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Novo relatório do IPCC alerta:

• O fortalecimento das capacidades de ação climática das autoridades nacionais e 
subnacionais, da sociedade civil, do setor privado, dos povos indígenas e das 
comunidades locais pode apoiar a implementação de ações ambiciosas, 
limitando o aquecimento global a 1,5 ° C.

Cenário 

Mundial

• Precisaremos tomar medidas mais drásticas para conseguirmos limitar o 
aquecimento global no 1,5°C



Cenário 

Mundial

AS CIDADES VÊM SENDO AFETADAS PELA MUDANÇA DO CLIMA, E 
TAL FENÔMENO SE INTENSIFICARÁ. O PLANEJAMENTO URBANO NÃO 

CONSIDERA OS IMPACTOS NEGATIVOS  DECORRENTES DESSE 
CENÁRIO.



Crédito: Frederico Haikal - Arquivo Hoje em Dia

COMO CONSEQUÊNCIA, AS CIDADES 
TERÃO QUE LIDAR COM ALTERAÇÕES NO 
CICLO HÍDRICO, AUMENTO NA 
FREQUÊNCIA DOS EVENTOS EXTREMOS, 
PERDAS ECONÔMICAS, ACIRRAMENTO DA 
VULNERABILIDADE SOCIAL E DIMINUIÇÃO 
DA SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL.

IMPACTOS



Se uma lógica de adaptação, mitigação e desenvolvimento urbano 

sustentável for integrada nas decisões de planejamento e refletida nos 

projetos, os custos adicionais para ajustes posteriores poderão ser 

evitados. 

CAMINHO



A COP23 demonstrou que o Acordo de Paris é 

imparável e irreversível, onde os governos locais 

e regionais estão posicionados como protetores 

importantes

Cenário 

Mundial



As NDCs não são suficientes para reduzir as 

emissões e conter o aumento da temperatura 

abaixo dos 2˚C

Este é o momento perfeito para envolver os governos locais e regionais no 

cumprimento dos compromissos nacionais e aumentar as ambições globalmente.

Cenário 

Mundial



O Diálogo Talanoa abre as portas para alianças 

multinível e multi-stakeholder. Os governos locais e 

regionais agora têm a oportunidade e o dever de 

estender isso a todas as cidades e regiões do mundo.

Cenário 

Mundial



2016 - Nova 

Agenda Urbana

2010 - Metas de 

Aichi para 

Biodiversidade

2015 - Marco de Sendai 

para Redução de Riscos e 

Desastres

2015 - Agenda 2030 e 

Objetivos do 

Desenvolvimento 

Sustentável

2015 -

Acordo de 

Paris sobre 

Clima

2015 - Financiamento 

para o Desenvolvimento

Trajetória dos Marcos Globais de Sustentabilidade

Metas até 2030

Metas até 2050

Metas até 

2020

Metas até 2030

Metas até 2020



ICLEI – Governos Locais pela 

Sustentabilidade

O ICLEI é a principal rede global de mais de 1.500 cidades e regiões 

comprometidas com a construção de um futuro sustentável. Através de 

nossos esforços coletivos, impactamos mais de 25% da população urbana 

global. 



Os Governos Locais e Regionais da Rede ICLEI trabalham em conjunto com uma equipe 

diversificada de especialistas globais em 22 escritórios ativos em 124 países. Juntos, 

abordamos os impactos locais de mudanças globais sem precedentes, da mudança  

climática à urbanização, visando que o desenvolvimento urbano tenha o menor impacto 

possível nos sistemas globais e construa comunidades centradas nas pessoas  e equitativas.



Os cinco caminhos do ICLEI

Desenvolvimento equitativo 
e centrado nas pessoas

Desenvolvimento de baixa 
emissão

Desenvolvimento baseado 
na natureza

Desenvolvimento circular

Desenvolvimento resiliente



Linhas de ação

Capacitação de gestores e lideranças locais

Desenvolvimento de metodologias e ferramentas para os municípios

Apoio técnico ao desenvolvimento de planos municipais

Advocacy: global e nos contextos nacionais - integração entre níveis de 

governo
Cooperação cidade-cidade e em rede

Comunicação, sensibilização e engajamento

Financiamento verde

Líderes do futuro



Nossa Agenda

Software para que as 
cidades da rede 
monitorem suas 

emissões de GEE.

Connecting Nature Academy
Plataforma para troca de 

informações e conhecimento 
sobre estratégias e soluções 
baseadas na natureza entre 

cidades Brasileiras e Europeias.



•

www.iclei.org/cityfood 

Programa de formação ICLEI

• Líderes do Futuro, capacitar e familiarizar a 
juventude com o tema do desenvolvimento 
urbano sustentável e sua transversalidade por 
meio de experiências profissionais qualificadas 
em projetos e/ou ações desenvolvidas pelo 
ICLEI junto aos governos locais associados e 
outros parceiros.

• Fomenta aproximação do município com a 
academia por meio de um estudante de post 
graduação estrangeiro, que traz um olhar 
externo ao processo de formatação e 
desenvolvimento de políticas públicas.

• Intercâmbio cultural
• Promoção de produção acadêmica para as 

temáticas de sustentabilidade.

Nossa Agenda



•

www.iclei.org/cityfood 

Produção de estudos de caso 
com enfoque temático: Gestão 

de Resíduos Sólidos.

Nossa Agenda

MBA Design com Proposito do instituto 
que estudou a estrutura do ICLEI e 

apresentou modelos de eventos com a 
finalidade de captar recursos 

financeiros para a Rede.



Enquanto as “cidades inteligentes” são associadas ao seu arrojo

tecnológico e de infraestrutura, as “cidades inteligentes pelo

clima” aliam esses elementos ao desafio de enfrentar as

mudanças climáticas, modificando os padrões tradicionais de

desenvolvimento urbano ‒ intensivo em carbono e consumo de

combustíveis fósseis ‒ para um mais sustentável e eficiente em

utilização de recursos.

Crédito: Dominic Chavez/World Bank/CCBYNCSA

CIDADES INTELIGENTES PELO CLIMA



Passos fundamentais para Cidades

Inteligentes pelo Clima

Entende-se que alguns pontos são fundamentais para a replicação de modelos de 
“cidades inteligentes pelo clima” e seus planos de governança. São eles:

1) informação: criar e gerir sistema de 
indicadores para o monitoramento e a avaliação de 
políticas públicas;

2) transparência: dados abertos (open 
data/open government);

3) diálogo: não basta, apenas, ter transparência, 
é necessário desenvolver canais de participação e 
diálogo permanentes da população; 

4) intersetorialidade: promover a integração 
das políticas no território;

5) ética: ter uma visão de longo prazo que 
concilie os interesses e as prioridades da cidade com 

as agendas globais contemporâneas (ODS, Acordo de 
Paris, Nova Agenda Urbana, Marco de Sendai, Metas 
de Aichi para a Biodiversidade);

6) identidade cultural: preservar a memória e 
valorizar a história local, respeitar e estimular a 
cultura local e promover o diálogo com outras 
culturas, mantendo a cidade aberta para o novo e 
construindo capacidade de inovação. 



CASES DE CIDADES 

BRASILEIRAS 

SUSTENTABILIDADE NO

PLANEJAMENTO URBANO



R e c i f e

Parque Capibaribe: 

• Projeto prevê um sistema de parques integrados ao longo de 15km em cada margem do  rio 
Capibaribe, no Recife, totalizando 30km de transformações nas bordas do principal curso d’água da 
cidade.

• A iniciativa, que irá conectar espaços e efetivar uma forma mais fácil e segura de se deslocar pela 
cidade, para pedestres e ciclistas, é desenvolvida por meio de um convênio inovador entre a 
Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Recife, e o INCITI, rede de pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).



R e c i f e

Parque Capibaribe: 

O Parque prevê a implantação de 12 passarelas, 45km de cicloviário e 51km de ruas-parque, ruas de 
acesso ao Capibaribe que serão otimizadas, recebendo o mesmo tratamento aplicado nas margens do rio.

Com todos os olhares voltados para as potencialidades do rio Capibaribe e entorno, o projeto é o ponto de 

partida para que o Recife se torne uma Cidade-Parque até 2037, quando o município comemora 500 
anos.



R e c i f e

Porto Digital 

• O Porto Digital é um dos principais parques tecnológicos e ambientes de inovação do Brasil. 

• É fruto e referência nacional de uma ação coordenada entre governo, academia e 
empresas, conhecido como modelo "Triple Helix". Essa iniciativa propiciou o ambiente 
necessário para fazer com que o Porto Digital se transformasse num dos principais 
ambientes de inovação do País.

• O parque contou, em sua partida, com R$ 33 milhões em recursos do Governo do Estado 
para implementação de infraestrutura e condições necessárias para a sua operação.

• Para implantar o modelo de governança e os projetos estruturadores, foi criado o Núcleo de 
Gestão do Porto Digital (NGPD), associação civil sem fins lucrativos, qualificada como 
Organização Social (OS) pelo Governo de Pernambuco e pela Prefeitura da Cidade do Recife 
(PCR)



C a m p i n a s

Implementação dos projetos INTERACT-Bio e Reconecta RMC 
estabelecem cooperação entre os 20 municípios que compõem a 
Região Metropolitana de Campinas (RMC), para ações de interesse: 
Proteção Animal, Recuperação de Áreas de Preservação Permanente 
e Fortalecimento de Áreas Protegidas Existentes e Criação de Novas 
Áreas Protegidas.



Contextualização

Área de Conectividade

Apoiar as regiões 
metropolitanas a 

incorporarem o potencial da 
natureza e dos serviços 

ecossistêmicos na gestão e 
planejamento urbanos.

Integrar, identificar e discutir 
as ações relevantes para 

subsidiar uma linha de 
atuação regional voltada à 
preservação e recuperação 

da fauna e flora.

RECONECTA-RMCINTERACT-Bio

C a m p i n a s



INTERACT-Bio e os marcos globais

Metas de Aichi
2 – Integração em estratégias nacionais e locais de      

desenvolvimento
14 – Restaurar e preservar ecossistemas provedores de s

erviços essenciais

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
11 –Cidades e Comunidades Sustentáveis

6 – Água potável e saneamento
13 – Ação contra a mudança global do clima

14 e 15 – Vida terrestre e aquática

- Planejamento para regiões em vez de apenas cidades;
- Criação de um sistema de governança metropolitana;

- Áreas verdes e qualidade do ar como fatores essenciais para 
qualidade de vida



Linha do Tempo de Atividades

abril/2017
Apresentação do RECONECTA na 183ª 

Reunião do Conselho RMC

junho/2017
1º Workshop RECONECTA: definição dos eixos de 

atuação

novembro/2017
2º Workshop: serviços 

ecossistêmicos e atividades 
prioritárias

dezembro/2017
Grupos de trabalho

julho/2017
Seleção da RMC como região modelo 

do INTERACT-Bio

janeiro-maio/2018
Intervenção nos mapas e exercício 

participativo de refinamento da 
área de conectividade

junho/2018
Mapeamento de serviços ecossistêmicos

junho/2018
Validação pelo GT Rede de Áreas 

Protegidas da CT de Recursos 
Naturais do Comitê de Bacia do 

PCJ



ICLEI América do Sul

iclei-sams@iclei.org 

Fone: (11) 5084-3082
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@ICLEI_SAMS
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