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SOBRE O ICLEI 

ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global de mais de 
1.750 governos locais e regionais comprometida com o desenvolvimento 
urbano sustentável. Ativos em mais de 100 países, influenciamos as políticas 
de sustentabilidade e impulsionamos a ação local para o desenvolvimento de 
baixo carbono, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular. 
 
Nossa Rede e equipe de especialistas trabalham juntos oferecendo acesso a 
conhecimento, parcerias e capacitações para gerar mudanças sistêmicas em 
prol da sustentabilidade urbana. 
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ICLEI AO REDOR DO MUNDO 
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Por décadas, nossos esforços continuam a colocar a sustentabilidade no topo da agenda 

dos governos locais e regionais em todo o mundo todo. O ICLEI se desenvolveu e expandiu, e 

agora atua em mais de 100 países, com especialistas globais em + de 20 escritórios. 

Representação Nacional 

Secretariado regional 

Escritório de Projetos 



OS CINCO CAMINHOS DO ICLEI 

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

EQUITATIVO E 
CENTRADO NAS 

PESSOAS 

RESILIENTE CIRCULAR 

DESENVOLVIMENTO DE: 



MARCOS GLOBAIS QUE ORIENTAM NOSSA AÇÃO 

5 



ESTAMOS FRENTE A UM ESTADO DE 
EMERGÊNCIA CLIMÁTICA  
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ALTAS TEMPERATURAS  

Em setembro, a temperatura média global foi 0,57°C mais alta do 
que a média entre 1981 e 2010 e a mais alta já registrada.  
 

7 Fonte: Copernicus Climate Change Service. 



AUMENTO DO NÍVEL DO MAR 

O relatório salienta a importância de preservar as 
barreiras naturais contra as marés, como os 
mangues e zonas úmidas.  
 
No Brasil, Porto Alegre, Florianópolis, Rio de 
Janeiro, Recife e Belém ficariam submersas se a 
temperatura aumentar 4ºC.  
 
Sem investimentos, estas áreas podem ser 
expostas a progressivos riscos de enchentes e 
algumas regiões podem se tornar inabitáveis.  
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PROTESTOS GLOBAIS PELO CLIMA 

Manifestantes do Extinction Rebellion 

bloquearam o trânsito em Amsterdã, 

Melbourne, Berlim, Londres e em 

outras cidades nos últimos dias. Mais 

de 20 pessoas foram presas em 

Londres, quando o grupo baseado no 

Reino Unido disse que planejava um 

protesto “cinco vezes maior” do que o 

de abril. 

 

9 Fonte: Copernicus Climate Change Service. 

Foto: Divulgação 



AÇÕES DO SETOR PRIVADO 
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A Shell declarou ambição de 
dobrar a quantia gasta em 
energia verde para US$ 4 
bilhões por ano, em um sinal 
de como a empresa anglo-
holandesa está tentando 
acelerar sua mudança para 
um futuro além do petróleo e 
do gás. 



AÇÕES DO SETOR PRIVADO 

11 Foto: Luciana Carneiro/Divulgação Prefeitura do Recife 

"Esses princípios significam que 

os bancos precisam considerar o 

impacto de seus financiamentos 

sobre a sociedade – não apenas 

seu portfólio", disse à Reuters 

Simone Dettling, representante 

líder dos bancos na Iniciativa das 

Nações Unidas para o 

Financiamento do Meio 

Ambiente. 



CONTEXTO NACIONAL 
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Crédito: @leandromota_ 
 
 

A ministra francesa do Meio 
Ambiente, Elisabeth Borne, 
declarou ontem que seu país 
não pode “assinar um tratado 
comercial com um país que 
não respeita a Floresta 
Amazônica, que não respeita o 
tratado de Paris (do clima). A 
França não assinará o acordo 
do Mercosul nessas 
condições.”  

https://twitter.com/leandromota_
https://twitter.com/leandromota_


O DIA VIROU NOITE EM SÃO PAULO 
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Em agosto, a cidade de São 

Paulo teve o céu coberto por 

nuvens e o "dia virou noite".  

 

O fenômeno esteve relacionado 

à chegada de uma frente fria e 

também de partículas oriundas 

da fumaça produzida em 

incêndios florestais que estão 

acontecendo em Rondônia e 

Acre. 
Crédito: @leandromota_ 
 
 

https://twitter.com/leandromota_
https://twitter.com/leandromota_


QUAIS MECANISMOS DE 
FINANCIAMENTO EXISTEM PARA 
ACELERAR A AÇÃO CLIMÁTICA? 
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FMI DEMANDA INVESTIMENTOS PARA ATINGIR ODS 
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● Enfrentar o déficit de financiamento: 

Para os países em desenvolvimento de 

baixa renda, a receita tributária não será 

suficiente para financiar os ODS; serão 

necessárias outras fontes de recursos. 

(Bilhões de dólares de 2016). 

● Estimativas de gastos anuais adicionais 

necessários até 2030 para cumprir os 

principais ODS: em média, a 15 pontos 

percentuais (p.p.) do PIB de um país em 

desenvolvimento de baixa renda típico; 4 

p.p. do PIB de uma economia de mercado 

emergente. 



FUNDOS INTERNACIONAIS VINCULADOS AO  
ACORDO DE PARIS 
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O Fundo Verde para o Clima (GCF) 

● O GCF financia projetos e programas tanto para 

redução de emissões (mitigação) quanto para o 

aumento da resiliência aos efeitos das mudanças do 

clima (adaptação). 



FUNDO GLOBAL PARA O MEIO AMBIENTE (GEF) 
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Tipos de Projetos (*valores em dólares americanos) 

● Projetos grandes (Full-sized Project - FSP): financiamento de 

mais de U$ 2 milhões*. 

● Projetos de tamanho médio (Medium-sized Project - MSP): 

projeto menor ou igual a U$ 2 milhões*. 

● Atividade de Habilitação (Enabling Activity - EA): projeto para a 

preparação de um plano, estratégia ou relatório para cumprir os 

compromisso de uma Convenção. 

● Programa (Program): Arranjo estratégico e de longo prazo de 

projetos individuais, ainda que interligados, que visam alcançar 

impactos em larga escala no ambiente global. 



CITIES CLIMATE FINANCE GAP FUND 

O “International Climate Initiative” (IKI) 
juntamente com o Pacto Global de Prefeitos 
pelo Clima e o Governo do Luxemburgo 
anunciaram o lançamento do City Climate 
Finance Gap Fund. O Gap Fund visa arrecadar 

mais de 100 milhões de euros em 

subsídios, a fim de liberar pelo menos 
investimentos no valor de 4 bilhões de euros 
em projetos de infraestrutura urbana.  

O Gap Fund apoiará atividades de preparação 
de projetos de infraestrutura urbana resiliente e 
de baixo carbono em pelo menos uma dúzia de 
cidades por ano.  
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PROSPERITY FOUND 

Por meio deste projeto, o Governo Britânico tem o objetivo de apoiar o 

desenvolvimento econômico no Brasil à partir do aumento dos investimentos 

em infraestrutura sustentável, contribuindo para a transição do país para uma 

base de infraestrutura de baixo carbono.  

O Brasil se encontra em 123 entre 140 países em termos de qualidade geral da 

infraestrutura gerando um gargalo de pelo menos 380 bilhões de libras. É 

preciso atrair o capital privado. O programa ajuda a criar um ambiente 

favorável para investimentos considerando um compliance internacional 

mínimo baseado em critérios ambientais, sociais e de governança, ou seja, 

critérios de sustentabilidade.  
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COMO OS GOVERNOS LOCAIS PODEM 
CAPTAR RECURSOS PARA  

PROJETOS QUE PROMOVAM  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL? 
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Atualmente, podem ser identificados 50 

mecanismos nacionais e 21 internacionais que 

disponibilizam recursos para promover cidades 
verdes. Estes números são resultado do 
mapeamento liderado pelo ICLEI e Konrad Adenauer, 
com apoio técnico da SITAWI Finanças do Bem. 

Fonte: SITAWI 
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DISPONIBILIDADE DE MECANISMOS POR TEMA 

Fonte: SITAWI 



QUAL É O PAPEL DOS  
ESTADOS E CIDADES FRENTE A 

MUDANÇA DO CLIMA?  
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O QUE OS   
ESTADOS ESTÃO FAZENDO?  
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PACTO DAS CIDADES AMAZÔNICAS 
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Crédito: Altermar Alcantara - SEMCOM 



REDUÇÃO DE GEE EM PERNAMBUCO 
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O projeto Under2Coalition apoia aos 

governos estaduais e regionais para 

melhorar seus esforços de rastreamento e 

redução de emissões de GEE, 

considerando desafios enfrentados para a 

criação e comunicação de sistema MRV 

para emissões e ações climáticas. 

No Brasil, o projeto é desenvolvido no 

estado de Pernambuco, com foco no 

exemplo de Recife. 

 

Crédito: ICLEI América do Sul 



Minas Gerais 

O PEMC possui ações setoriais 

de mitigação considerando os 

setores Energia (PDF, 186 Ko); 

Agricultura, Florestas e Usos da 

Terra (AFOLU); Transportes; 

Indústria e Resíduos e 

Efluentes.  
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O acompanhamento das ações é feito de forma qualitativa pela Fundação Estadual do Meio 

Ambiente. Com a criação do Observatório Clima e Energia, uma ferramenta específica para o 

monitoramento e avaliação, cada ação setorial será acompanhada por meio de seus 

indicadores de forma qualitativa e quantitativa. 

 
 



O QUE AS   
CIDADES ESTÃO FAZENDO?  
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BELO HORIZONTE 

● A equipe do Urban-LEDS II apoiará de perto 

a revisão e atualização do Plano de Ação 

Climática de Belo Horizonte (PREGEE). 

● Belo Horizonte quer avançar no tema da 

eficiência energética, incluindo transporte e 

mobilidade: ônibus elétrico e escolas 

solares. A cidade está inclusa no ICLEI 

LEDS Lab 

● A Avaliação de Vulnerabilidade e Risco foi 

publicada (linha de base 2016; projeções 

até 2030) e a cidade iniciará as atividades 

de preparação para o desenvolvimento do 

Plano de Adaptação Climática e Resiliência 

Urbana em 2019.  
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BETIM 

A cidade já iniciou a elaboração da sua 

Política Municipal de Mudanças 

Climáticas. 

 

Betim busca trabalhar estratégias 

urbanas de desenvolvimento de baixa 

emissão no tema transporte, mobilidade 

e eficiência energética: Projeto de 

Eficiência para o Centro Administrativo; 

e Projeto de interligação de ciclovias. 
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Crédito : ICLEI América do Sul 



SOROCABA 

A elaboração da Política Municipal de 

Mudanças Climáticas da cidade já iniciou 

seu processo. 

 

Sorocaba destaca como prioridades: o 

Plano de Florestação e a Iluminação 

Pública. O Plano de Florestação Urbana de 

Sorocaba 2009-2020 estabelece uma meta 

de atingir 20% da área urbana com uma 

projeção de copa de árvores. A cidade não 

submeteu projetos à TAP na Fase II. 
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Crédito : ICLEI América do Sul 



RECIFE 

A cidade vem elaborando seu 

Índice de Vulnerabilidade  e Plano 

de Adaptação à Mudança do 

Clima, para identificar e priorizar 

medidas concretas de adaptação. 
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REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS 

•  Identificou a conectividade como desafio prioritário a ser enfrentado 

•  A Proposta da Área de Conectividade foi submetida à Empresa Paulista de 
Planejamento Metropolitano (EMPLASA) como subsídio para elaboração do 
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da RMC, e foi incorporada 
no seu Caderno Preliminar de Propostas, como Área Estratégica para Ação 
Metropolitana (AEAM) para Conectividade Ambiental 

 

Projeto INTERACT-Bio 
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Projeto INTERACT-Bio, 
Campinas, 2019 



REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE 

•  Conta com seu Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) 
finalizado, em estágio de aprovação pela Assembleia Legislativa Estadual de 
Minas Gerais 

•  O enfoque temático na RMBH consiste na implementação da Trama Verde-
Azul (um instrumento previsto pelo PDDI), por meio de práticas agroecológicas 
e sistemas agroflorestais, conectando as Unidades de Conservação (UCs) 
existentes 

 

Projeto INTERACT-Bio 
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COMO AUMENTAR A AÇÃO? 
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METODOLOGIA DE COOPERAÇÃO 

• OBJETIVO 

 

 

 

• ESTRATÉGIA 

 

 

 

• RESULTADOS 
ESPERADOS 

Desenvolvimento e fortalecimento de capacidades dos 
governos locais  a partir de trocas de experiência em rede de 
municípios multiplicadores 

 

 Elaboração e aplicação de metodologia de identificação do 
perfil de cidades para avaliar a capacidade de cooperação  
de forma a fazer o pareamento/matchmaking 

Disseminar e replicar boas práticas de conservação 
ambiental e fortalecer iniciativas de cooperação na temática 
de áreas protegidas locais 



PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 

• OBJETIVO 

 

 

 

• ESTRATÉGIA 

 

 

 

• RESULTADOS 
ESPERADOS 

Impulsionar a gestão estratégica efetiva e equitativa de UCs 
municipais 

 

Proporcionar um ambiente de desenvolvimento e troca para 
alavancar o modelo de negócios das UCs a partir de uma 
abordagem inovadora e empreendedora 

Aplicação adequada dos instrumentos de gestão, de forma a 
viabilizar a sustentabilidade a longo prazo. 



O CAMINHO DOS GOVERNOS 
SUBNACIONAIS RUMO À COP 25 
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RUMO À COP 25 

42 
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ENTRE EM CONTATO 

ICLEI AMÉRICA DO SUL 

Rua Marquês de Itu, 70 - 14º andar 
CEP 01223-000 
São Paulo - SP, Brasil 

Tel. +55 -11 5084-3079/+55 - 11 
5084-3082 

 
E-mail: iclei-sams@iclei.org 

@ICLEI_SAMS @ICLEIAméricadoSul sams.iclei.org 
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https://twitter.com/ICLEI_SAMS?lang=en
https://www.facebook.com/ICLEIworld/
https://www.facebook.com/icleiamericadosul/
http://www.iclei.org/
http://sams.iclei.org/

