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BEM VINDO/A!
Seu município acaba de se juntar a maior 
coalizão do mundo de governos locais contra 
a mudança climática, o que representa um 
primeiro passo para sociedades mais limpas e 
harmônicas com o meio ambiente. 
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O Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia (também 
conhecido como Pacto Global ou GCoM) é a maior aliança global 
de cidades e governos locais voluntariamente empenhados na 
luta contra as alterações climáticas. O Pacto Global nasceu em 
2016 da união das duas principais iniciativas de ação local contra as 
alterações climáticas: a aliança europeia denominada “Convenant 
of Mayors” e o Pacto de Prefeitos1 (Compact of Mayors, em inglês), 
que foi desativado por ocasião da fusão das iniciativas.

A iniciativa visa reduzir os impactos inevitáveis das alterações 
climáticas nos governos locais, que causam danos às suas 
infraestruturas e afetam diretamente as populações; e facilitar o 
acesso à energia sustentável. É um compromisso que procura 
agir corajosamente a nível local, trabalhar em conjunto e trocar 
soluções inovadoras. Por meio de uma visão partilhada a longo 
prazo, abordamos em conjunto os desafios interligados da 
mitigação (redução das emissões de gases de efeito de estufa), 
adaptação às alterações climáticas e acesso à energia segura, 
sustentável e a preços acessíveis para todos.

SEÇÃO 1 – O QUE É O PACTO?

Até 2030, as cidades e governos locais do Pacto Global poderão reduzir coletivamente 
2,3 mil milhões de toneladas de emissões de CO2 por ano em comparação com o que 
é produzido atualmente. Se não conseguir ver o vídeo institucional do Pacto 
sugerido na imagem, acesse esse link (https://www.dropbox.com/s/
yn77694otnyz8sz/IUC_feb%202020_v3.mp4?dl=0).

1. Como o Compacto foi desativado, as cidades e governos locais assinantes do Convenant of Mayors foram automaticamente incluídas no Pacto 
de Prefeitos, sem necessidade de nova adesão.

Com mais de 10.400 cidades e 
governos locais signatários em 
139 países em 6 continentes, 
representa mais de 900 
milhões de pessoas, ou quase 
12% da população mundial. Se 
totalmente implementados, os 
planos de ação climática destes 
governos locais têm o potencial 
de, em conjunto, reduzirem 2,3 
mil milhões de toneladas de 
gases com efeito de estufa por 
ano até 2030, beneficiando mais 
de 900 milhões de pessoas. Na 
América Latina, temos mais de 
450 cidades e governos locais 
membros.
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Quais são as obrigações dos assinantes?

A participação no Pacto exige o empenho do governo local em planejar e implementar os passos 
para o desenvolvimento de políticas em matéria de alterações climáticas. Os governos locais que se 
comprometem com o GCoM concordam em fazer avançar a ação climática em três áreas-chave (os 
pilares do GCoM): Mitigação, Adaptação e Energia.

• REDUZIR AS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA,

• IDENTIFICAR E ADAPTAR-SE OS RISCOS ASSOCIADOS À MUDANÇA CLIMÁTICA,

• AUMENTAR O ACESSO DE ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL.

OS CRITÉRIOS PARA O PILAR DE ACESSO À ENERGIA ESTÃO EM FASE DE 
DEFINIÇÃO PELO PACTO.

Para tal, existem fases no desenvolvimento do diagnóstico, estabelecendo objetivos, planejando e 
monitorando a evolução do governo local com o objetivo de mitigar (ou seja, reduzir) a emissão de gases 
com efeito de estufa e a adaptação às alterações climáticas, e o acesso à energia sustentável. Assim, o 
governo local avançará para um novo ciclo no seu processo de sustentabilidade e compromisso com o 
ambiente.
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ACESSO A 
ENERGIA 

*AVALIAÇÃO *METAS *PLANO

Avaliar os ricos e 
vulnerabilidades 
relacionadas ao clima

Estabelecer os objetivos 
de adaptação às 
mudanças climáticas

Estabelecer um plano de ação 
climática de adaptação ou 
plano integrado que inclua 
adaptação e mitigação

EVALIAÇÃO OBJETIVOS PLANO

ADAPTAÇÃO

MITIGAÇÃO Apresentar um 
inventário de emissões 
de GEE de referência 

Estabelecer uma meta de 
redução das emissões de GEE/ 
baixas emissões de GEE

Estabelecer um plano de ação 
climática de mitigação ou 
plano integrado que inclua 
mitigação e adaptação

INVENTÁRIO METAS PLANO

CONFORMIDADE

Os pilares e suas etapas. Fonte: GCoM LAC.

1. COMUNIQUE!

Campanha do Helpdesk GCoM LAC de novas signatárias nas redes sociais do Pacto. Fonte: GCoM LAC.

Agora que é signatário, sua cidade ou governo local recebe o apoio técnico, institucional e de difusão do Pacto.

SEÇÃO 2 – ASSINEI A CARTA DE COMPROMISSO, 
E AGORA?

*Recomenda-se reportar anualmente cada etapa

*Recomenda-se reportar anualmente cada etapa



Sugerimos uma ampla divulgação do compromisso na luta contra as alterações climáticas. Poderá utilizar os canais 

de comunicação oficiais do Gabinete do Presidente da Câmara, as ações organizadas pelos setores envolvidos, 

os diálogos com a sociedade local, entre outros. É importante informar sobre este passo que o seu governo local 

está dando.

2. MOBILIZAR A EQUIPE DA PREFEITURA VINCULADA AO PACTO

Enfatizamos a importância de mobilizar uma equipe interdisciplinar/intersetorial para alcançar ações coordenadas 

com contribuições de técnicos dos diferentes setores da Prefeitura. Para este fim, propomos os seguintes passos:

COMUNIQUE-SE COM O HELPDESK DO GCOM LAC! 

O Helpdesk é uma equipe disponível para apoiar os signatários com orientação, apoio, esclarecimento de dúvidas, 

treinamento, entre outros! 

Sugerimos que você indique um contato na equipe de comunicação de sua cidade ou governo local para 

acompanhar as futuras campanhas. Também enviamos um modelo de comunicado à imprensa para uso da equipe. 

Pedimos que indique se há necessidade de corrigir alguma informação nos perfis e comunicações feitas em 

relação ao seu compromisso. Além disso, pedimos também que nos informe em caso de qualquer alteração na 

administração local ou no ponto de contato do Pacto no governo local.

PRÓXIMOS PASSOS

  Identificar um ponto focal técnico no governo local que entrará em contato com o Coordenador Nacional ou com 

o Helpdesk do Pacto.

Criar um grupo de trabalho dentro do governo local com pessoas que possam contribuir. Se for uma equipe

interdisciplinar, melhor ainda!   

Recomenda-se que este grupo se reúna para planejar ações relacionadas com as etapas de cumprimento do 

Pacto. Além da área de Meio Ambiente Municipal, alguns dos setores que podem estar envolvidos neste processo 

são: Planejamento Municipal, Urbanismo e Mobilidade, Defesa Civil, Desenvolvimento Econômico, Habitação e 

Regularização, Terra, Saúde Municipal, Obras Municipais e Infra-estrutura, entre outros. O importante é integrar as 

divisões mais relevantes para o governo local e pensar juntos sobre ações para combater a mudança climática.
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Esta equipe também será importante para monitorar a implementação 
dos planos de ação climática após seu estabelecimento e reportar-
se ao Pacto Global de Prefeitos. Sugere-se estabelecer um sistema 
de controle robusto e um cronograma para ações de monitoramento 
desde o início, que deve ser parte integrante dos planos de ação 
climática adotados no governo local.

3. CONTE COM A ESTRUTURA DE APOIO

Seu governo local tem uma ampla estrutura de apoio, que inclui 
instituições aliadas ao GCoM para facilitar seu progresso. Destacamos 
o apoio que os Coordenadores Nacionais e o Helpdesk do Pacto 
podem fornecer ao longo de todo o processo. Saiba mais sobre esta 
estrutura e os Coordenadores Nacionais em seu país aqui ou na 
Sessão de Informações Adicionais deste Guia (página 15).

A estrutura de apoio ao Pacto a partir do ponto de vista de um governo local 
comprometido com a iniciativa.

CONSELHO DO PACTO GLOBAL 

SECRETARIADO GLOBAL

COMITÊ DIRETIVO REGIONAL – 
SECRETARIADO REGIONAL

COMITÊ CONSULTIVO NACIONAL

COORDENADOR NACIONAL

helpdesk

goVERno local
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4. Mãos a obra!

Os governos locais comprometidos com o GCoM devem elaborar, 
respeitando os prazos pré-estabelecidos:

▪- Inventários de emissões de GEE,
▪- Avaliações de risco e vulnerabilidade climática,
- Metas e planos de ação, incluindo mitigação, adaptação ou ambos.

Enfatizamos que a ordem de cumprimento das etapas do Pacto 
pode ser adaptada de acordo com a realidade e prioridade de 
cada cidade ou governo local, que pode iniciar seu trabalho por 
mitigação, adaptação ou ambos.

Os inventários das emissões de gases de efeito estufa e dos setores 
incluídos, a identificação dos riscos climáticos e a avaliação das 
vulnerabilidades devem ser relevantes para o governo local, sua 
localização geográfica, seu perfil socioeconômico e demográfico, 
etc. Da mesma forma, os objetivos dos planos de ação devem ser 
relevantes para a situação local e regional, e refletir as atividades 
específicas, capacidade e contexto político do governo local.

O Pacto Global não impõe 
nenhuma metodologia para o 
desenvolvimento dos produtos 
descritos acima, mas é 
recomendável que o trabalho seja 
feito de acordo com as diretrizes 
do IPCC2. Seu governo local 
escolhe a(s) metodologia(s) de 
trabalho mais adequada(s) à sua 
realidade.

2. O Painel Intergovernamental sobre
Mudança Climática (IPCC) foi criado em 1988
para fornecer avaliações abrangentes do
estado do conhecimento científico, técnico e
socioeconômico sobre a mudança climática,
suas causas, impactos potenciais e estratégias
de resposta.
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5. Informe seu progresso ao Pacto

A participação no Pacto requer o compromisso do governo local 
também de informar (relatar) cada um dos documentos e objetivos 
em uma das plataformas oficiais do Pacto, para então receber o 
reconhecimento da iniciativa. Para orientar os signatários no processo 
de apresentação de relatórios ao GCoM, disponibilizamos o Marco 
Comum de Reporte (Common Reporting Framework - CRF). O 
CRF é um conjunto de recomendações globais que ajuda a garantir 
fases sólidas de planejamento, implementação e monitoramento 
das ações climáticas, racionalizando os procedimentos de medição 
e relatórios. A CRF é flexível e pode ser adaptada para atender a 
circunstâncias locais ou regionais específicas. Ao mesmo tempo, 
também permite a comparação e agregação de dados globais. Favor 
consultar o documento completo, bem como seu Guia Explicativo.

O Pacto Global de Prefeitos para o Clima e Energia reconhece duas 
plataformas oficiais para informar sobre seu progresso à iniciativa: a 
plataforma unificada CDP - ICLEI3, tradicionalmente utilizada na região 
da América Latina, e a plataforma My Covenant, tradicionalmente 
utilizada pelas cidades européias.

As cidades e os governos locais que informam sobre suas ações 
climáticas, além de obterem reconhecimento formal do GCoM, 
ganham visibilidade, competitividade, antecipam mudanças 
regulamentares e políticas, identificam e controlam os riscos 
climáticos.

A plataforma unificada do CDP-ICLEI fornece tutoriais para a 
plataforma. Estes são um guia para seu uso: como fazer login, suas 
sessões e ferramentas e, acima de tudo, como enviar os dados de 
sua cidade ou governo local.

Saiba mais sobre o tutorial aqui!

3. Devido a seu trabalho com os governos locais envolvidos na luta contra a mudança climática, 
o CDP e o ICLEI são parceiros-chave na implementação do Pacto em todo o mundo. Em
2019, o CDP (Carbon Disclosure Project) em conjunto com o ICLEI - Governos Locais pela
Sustentabilidade - lançou a Plataforma Unificada CDP-ICLEI, uma das plataformas oficiais de
relatórios para as signatárias do Pacto na América Latina.

“Seu governo local já planejou ações de adaptação e mitigação?

É possível que você precise só atualizar o material existente!
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Quais são os prazos para o reporte?

Cada signatária do Pacto deve proporcionar essa informação, em conformidade com o calendário, tendo 
em conta que o ano 0 (zero) é o ano que se uniu ao GCoM, segundo se indica abaixo:

Informação proporcionada por cada signatária do GCoM em conformidade com o calendário, em que o ano 0 é o ano em que se 
uniram ao GCoM. Fonte: Guia Explicativo do Marco Comum de Reporte, página 70.

1. Medição de emissões de GEE - Inventário de
emissões de GEE

3. Estabelecimiento de metas de reução de
emissões e metas para aumentar a resiliência

2. Análises de riscos e vulnerabilidades climática

Elementos de Reporte

4. Planejamento climático - Mitigação e adaptação

5. Planejamento de acesso à energia

6. Relatar progresso (incluindo inventário de
emissões de GEE)

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Dentro de 2 anos

Dentro de 2 anos

Dentro de 2 anos

Dentro de 3 anos

Dentro de 3 anos

A cada 2 anos

Cada item pode ser relatado separadamente de acordo com os prazos e não é necessário esperar até 
que você tenha um plano completo para relatar. Em outras palavras, é possível relatar os planos de 
mitigação e adaptação separadamente.

Uma vez que os primeiros cinco passos descritos na figura acima tenham sido alcançados, as informações 
de cada um desses passos devem ser confirmadas ou atualizadas pelo menos a cada dois anos. 
Entretanto, sempre que possível, um relatório de progresso deve ser apresentado a cada ano.

Os governos locais podem solicitar uma prorrogação dos prazos de apresentação de relatórios, 
fornecendo uma justificativa clara.
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6. Saiba mais sobre o sistema de reconhecimento do Pacto

Através de um compromisso ativo com ações climáticas ambiciosas, seu governo local será parte de uma 
resposta histórica e poderosa das cidades e governos locais do mundo para enfrentar a crise climática. O 
progresso de sua cidade ou governo local em direção a suas metas climáticas é fundamental para alcançar 
as ambiciosas metas que estabeleceu e contribuir ativamente para a implementação do Acordo de Paris.

Como seu governo local planeja e implementa seus compromissos climáticos, seu progresso será 
reconhecido por um sistema de medalhas compartilhadas com a comunidade global.

As medalhas são concedidas assim que os governos locais completam e informam sobre uma etapa específica, 
de acordo com as exigências do Pacto. As medalhas de mitigação e adaptação são concedidas quando o 
governo local informa e tem validado uma das três etapas correspondentes. A medalha de conformidade 
é concedida quando todas as seis etapas são relatadas e validadas, de acordo com os requisitos da GCoM. 
Para entender melhor o sistema de medalhas, por favor, consulte a tabela abaixo.

A Medalha de compromisso é atribuído aquando do compromisso para com a iniciativa, através do 
envio de uma carta de compromisso assinada por um funcionário devidamente mandatado de acordo 
com os procedimentos do governo local, incluindo o compromisso de implementar políticas e tomar 
medidas para (i) reduzir/evitar as emissões de gases de efeito estufa (GEE); (ii) enfrentar os impactos 
das alterações climáticas; (iii) aumentar o acesso à energia sustentável; e (iv) monitorizar o progresso 
para atingir estes objetivos.

A medalha final é atribuída às cidades que cumpriram todas as etapas dos três pilares. Conservarão a 
medalha desde que continuem a enviar reportes de acompanhamento do progresso dentro do prazo 
exigido, validados para cumprir os requisitos do GCoM. 

Critérios em definição. Critérios em definição. Critérios em definição.

Medalhas

Medalha 
de acesso à  
energia

Medalha de 
Compromisso

Medalha de 
Conformidade 

Medalha de 
mitigação

A medalha ilumina-se 
assim que o primeiro 
passo é realizado

Medalha de 
adaptação

A medalha ilumina-se 
assim que o primeiro 
passo é realizado

Barras de inventário/avaliação
(no prazo de 2 anos)

Barras de objetivo/meta 
(no prazo de 2 anos)

Barras do plano
(no prazo de 3 anos)

Inventário Metas Planp

Inventário de emissões de 
referência de GEE enviado e 
validado (incluindo todos os 
critérios obrigatórios) para cumprir 
os requisitos do GCoM.

Objetivo de desenvolvimento 
de redução de emissões de 
GEE/baixa emissão definido 
e validado para cumprir os 
requisitos do GCoM.

Plano de ação climática separado 
ou integrado que abrange a 
mitigação das alterações climáticas 
(seguindo o marco do GCoM) 
submetido e validado para cumprir 
os requisitos do GCoM.

Avaliação Objetivos Plano

Avaliação dos riscos e da 
vulnerabilidade submetida e 
validada para cumprir os requisitos 
do GCoM.

Objetivos de adaptação 
às alterações climáticas 
estabelecidos e validados 
para cumprir os requisitos 
GCoM.

Plano de ação climática separado 
ou integrado que abrange 
a adaptação das alterações 
climáticas (seguindo o marco do 
GCoM) submetido e validado para 
cumprir os requisitos do GCoM.

As medalhas são também uma ferramenta de visibilidade a ser utilizada pelo governo local, que a cada 
etapa concluída confirma sua liderança climática e seu compromisso com as futuras gerações de seus 
cidadãos. Este é um reconhecimento público disponível em nosso site ao lado do perfil de seu governo 
local. Consulte os perfis de seu governo local aqui.

As medalhas e as barras de progresso do GCoM. Fonte: Guia Explicativo do Marco Comum de Reporte, página 74.

http://pactodealcaldes-la.eu/pt-br/signatarios/
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7. Divulgue sua ação climática

Comunique as iniciativas relacionadas à ação climática e o reconhecimento dado pelo Pacto, mencionando 
nossos perfis e páginas de redes sociais. Você pode encontrar nossas contas oficiais na Seção 6 - Pacto 
sobre redes sociais (página 15).

8. Monitore e informe o progresso de seu governo local

O monitoramento e a elaboração de relatórios sobre o progresso são partes fundamentais da iniciativa 
GCoM. Uma vez que um governo local tenha aderido ao GCoM e concluído os passos relativos à avaliação, 
estabelecimento de metas e planejamento, o governo local deve monitorar e controlar regularmente a 
implementação das ações previstas nos planos de ação e para a realização dos objetivos estabelecidos.

Uma vez em conformidade com o que o Pacto propõe, as informações sobre cada uma das etapas 
devem ser confirmadas ou atualizadas pelo menos a cada dois anos, para que o governo local mantenha 
suas medalhas de reconhecimento!

Campanha de visibilidade para o reconhecimento de cidade signatária do Pacto.
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Atualização periódica do inventário de emissões de GEE
É obrigatório que a cidade rastreie as emissões em toda a cidade.
Ao atualizar os inventários, as cidades devem levar em conta todas as mudanças 
possíveis estabelecidas na Tabela 6 do Capítulo 3, mesmo que essas mudanças 
não sejam significativas.

Atualização de inventário devido a mudanças significativas
Os signatários devem atualizar seus inventários nos casos em que ocorrerem 
mudanças significativas que acionem uma mudança no cálculo do inventário 
(como explicado na Tabela 6 do Capítulo 3, incluindo mudanças nos limites 
de inventário, metodologia de cálculo, melhorias na precisão dos dados, 
detecção de erros, etc.). Isto também pode desencadear a necessidade de 
um recálculo dos inventários históricos (ver capítulo 3 para detalhes).

Avaliação regularmente atualizada dos riscos e vulnerabilidades 
relacionadas ao clima
A cidade deve monitorar e controlar os riscos climáticos aos quais está 
exposta, os grupos populacionais vulneráveis e sua capacidade de adaptação.

Progresso para o cumprimento dos compromissos incluídos nos planos de 
ação climática
Cada signatária deve monitorar o progresso para alcançar os objetivos de 
mitigação e adaptação estabelecidos nos planos. A cidade é responsável por 
isso e deve ser pública.

Situação de implementação de cada ação/área de ação/setor nos planos 
de ação climática
Cada signatário deve monitorar o progresso na implementação de todas 
as medidas de mitigação e adaptação usando os indicadores-chave de 
desempenho estabelecidos nos planos adotados.

Custo de cada ação/área de ação/setor
Também é recomendado monitorar o custo de implementação relacionado 
às ações individuais.

Revisões necessárias dos planos de ação climática
As cidades são obrigadas a se preparar para a atualização regular de seus 
planos de ação quando necessário.

Cada dois anos
Deve se apresentar ao GCoM um 
inventário mais recente.

O mais rápido possível; o mais tardar 
até a próxima atualização do inventário

A cada dois anos
Os resultados da avaliação e as 
informações previamente comunicadas 
devem ser confirmados ou atualizados 
de acordo com as avaliações mais 
recentes feitas.

A cada dois anos
Após a adoção oficial dos planos de 
ação climática, o progresso em direção 
às metas ou seu cumprimento deve ser 
relatado a cada dois anos (ou seja, se o 
plano foi adotado no terceiro ano após 
a adesão à iniciativa, o primeiro relatório 
de progresso deve ser apresentado no 
quinto ano).

A cada dois anos
A cada dois anos após a apresentação 
dos planos de ação, o estado de 
implementação de cada ação/área de 
ação/setor incluído nos planos deve 
ser informado (com a possibilidade de 
atualizar ou acrescentar ações).

A cada dois anos
A cada dois anos após a apresentação dos 
planos de ação, os custos de implementação 
de cada ação/área de ação/setor incluídos 
nos planos de ação devem ser relatados.

No próximo ciclo de relatórios
É obrigatório reapresentar planos de ação 
climática ao GCoM quando ocorrerem 
mudanças significativas.

Elemento de seguimento e controle

Inventário de emissões de GEE

Avaliação dos Riscos e Vulnerabilidades em relação ao clima

Planos de ação em relação ao clima

Reporte ao GCoM

Visão geral do monitoramento e controle a nível do governo local e relatório ao GCoM. Fonte: Guia Explicativa do Marco Comum de 
Reporte, página 72.
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A Secretaria Global, a Secretaria Regional e o Helpdesk estão constantemente trabalhando com parceiros do GCoM 

e Coordenadores Nacionais em diferentes países para preparar e fornecer ferramentas para apoiar os governos 

locais. Confira!

Treine-se!

Não perca a série de cursos on-line do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia que busca compartilhar com 

autoridades e organizações municipais conhecimentos úteis para implementar soluções inovadoras e sustentáveis 

em seus territórios.

Fique por dentro!

A Biblioteca Virtual GCoM LAC contém publicações, planos de ação, documentos, ferramentas e outras soluções 

relacionadas com os pilares do GCoM.

Seção 3 - Ferramentas de apoio

Série de webinars do Pacto. Fonte: IUC LAC.

Biblioteca Virtual do Pacto na página regional da iniciativa. Fonte: IUC-LAC.
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1. Como a iniciativa está organizada?
Como aliança global, o Pacto é implementado por seus braços regionais em todo o mundo, sob a liderança do 

Secretariado Global da iniciativa, sediado em Bruxelas. Mais informações na página global do GCoM. 

Com o apoio de uma Secretaria Regional, o Pacto na América Latina e no Caribe atende às diversas necessidades dos 

governos locais da região através de uma estrutura de governança regional e comitês nacionais ou sub-regionais que 

são particularmente adequados para operar dentro das estruturas regionais e nacionais apropriadas.

O Pacto e suas vertentes em cada parte do mundo trabalham juntos para engajar as partes interessadas corretas, ao 

mesmo tempo em que se baseiam no potencial das iniciativas e programas existentes. Isto assegura que as ações 

locais e regionais possam ser tomadas de acordo com as prioridades e diretrizes nacionais específicas para ajudar a 

atender à necessidade global de ações contra a mudança climática.

Seção 4 – Informações Adicionais

1

2

3

4
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6

5 9

8

10
11

12
13

14

1- Canada
2- United States of America
3- The Caribbean
4- Latin America
5- GCoM Global Secretariat

6- European Union and Western Europe
7- Sub-Saharan Africa
8- Middle East and North Africa
9- Eastern Europe and Central Asia
10- South Asia

11- Southeast Asia
12- Korea
13- Japan
14- Oceanía

Regiões em que o Pacto está implementado. 

Primeiro encontró regional do GCoM LAC em Cartagena, Colômbia. Set 2019. Fonte: IUC-LAC

https://www.globalcovenantofmayors.org
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O Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia é implementado na 

região da América Latina e Caribe com o apoio financeiro da União Europeia, 

atualmente por meio do Programa Internacional de Cooperação Urbana 

(IUC).

Na América Latina e no Caribe, o Pacto é implementado através da ação de 

uma ampla rede:

- uma Secretaria, que apoia tecnicamente a implementação e a expansão do 

Pacto na região;

- um Comitê Diretor Regional, composto pela representação regional dos 

membros fundadores da iniciativa: a Delegação da União Europeia no Brasil, 

o Grupo C40 (Cities Climate Leadership Group), ICLEI  América do Sul, a rede 

Cidades e Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), representada pela 

rede Mercocidades e a Federação de Cidades, Municípios e Associações da 

América Latina (FLACMA). O Banco de Desenvolvimento da América Latina 

(CAF), o CDP e o embaixador de nossa região no Conselho do Pacto Global 

também são membros;

- o embaixador das cidades da ALC, prefeito que representa nossa região 

no Conselho do Pacto Global, cargo ocupado desde 2019 pelo Sr. Jorge 

Muñoz, prefeito de Lima, Peru. Veja sua declaração, feita durante o anúncio 

de sua nomeação como membro do Conselho de Administração do Pacto 

Global;

- Comitês Consultivos Nacionais, alguns países têm grupos de trabalho formados por atores-chave no país, que 

indicam uma Estratégia para a Implementação do Pacto, priorizam e potencializam atividades em nível nacional, 

em coordenação com iniciativas existentes e alinhadas com as Contribuições Nacionais Determinadas (CND);

- Os Comitês Consultivos Regionais são grupos de trabalho formados por atores-chave nas regiões, assim 

como associações de autoridades governamentais locais nos países envolvidos. Os comitês regionais também 

indicam um plano de trabalho na região da América Central e Caribe; eles priorizam e potencializam atividades 

em nível regional, em coordenação com as iniciativas existentes e alinhadas com as Contribuições Determinadas 

nacionalmente (NDC);

"Sinto-me honrado em integrar o Conselho do Pacto Global de Prefeitos pelo 
Clima e a Energia". Estou muito entusiasmado por fazer parte desta aliança 
que reúne as vozes de cerca de 10.000 cidades e, ao mesmo tempo, desenvolve 
parcerias estratégicas com diferentes setores para acelerar as ações que 
as cidades tomam para alcançar um futuro com emissões menos poluentes", 

disse o prefeito de Lima, Peru, Jorge Muñoz.
Clique aqui e ouça a mensagem em vídeo do Prefeito

http://pactodealcaldes-la.eu/pt-br/comunidad/
https://www.c40.org
https://www.uclg.org/es
https://www.caf.com/pt
https://www.caf.com/pt
https://www.youtube.com/watch?v=fYgXVrZNKiA&t=9s
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- Coordenadores Nacionais, as associações de municípios de cada país, que têm o importante papel de funcionar 

como ponte entre os governos locais e o GCoM: eles são as organizações através das quais os governos locais 

podem participar e se informar sobre o Pacto dentro de um contexto nacional;

Lembre-se!

Os Coordenadores Nacionais podem apoiar este processo e o serviço de assistência técnica do Pacto na 

América Latina e no Caribe está disponível para fornecer todo o apoio necessário em todas as etapas e sem 

custo. Saiba mais nas seções seguintes sobre como você pode contribuir.

- A Rede de Apoio GCoM em nossa região é formada por instituições e empresas validadas pela Secretaria, com 

capacidade técnica para participar da iniciativa, fornecendo apoio em suas regiões ou países aos governos locais 

signatários na implementação de iniciativas para alcançar o compromisso assumido.

Governança do Pacto em países da América Latina e Caribe

Mario Silva Rodríguez, Diretor Geral do Instituto Metropolitano de Planejamento e Gestão 
do Desenvolvimento da Área Metropolitana de Guadalajara, México, membro da Rede 
de Apoio desde 2018.

"Desde 2018, o Instituto de Planejamento e Gestão do Desenvolvimento da 
Área Metropolitana de Guadalajara se candidatou para tornar-se membro da 
Rede de Apoio do GCoM no México. Como membros, temos a possibilidade de 
comunicar a nossos municípios metropolitanos sobre as oportunidades que 
a rede oferece em termos de capacitação, troca de experiências e acesso a 
oportunidades de cooperação internacional".

México

Costa RicaAmérica Central

Caribe

Comitê Regional

Comitê Nacional

Comitê Nacional em estágio inicial

Simbología

Bolívia

Paraguai

Uruguai

Argentina

Brasil

Panamá

Equador

Peru

Chile

Comitê
Diretivo

Regional Helpdesk

Secretariado 
Regional
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2. As cidades como agentes da transformação

O Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia reúne governos locais de todo o mundo, de qualquer tamanho 

ou região.

As ações dos prefeitos que se comprometeram com o Pacto de Prefeitos estão abrindo o caminho para uma 

melhor qualidade de vida e um desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo em suas comunidades.

Os governos locais têm a capacidade de produzir bons resultados em ações contra a mudança climática.

Os impactos da mudança climática podem ser sentidos mais profundamente nas comunidades locais ao redor 

do mundo, colocando-as em risco de serem afetadas pela mudança climática através de quedas na produção 

industrial, danos à propriedade, infraestrutura ou efeitos negativos sobre a saúde pública e a atividade econômica. 

Neste contexto, os líderes locais não podem se dar ao luxo de esperar para agir.

Desafios climáticos

Ao tomar medidas para combater a mudança climática em nível local, os prefeitos estão agindo com maior 
capacidade para responder aos desafios climáticos (como poluição, eliminação inadequada de resíduos 
sólidos, chuvas excessivas, seca, etc.) e também com menores emissões de carbono.

As ações implementadas impactam a qualidade de vida e saúde das comunidades e contribuem para um 
futuro econômico próspero.

As cidades são responsáveis por 70% do total das emissões globais 
relacionadas com a energia - é uma grande oportunidade de causar impacto!
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O planejamento urbano inteligente pode reduzir os custos de energia e melhorar a mobilidade e a qualidade de vida. 

Isto, por sua vez, criará um ambiente saudável e atraente, onde as pessoas querem viver e as empresas querem investir.

As cidades estão em uma posição estratégica para fazer mudanças reais a partir de uma ampla gama de ferramentas 

que podem ser usadas para reduzir as emissões e se adaptar aos riscos climáticos, muitas vezes sem a necessidade de 

contar com a ação de outros níveis de governo.

As ações de mais de 10.400 cidades e governos locais do Pacto, se totalmente implementadas, poderiam 

representar 2,3 bilhões de toneladas de CO2e de redução anual de emissões em 2030, igualando as emissões anuais 

do transporte de passageiros nos EUA, China, França, México, Rússia e Argentina juntos.

O Pacto também contribui para a Transparência e a Boa Governança

Ao utilizar padrões de dados consistentes e comparáveis, o Pacto Global de Prefeitos está liderando o caminho 

para que outras partes interessadas criem um diálogo aberto e monitorem seu progresso de forma transparente.

Os líderes locais em todo o mundo estão acompanhando seu progresso, comparando ações e demonstrando seu 

impacto coletivo no cenário global. Através do Pacto, os gerentes locais estão compartilhando seu progresso de 

forma regular e consistente em plataformas públicas de acesso aberto.

Fonte: Prefeitura  de Vitória, Brasil
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O  Helpdesk é uma equipe financiada e implementada sob o Programa Internacional de Cooperação Urbana da 

União Européia para a América Latina e o Caribe (IUC-LAC). O Helpdesk está disponível para apoiar os signatários 

com orientação, apoio, esclarecimento de dúvidas, capacitações, entre outros. Veja a lista de serviços abaixo!

Contate o Helpdesk:

Telefone: +55 61 3223-2886
WhatsApp: +55 61 9653-9130

Seção 5 – Conte com o Helpdesk!

Recebe cartas compromisso das 
cidades da América Latina e Caribe e 
compartilha “kits de boas-vindas”

Responde a consultas e dúvidas de 
cidades e interessados

Contribui e apoia Eventos de Capacitação e 
Atividades de Treinamento do Pacto

Prepara e divulga documentos, 
ferramentas e outros recursos para 

as cidades signatárias

Divulga informações do Pacto por meio 
do site web, redes sociais e boletins 
informativos

Organiza webinários

Coleta e organiza informações atualizadas 
sobre a implementação do Pacto e as atividades 
de cidades, comitês y partes interessadas

info@pactodealcaldes-la.euE-mail:

mailto:info@pactodealcaldes-la.eu


Para mais informações, que tal acessar o site do Pacto?

Seção 6 – O Pacto nas redes sociais

Acompanhe-nos nas redes sociais e lembre-se de marcar nossos perfis 
em suas atividades do Pacto!

@GCoMLAC        

@GCoMLAC
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GCoM-LAC

@gcom_la

linkedin.com/company/pacto-de-alcaldes

https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFd3dlK-bh-DQAAAXVj3-FQayFo5SyKnOfmezIhjMfXE8IkdGRY60Ez8WD_cLIccMpZaYAb6fOX3-YQQw2asYwqf36DmSgrYLzZDsSc8uG8fEZoFR0yw5ffb0TbFHrEhJIZYHo=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fiuc_lac
https://www.youtube.com/channel/UCX0eCoiipFGmM-z6qUwoW5w
https://www.facebook.com/GCoMLAC/
https://twitter.com/GCoMLAC
https://www.instagram.com/iuclac/
http://pactodealcaldes-la.eu
https://twitter.com/GCoMLAC
https://www.facebook.com/GCoMLAC/
https://www.youtube.com/channel/UCX0eCoiipFGmM-z6qUwoW5w
https://www.instagram.com/gcom_la/
https://www.linkedin.com/company/pacto-de-alcaldes
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Estamos honrados com sua participação nesta iniciativa que é ampla, 
ambiciosa e comprometida com um futuro melhor para as pessoas.

SEGUIMOS EM CONTATO!

Equipe do Helpdesk em agosto de 2020. Tiago Rubo, Nathália Fernandes, Valentina Falkenstein, Ébida Santos, 

Rebecca Borges, Alessandra de Rossi, Letícia Tancredi, Fábio Donato, Larissa Lins (partindo da parte superior 

esquerda).


