C O M PAC TO
de P R E F E I T O S
JUNTE-SE AO COMPACTO DE PREFEITOS E MOSTRE SUA LIDERANÇA
PELA AÇÃO CLIMÁTICA!
A caminho da COP21 e respondendo ao chamado do Papa Francisco, para demonstrar a força e
o compromisso dos Prefeitos Brasileiros com o enfrentamento às mudanças climáticas, líderes
locais serão convidados a aderir ao Compacto de Prefeitos no Fórum Vida Urbana, organizado
pela Prefeitura de Belo Horizonte e Frente Nacional de Prefeitos nos dias 19 e 20 de novembro
de 2015, com apoio do ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade e do ONU Habitat.
Para saber mais sobre o que é o Compacto de Prefeitos, por que se engajar e os requisitos
para conformidade, participe do seminário online oferecido pelo ICLEI no dia 18 de setembro
às 10:30. Inscreva-se pelo email: iclei-sams@iclei.org

COMO PARTICIPAR:
1. Registre-se e comprometa-se. Envie sua carta compromisso para iclei-sams@iclei.org

até 30 de setembro, reporte suas ações climáticas no Registro Climático carbonn ou CDP
e participe da cerimônia pública deadesão de Prefeitos Brasileiros durante o Fórum Vida
Urbana, no dia 20 de novembro de 2015.

2. Levante sua situação inicial. Até um ano após o compromisso, a cidade deve fazer seu
inventário de emissões de GEE no padrão GPC e identificar as ameaças climáticas a que está sujeita.
Novamente, a cidade deve reportar suas ações ao CDP ou ao Registro Climático Carbonn.

3. Adote metas de redução e estabeleça um sistema de medição. Dois anos após

o compromisso, a cidade deve aprimorar seu inventário de GEE; definir uma meta de redução de
emissões de GEE; conduzir sua análise de vulnerabilidades às mudanças climáticas e novamente
relatar suas ações.

4. Estabeleça um plano de ação. Em três anos, a cidade deve publicar um plano de ação
climática para alcançar sua meta e aumentar sua resiliência às mudanças climáticas.

5. Anualmente, reporte seu progresso e seja reconhecido por suas conquistas.

Para manter-se em conformidade com o Compacto de Prefeitos, as cidades devem reportar seu
progresso anualmente. A cada ano, as cidades que cumprirem os respectivos requisitos serão
reconhecidas formalmente por um selo da iniciativa, que será exibido no perfil da cidade no
Compacto de Prefeitos e poderá ser utilizado em suas comunicações.

Para mais informações:
Site: www.compactofmayors.org
E-mail: iclei-sams@iclei.org

