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Programa GreenClimateCities
Um caminho para o desenvolvimento urbano 
de baixo carbono e baixo risco



As mudanças climáticas são uma realidade. A liderança 
local tem sido fundamental para a resposta global a este 
desafio, e o envolvimento proativo e contínuo de cidades 
ao redor do mundo é imprescindível.

O Programa GreenClimateCities (GCC) baseia-se em 
25 anos de experiência e especialização através da 
Campanha do ICLEI Cidades pela Proteção do Clima 
(CCP) - o primeiro e maior movimento global de governos 
locais em prol do combate às mudanças climáticas.

O GCC leva o planejamento e ação local para o próximo 
nível. O mundo aclamou os grandiosos objetivos e a 
decisão global do Acordo de Paris firmado durante 
COP21, em Paris, e o GCC é a maneira mais eficaz para 
que as cidades implementem esse Acordo, podendo 
ainda amparar a implementação das  Contribuições 
Nacionalmente Determinadas (NDCs). 

O que é o GreenClimateCities (GCC)?

O Programa GreenClimateCities (GCC) do ICLEI apoia as 
comunidades locais que estão na vanguarda,  abordando 
os desafios e as oportunidades do crescimento urbano, 
explorando a sua economia e infraestrutura verdes, e 
buscando uma trajetória de desenvolvimento de baixo 
carbono. A metodologia do GCC é um processo de nove 
passos que oferece acesso a ferramentas, instrumentos, 
boas práticas e suporte para gestão de processos. 

O GCC oferece:

 z Orientação sobre o processo e uma estrutura 
feita sob medida para atender as necessidades 
de governos locais, para guiá-los e apoiá-los sobre 
como analisar, agir e acelerar por meio da integração 
do desenvolvimento de baixo carbono às políticas, 
planos e processos de desenvolvimento urbano.  

 z Abordagem flexível e comprovada, adaptável a 
diferentes contextos, permitindo que qualquer 
cidade, de pequeno ou médio porte, metrópole ou 
distrito, possa se envolver respeitando seu próprio 
ritmo. 

 z Processo de Mensuração, Reporte e Verificação 
(MRV) para demonstrar comprometimento, 
capacidade e resultados locais.

 z Ampla gama de ferramentas e diretrizes para dar 
suporte à implementação eficiente das ações 
climáticas locais, com auxilio de especialistas 
multidisciplinares, capacitação e oportunidades de 
intercâmbio bilateral. 

 z Rede global de cidades comprometidas com o 
enfrentamento às mudanças climáticas e com o 
desenvolvimento sustentável, com foco nas pessoas, 
políticas, finanças e tecnologia. 

 z Orientação sobre formas de aprimorar o diálogo e 
intensificar a cooperação entre níveis de governo 
para reforçar as ações climáticas no país.
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Quem usa o GCC?

O GCC pode orientar tomadores de decisões políticas e 
equipes técnicas - pessoas que lideram e implementam 
o processo de mitigação das mudanças climáticas em 
suas comunidades.

Qualquer governo local pode aderir a este programa, 
independente de seu tamanho, localização geográfica 
ou nível de desenvolvimento. Para saber como, por 
gentileza, entre em contato com o escritório do ICLEI 
para sua região - http://www.iclei.org/contacts   

Principais Benefícios e Resultados Positivos
Do baixo carbono ao carbono neutro, o GCC apoia o 
aumento dos esforços, atendendo às normas globais, 
reportando a uma plataforma global e aprimorando e 
acompanhando o desempenho.

Por meio do processo GCC, seu governo será 
capacitado para: 

 9 Desenvolver capacidade institucional para o 
Desenvolvimento de Baixo Carbono 

 9 Aprofundar a compreensão dos pontos fortes e 
potencial local 

 9 Criar ou adaptar processos e estruturas para 
integrar o Desenvolvimento de Baixo Carbono ao 
planejamento, políticas e projetos urbanos, nos 
diversos departamentos e setores do município

 9 Engajar e empoderar as partes interessadas de 
forma significativa e inclusiva

 9 Aprovar uma estratégia eficaz para cumprir os 
objetivos e metas

 9 Fortalecer condições favoráveis ao adotar/adaptar 
políticas e regulamentações

 9 Introduzir mecanismos para a execução de 
programas e projetos ao longo do tempo

 9 Melhorar o monitoramento e a capacidade de reporte 

 9 Demonstrar resultados e avanços com 
credibilidade e transparência

O GCC oferece acesso a:

 z Protocolo Global para Inventários de Emissões 
de Gases de Efeito Estufa na Escala da 
Comunidade (GPC) http://www.iclei.org/gpc 

 z Sistema de Mensuração, Reporte e Verificação 
(MRV) e Listas de Controle

 z Ferramenta de consulta às partes interessadas

 z Cenários de baixo carbono e ferramentas para 
identificação de prioridades

 z Softwares de quantificação de gases de efeito 
estufa com funções de inventário de GEE 
e planejamento de ações www.heat.org e    
www.clearpath.global 

 z Plataforma Solutions Gateway www.solutions-
gateway.org,  que inclui orientações sobre 
a seleção de modelos de financiamento 
adequados

 z Pool de Especialistas 
http://tinyurl.com/poolofexperts

 z Registro Climático carbonn®, plataforma 
global de relatoria sobre a ação climática local 
e subnacional www.carbonn.org



Dê o primeiro passo... conecte-se!
O ICLEI -  Governos Locais pela Sustentabilidade, 
estabelecido em 1990, é a principal rede global de cidades 
com mais de 1.500 estados, metrópoles e cidades de 
pequeno e médio porte em 86 países comprometidos 
com a construção de um futuro sustentável. Ajudando 
seus Membros a se tornarem sustentáveis, resilientes, 
eficientes no uso de recursos, biodiversos, de baixo de 
carbono; a construírem infraestrutura inteligente e a 
desenvolverem uma economia urbana verde e inclusiva 
com o objetivo final de alcançar comunidades felizes 
e saudáveis, o ICLEI atinge mais de 25% da população 
urbana mundial.

A rede global do ICLEI conta com 17 escritórios regionais 
e nacionais e fornece uma ampla gama de serviços 
para ajudar os governos locais a liderar o caminho 
para tornarem-se de baixo carbono ou mesmo neutros 
em carbono. Por meio de consultas, fornecendo 
softwares de inventários de gases efeito estufa e outras 
ferramentas, bem como compartilhando conhecimento 
e assistência técnica, o ICLEI pode ajudar cidades nas 
suas transformações.

Entre em contato:
ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade
Secretariado Mundial 

carbonn® Centro Bonn para Ação 
e Relatoria Climática Local 

Email: carbonn@iclei.org     

Web: www.iclei.org/gcc 

Encontre o escritório do ICLEI mais próximo 
a você na página 
http://www.iclei.org/contacts
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