da mudança
do clima com o envolvimento de atores
locais e com o apoio do Action Fund Brazil,
parceria entre o ICLEI América do Sul e o
Google.org.

A cidade lançou o Plano Municipal de Adaptação e Mitigação à Mudança Climática
(PMAMC), para reforçar o compromisso de
atender as medidas previstas no Acordo de
Paris e no Pacto Global de Prefeitos pelo
Clima e a Energia. Destaque para a forte
participação popular, com mais de 400
contribuições da sociedade civil. Acesse o
PMAMC de Salvador: bit.ly/PMAMC-Salvador.

O lançamento do PLAC de Fortaleza (CE), feito
em parceria com o ICLEI, possibilitou que
o enfrentamento à crise climática entrasse
para agenda da gestão pública da cidade,
de maneira prática e simples. Nossa atuação garantiu que o planejamento das ações
também incorporasse a questão das desigualdades e das vulnerabilidades. Houve grande
participação da sociedade civil durante a elaboração do PLAC, reafirmando que é possível
fazer política pública compartilhando responsabilidades com os cidadãos. Acesse o PLAC
Fortaleza: bit.ly/PlanodeAçãoLocal-Fortaleza.
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RIO DE JANEIRO (RJ)

SOROCABA (SP) e BETIM (MG)

CANOAS (RS) e CONTAGEM (MG)

A cidade em defesa da flora brasileira

Planejamento urbano sustentável

Na Coordenação Nacional do Fórum CB27,
espaço de diálogo e articulação entre as
Secretarias de Meio Ambiente das capitais
brasileiras, a cidade do Rio de Janeiro lançou o
projeto Bandeira Verde, uma rede de troca de
sementes de espécies ameaçadas, garantindo
a conservação da flora brasileira em risco de
extinção e propondo o seu uso sustentável.

As duas cidades publicaram seus estudos de
risco e vulnerabilidade climática, propondo
um planejamento urbano sustentável por
meio de políticas públicas que contribuam
para a implementação de um plano de
ação climática efetivo em seus territórios.
Acesse o documento de análise de risco de
Sorocaba: bit.ly/AnalisedeRiscoSorocaba.

Mapeamento de emissões de Gases
de Efeito Estufa

SÃO PAULO (SP)
Programa de Aceleração da Área de Proteção
Ambiental
Desenvolvido no contexto do Projeto Áreas
Protegidas Locais, o Programa de Aceleração foi pilotado na Área de Proteção
Ambiental Capivari-Monos. O ciclo de aceleração ocorreu entre setembro e outubro e
contou com a participação dos gestores da
APA e de outras Unidades de Conservação
municipais, servidores públicos da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente
(SVMA) e de outras secretarias do município,
sociedade civil e diversos atores relevantes.

As cidades concluíram os seus inventários de Emissões de GEE, ação de suma
importância para o fortalecimento de uma
agenda de enfrentamento à crise climática. Acesse o inventário de Contagem:
bit.ly/InventárioContagem.

BELO HORIZONTE (MG)

SERRA TALHADA (PE)

| RECIFE (PE)

Elaboração de inventário de emissões de GEE

Iniciativa de eficiência energética
Por meio do projeto Urban-LEDS II, as cidades brasileiras foram escolhidas por projetos que preveem a avaliação do consumo
energético e a identificação de oportunidades de melhoria da eficiência energética e
de geração de energia solar fotovoltaica
nas edificações públicas municipais. A iniciativa faz parte do LEDS Lab, laboratório
que aprimora a capacidade dos governos
locais na elaboração de projetos climáticos
financiáveis, considerando os aspectos de
mitigação e adaptação à mudança do clima.

ARGENTINA

Localizada no sertão pernambucano, a
cidade vem fortalecendo sua jornada rumo
ao desenvolvimento urbano sustentável. Ao
firmar compromisso com o Pacto Global
de Prefeitos pelo Clima e a Energia, em
2018, a cidade participou de capacitações
oferecidas pelo ICLEI sobre Inventário de
Emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE)
e Plano de Ação Climática, que resultaram
na elaboração do Inventário de GEE do
município, lançado em dezembro de 2020.

COLÔMBIA

SANTA FÉ

AVELLANEDA

TÓPAGA E ENVIGADO

Logística Urbana Sustentável

Projeto de implementação de energias
renováveis

Projetos de baixo carbono para a transformação local

Para a efetivação da transição energética
sustentável, a cidade foi selecionada como
piloto das atividades de fomento ao abastecimento energético renovável por meio do
projeto 100% Energias Renováveis (100%
RE): Roteiro para Cidades e Regiões.

Por meio do projeto Urban-LEDS II, as cidades
colombianas foram escolhidas como pilotos
do LEDS Lab, laboratório que aprimora a capacidade dos governos locais na elaboração
de projetos climáticos financiáveis, considerando os aspectos de mitigação e adaptação
à mudança do clima. Acesse o relatório completo: bit.ly/Relatório-Tópaga.

A cidade realizou um processo participativo,
que resultou na elaboração de um Plano
de Ação de Logística Urbana para reduzir
as emissões de Gases de Efeito Estufa provenientes do setor de logística de cargas.
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CAPÍTULO 7

VISIBILIDADE
E POSICIONAMENTO
Ao longo de 2020, o ICLEI América do Sul promoveu ações que
aumentaram a visibilidade da organização, posicionando a marca
para o crescimento e ampliando o alcance das pautas nas mídias

sociais e na imprensa. Durante o período da pandemia da Covid-19,
nossa participação em plataformas de comunicação digital online
foi bastante representativa.

// COMUNICAÇÃO
MÍDIAS SOCIAIS

Em 2020, criamos
o nosso perfil no

QUE JÁ CONTA COM

+ DE 6.400

+ DE 1.700

+ 51,32 %

+ 41,1 %

SEGUIDORES

EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR

NOVIDADE!

Em 2020, repaginamos o
nosso site, onde é possível
acompanhar os principais
acontecimentos de nossa
Rede, bem como nossas
publicações.
Para conferir, acesse:
americadosul.iclei.org

SEGUIDORES

EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR

+ DE 7 MIL
SEGUIDORES

Para nos seguir, acesse:
http://bit.ly/ICLEInoLinkedIn
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// COMUNICAÇÃO
IMPRENSA

295

INSERÇÕES
NA IMPRENSA
EM 2020

+ PARTICIPAÇÕES
em entrevistas e podcasts para divulgação
da pauta do desenvolvimento urbano sustentável

// SENSIBILIZAÇÃO
Fundamentados nos princípios da cooperação, da solidariedade e da resiliência perante os desafios que a pandemia da Covid-19
apresentou ao mundo, lançamos uma série de novas ações para contribuir com as tomadas de decisão dos governos locais.

// CAPACITAÇÃO

WEBINARS
Em abril, lançamos a série de webinars ICLEI Covid-19, com enfoque
em ações pautadas na (re)construção de um futuro mais sustentável
para as nossas cidades a partir da crise sanitária.

de Mudança do Clima, e de João Resch, Secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência da Prefeitura de Salvador (BA). Assista
ao webinar completo: /youtube.com/watch?v=43px_sjwJzU.

As sessões foram transmitidas pelo Youtube e trataram sobre os
seguintes temas:

Sessão 2 - Mundo pós-pandemia: que sociedade queremos
reconstruir ao sair da crise?
Com participação de Germano Bremm, secretário do Meio Ambiente
e de Sustentabilidade da Prefeitura de Porto Alegre (RS), e Rogério
Studart, representante da iniciativa New Climate Economy. Assista
ao webinar completo: /youtube.com/watch?v=FImiIiiHtRA&feature=youtu.be.

Sessão 1 - Relações entre as crises Covid-19, climática
e da natureza
Com participação de Carlos Nobre, presidente do Painel Brasileiro

RADAR ICLEI COVID-19
Em nossas redes sociais, lançamos o #RadarICLEICovid19, uma
curadoria de oportunidades que, até então, eram disponibilizadas
apenas aos nossos associados, com referências e informações
nacionais e internacionais para inspirar e apoiar gestores locais.

As publicações alcançaram cerca de 40 mil pessoas e podem ser
acessadas em nossa página do Linkedin: bit.ly/radarICLEICOVID.

CURSO EDUCAÇÃO CLIMÁTICA PARA EDUCADORES
No mês de junho, realizamos um curso gratuito sobre Educação
Climática voltado a educadores, com o objetivo de despertar a
consciência do seu papel social como agentes multiplicadores da
agenda da ação climática nas salas de aula das cidades brasileiras.

Realizado em parceria com a Fundação Konrad Adenauer e Plant-For-The-Planet, o minicurso foi transmitido online pelo Youtube.
A formação teve carga horária aproximada de 15 horas e ofereceu
aos participantes informações e conhecimentos gerais interdisciplinares, baseados em dados científicos sobre a crise climática.
Ao todo, o curso teve mais de 1.800 acessos.

CAPACITAÇÃO ONLINE
Em 2020, realizamos a Capacitação sobre Inventários Municipais
de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Durante o treinamento, oferecemos conhecimento introdutório e materiais de apoio para auxiliar
os governos locais na elaboração de seus inventários.
Outra formação realizada foi a Capacitação para a elaboração
de Plano de Ação Climática, oferecida para signatários do GCoM

e integrantes da nossa Rede. Por meio dela, as cidades podem
elaborar estratégias de desenvolvimento resiliente e de baixo
carbono em seus territórios, avaliando programas, legislações
e projetos alinhados à visão e às prioridades do governo para o
estabelecimento de metas de redução de GEE.
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CAPÍTULO 8

COLABORADORES
E PARCEIROS

Número de colaboradores
da rede iclei América do Sul
57

// NOSSA EQUIPE
Somos uma equipe composta por especialistas, focados em garantir o acesso ao conhecimento, parcerias e capacitações relacionadas
à sustentabilidade urbana. Guiados pela cooperação, pela resiliência e pela coletividade, todos os colaboradores e colaboradoras do
ICLEI buscam trabalhar para a construção eficaz de novos projetos, ampliando o potencial de atuação da nossa Rede na transformação
do desenvolvimento global.

Alessandra Soares Rosa

Flavia Bellaguarda De Castro Chuery

Larissa Miranda Heinisch

Ana Vitória Wernke

Flávia Regina Marques Castelhano

Leandro Castro Goncalves

Anna Del Mar

Flavia Speyer Carlos

Lucas De Carvalho Turmena

Bárbara Bacellar Rodrigues De Godoy

Giovana Costa De Figueiredo

Marília Israel De Azevedo Borges

Beatriz Barros Aydos

Gisela Débora Guzman

Marina Jardim Dos Santos Lopes

Betriz Tsunouchi Pagy

Guilherme Evaristo Rodrigues Macieira

Paula Cayone Leite

Belen Gonzalez Nunez

Gustavo Lopes Marangon

Reynaldo Lirio De Mello Neto

Bianca Cantoni Coutinho

Gustavo Oliveira Da Silva Santos

Rodrigo De Oliveira Perpetuo

Bruno Santana Dos Reis

Igor Reis Albuquerque

Rodrigo De Souza Corradi

Camila Pavão Chabar

Iris Moura Esteves Coluna

Sandrine Giancristofaro Gouvea

Camila Silva De Oliveira

Jamile Soares Da Silva

Sofia Falcão Golia

Cynthia Rita De Paula Ponce

Jessica Alberto Dos Santos

Sophia Bujnicki Neves Picarelli

Danilo Abrahão Mekari

João Henrique Garcia Da Silva Leme

Thayna Shervis

Diana Diniz Pordeus

João Pedro Soares Ferreira

Tomas Marques De Hollanda Collier

Diogo Meneses Costa

Julia Santos Gontzos

Victor Biaggi Ferraz

Felipe Guimarães Gaudereto

Karla Regina De Queiroz Rogel Badan

Vitoria Domingos Guimarães De Campos

Fernanda Kalena Levy

Larissa Maia Vicente De Lima

Vitoria Vivian De Barros Da Silva

Nos últimos quatro anos
nossa equipe teve um
crescimento de + de 300%

+300%

13

2016

2018

2020

// DESENVOLVIMENTO
DE CARREIRA

// SAÚDE
E SEGURANÇA

A política de desenvolvimento de carreira do ICLEI América
do Sul é baseada em avaliações de desempenho realizadas ao
final de cada semestre, ou seja, duas vezes ao ano, para acompanhar a trajetória individual em relação às metas estabelecidas.

Em 2020, diante do cenário da pandemia da Covid-19, adotamos
todos os protocolos e recomendações estabelecidas pela Prefeitura
Municipal de São Paulo, pelo Governo do Estado de São Paulo e
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para garantir a saúde
e segurança da nossa equipe. Durante o período de medidas mais
restritivas, aplicamos a modalidade de trabalho remoto e oferecemos
subsídio para custos com internet e telefonia.

No início de cada ano, o Comitê de RH, composto pelas lideranças internas, avalia todas as áreas em relação aos movimentos
possíveis, também considerando o orçamento anual.
Além disso, antes de irem a público, todas as novas oportunidades
de trabalho da organização são abertas internamente, prática
que reforça a valorização daqueles que já compõem a equipe
do ICLEI e permite aos nossos colaboradores e colaboradoras a
construção de um plano de carreira que contempla a movimentação entre áreas.

Voluntários: Laurent Bernard, Luara Mayer, Lucas Kürten e Paula Macedo.

29

As atividades presenciais foram retomadas apenas após a liberação
dos órgãos reguladores e todas as medidas preventivas foram respeitadas, como a ocupação máxima de 30% do escritório. Oferecemos
também ajuda de custo para o uso de transportes individuais (aplicativos de transporte ou táxi) para minimizar o risco de contaminação
no transporte público. Providenciamos proteções com chapas de
acrílico entre as estações de trabalho, tapetes sanitizantes, álcool
em gel, termômetro e máscaras de proteção.
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// PARCEIROS
PARCEIROS INSTITUCIONAIS

FÓRUNS E COALIZÕES

PROGRAMAS E PROJETOS
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// CRÉDITOS

ANEXOS

// BALANÇO
FINANCEIRO

COORDENAÇÃO

ICLEI América do Sul

ELABORAÇÃO E CONCEPÇÃO

Fernanda Kalena
Paula Cayone Leite
Rodrigo Perpétuo
Ricca Sustentabilidade

COLABORAÇÃO

Anna del Mar
Armelle Cibaka
Camila Chabar
Fernanda Kalena
Giovana Bianchi
Igor Reis Albuquerque
Larissa Heinisch
Maria Julia Reyna
Monica Santa
Rodrigo Perpétuo
Rodrigo Corradi
Sophia Picarelli

REVISÃO GERAL

Armelle Cibaka
Braúlio Diaz
Camila Chabar
Flávia Castelhano
Giovana Bianchi
Fernanda Kalena
Gisela Guzman
Igor Reis Albuquerque
Mariana Nicoletti
Paula Cayone Leite
Rodrigo Perpétuo
Rodrigo Corradi
Sophia Picarelli
Ricca Sustentabilidade

PROJETO EDITORIAL E REDAÇÃO

Ricca Sustentabilidade

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Camila Bachichi

FOTOS

Nathalia Segat
Vinicius Low
Milo Miloezger
Glauber Sampaio

// FONTE DE RECEITAS (R$)
ENTRADA/RECEITAS
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVAS

334.858,50

RECEITAS COM PROJETOS

8.070.623,44

TAXA ADMINISTRATIVA

667.515,34

OUTRAS FONTES

89.899,10

Total

9.162.896,38

CUSTOS/DESPESAS
CUSTO DE PROJETOS

-3.348.062,65

DESPESAS OPERACIONAIS

-437.304,84

CUSTO PESSOAL

-4.647.569,16

Total

8.432.936,65

SUPERÁVIT

729.959,73*

*Sendo o ICLEI América do Sul uma organização sem
fins lucrativos, a aplicação deste recurso destina-se à
manutenção de um fundo de reserva, desenvolvimento
do quadro de colaboradores(as) e aprimoramento da
infraestrutura e condições de trabalho.
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