-2-

FCPA

PAN-AMAZÔNIA

O Fórum de Cidades Pan-Amazônicas (FCPA) foi criado para fortalecer
a representação regional e fomentar
o intercambio de conhecimento e
experiências entre governos locais,
com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável. Atualmente, reúne representantes das cidades amazônicas da Bolívia, Brasil,
Colômbia e Peru.

17

GOVERNOS
LOCAIS DA
REGIÃO

Inspirados pelo Pacto de Letícia e Pacto das Cidades
Amazônicas, ambos de 2019, governos locais, liderados
pela Prefeitura de Manaus, deram início ao movimento
que se tornaria o FCPA.
Ao longo de 2020 e 2021, isso foi possível, através de
uma aliança entre a Fundação Konrad Adenauer (KAS),
através do seu Programa Regional Segurança Energética e Mudanças Climáticas na América Latina (EKLA), o
ICLEI América do Sul e a Way Carbon.
E então, os encontros do FCPA se realizaram de modo
virtual, devido ao desafio imposto pela pandemia, e
contou com uma abrangência maior, convidando cidades de toda pan-amazônia a participar. Desta forma, foi
possível manter o debate e concretizar a iniciativa com
17 cidades engajadas.
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OBJETIVOS
O Fórum atua como mecanismo de
cooperação, para posicionar as cidades amazônicas como referências
globais no desenvolvimento urbano
sustentável, em que os gestores colaborem mutuamente na implementação de medidas de monitoramento
e esforços para implementar os marcos globais de sustentabilidade.
É importante destacar que o FCPA é
um espaço que visa fortalecer as ca-

pacidades das cidades pan-amazônicas em nível técnico e político, com
base no intercâmbio entre pares.
Este processo representa uma abordagem inovadora, onde atores com
características semelhantes identificam questões comuns e reúnem os
recursos necessários para trabalhar
em conjunto, encontrando equilíbrios
que aumentam seus pontos fortes e
enfrentando seus desafios.

EIXOS DE ATUAÇÃO
O FCPA promove um diálogo técnico e horizontal, baseado nas identidades, prioridades, necessidades e especialmente saberes locais da região.
Tendo isso em vista, esse espaço coletivo é construído nos seguintes eixos:

1

TROCA DE EXPERIÊNCIAS E COOPERAÇÃO
DESCENTRALIZADA
proporcionar a troca de experiências e boas práticas dos municípios da pan-amazônia;

3

2

MOBILIZAÇÃO E COMPROMISSO POLÍTICO
fortalecer o compromisso dos
líderes políticos com as ações
locais para o desenvolvimento sustentável, resiliente, baseado na natureza, circular e
equitativo;

CAPACITAÇÃO
TÉCNICA
capacitar os governos locais a criar projetos eficazes
e atrair mais investimentos
para a região;
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QUEM ESTÁ ENVOLVIDO
O FCPA envolve os representantes de governos locais das cidades da
região. E, desenvolve parcerias e alianças estratégicas com:
ORGANIZAÇÕES
NÃO-GOVERNAMENTAIS

ASSOCIAÇÕES
MUNICIPAIS;

BANCOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAIS
E INTERNACIONAIS;

INSTITUTOS CIENTÍFICOS
E NÚCLEOS DE PESQUISA;

AGÊNCIAS NACIONAIS
E ESTADUAIS DE
DESENVOLVIMENTO;

ORGANIZAÇÕES
DO SETOR PRIVADO

PARA SABER MAIS

ICLEI América do Sul
R. Marquês de Itu, 70
Vila Buarque São Paulo – SP – Brasil
www.americadosul.iclei.org/
@iclei_sams/

Programa Regional Segurança
Energética e Mudanças Climáticas
na América Latina (EKLA)
Rua Cantuarias 160 Of. 202
Miraflores, Lima 18 - Perú
Telefone +51 13 20 28 70

@ICLEI_SAMS

kas.de/ekla
@eklakas/

@company/iclei-am%C3%A9ri-

/eklakas/

ca-do-sul/mycompany/

/ekla_kas

@ICLEI América do Sul

company/eklakas

iclei-sams@iclei.org

iclei-sams@iclei.org
energie-klima-la@kas.de

@icleiamericadosul

ACOMPANHE!

