
 

 

Prezadas cidades comprometidas com o GCoM, 
 
Nas últimas semanas, muitos de nós lutamos para redefinir nossas vidas diárias e reorientar as muitas 
tarefas urgentes para conduzir esta pandemia global. As cidades permanecem, como sempre, na 
linha de frente. Nós, seus parceiros no impacto e na resposta climática, estamos ao seu lado e 
estamos prontos para apoiar seus esforços agora e nos próximos meses, enquanto vocês procuram 
reconstruir suas economias, infraestruturas e sistemas de resposta. 
 
Como tal, 2020 está evoluindo para ser um ano ímpar. Embora não possamos prever todas as 
mudanças que inevitavelmente resultarão dessa crise, reconhecemos e estamos nos preparando 
para fornecer recursos e apoio maiores do que o previsto, enquanto também exploramos maneiras 
de compartilhar as muitas lições aprendidas com essa experiência. Este ano, o foco dos reportes das 
cidades se voltará para a recuperação. 
 
Para as cidades que reportam sob o Sistema Unificado de Reporte CDP e ICLEI, teremos maior 
flexibilidade sobre o requisito do tradicional reporte anual e exploraremos como disponibilizar mais 
dados, recursos e outras ferramentas de apoio à decisão, à medida que você procura se alinhar aos 
Pactos Verdes e outras políticas de clima, recuperação e estímulo econômico que estão avançando 
em muitas partes do mundo. 
 
Para cidades que ainda desejam atender aos requisitos de reporte do GCoM 2020, observe que o 
Sistema Unificado de Relatórios permanecerá aberto até o final de 2020 e suas respostas serão 
usadas para conceder quaisquer medalhas conquistadas, que serão exibidas no site do GCoM nos 
perfis das cidades. As cidades que não puderem reportar durante 2020 terão a oportunidade de 
reportar novamente em 2021. 
 
Para as cidades que reportam no MyCovenant da UE, a plataforma e suas ferramentas de suporte 
permanecem abertas 365 dias por ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e também incluem 
atualizações para as signatárias relacionadas à recuperação ao COVID-19. Caso encontre dificuldades 
ou atrasos em potencial relacionados ao reporte, informe o Helpdesk por meio da opção on-line na 
plataforma, que permanece permanentemente aberta para atualizações e será encontrada uma 
solução. 
 
Políticas e medidas verdes continuam sendo impulsionadores importantes de empregos e 
crescimento econômico e serão uma parte essencial do esforço de recuperação global. Como tal, é 
importante, na medida do possível, que as escolhas de investimento feitas no futuro intermediário 
não comprometam essas políticas e medidas verdes, e em particular os objetivos do Acordo de Paris 
e os esforços globais para cidades neutras e resistentes ao clima. 
 
Entraremos em contato diretamente com mais detalhes sobre os recursos e orientações que serão 
desenvolvidos para apoiar seus esforços no caminho da recuperação. Enquanto isso, continuamos 
sendo seus parceiros comprometidos nos esforços para tornar suas comunidades seguras e 
sustentáveis, agora e nas próximas gerações. 
  
Atenciosamente, 

https://www.cdp.net/en/cities-discloser
https://www.globalcovenantofmayors.org/our-cities/
http://mycovenant.eumayors.eu/signatory-registration

