
 

 

 

 

OFERTA DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA PARA CIDADES 
COMPROMETIDAS COM O COMPACTO DE PREFEITOS 

 
Série de treinamentos online para elaboração de Inventários de Emissões de GEE e 
Levantamento de Riscos 
 
 
Ilmo.(a) Sr.(a),  
 
Queremos convidar seu município a fazer parte do grupo de prefeituras que está na vanguarda 
do enfrentamento local à mudança do clima, e a demostrar sua liderança e ambição firmando 
compromisso com o Compacto de Prefeitos. A iniciativa é uma coalizão global de prefeitos e 
autoridades locais comprometidas com a ação climática ambiciosa e transparente. Os Prefeitos 
signatários se comprometem a atuar para a mitigação e adaptação à mudança climática, e 
reportar publicamente e de forma transparente sua evolução. 
 
Ao cumprir os critérios de conformidade da iniciativa, seu município dá passos importantes para 
acessar novas oportunidades de financiamento, apoiar avanços nas metas nacionais e 
esforços globais para atingir os objetivos do Acordo de Paris, que reconhece explicitamente a 
importância das cidades para o enfrentamento à mudança do clima, colocando-as como atores 
essenciais para implementação de ações transformadoras no ambiente urbano.  

 
Para ajudar as cidades comprometidas a atingir a conformidade total dentro do prazo 
estipulado pelo Compacto de Prefeitos, o ICLEI SAMS oferecerá apoio técnico através de 
uma série de webinars de capacitação. Em seu primeiro ano de compromisso com o 
Compacto de Prefeitos, a cidade deverá realizar seu inventário de emissões de gases de efeito 
estufa no padrão GPC, informar os riscos climáticos enfrentados e reportar publicamente suas 
ações climáticas. Estes critérios serão abordados nas sessões de capacitação, que ocorrerão 
entre Julho e Outubro de 2016, conforme o cronograma anexo.  
 
Os webinars serão acompanhados do envio de materiais de referência e documentos modelo, 
a serem preenchidos pela equipe participante após cada sessão. Exclusivamente para os 
Membros ICLEI, a equipe do ICLEI SAMS oferecerá o serviço de helpdesk em suporte ao 
processo de capacitação, e estará disponível por e-mail e telefone para sanar dúvidas e revisar 
materiais ao longo de todo o período do treinamento.  
 
A ANAMMA apoia o Compacto de Prefeitos e incentiva a participação das equipes municipais 
nos treinamentos oferecidos pelo ICLEI em 2016.  
 
Assim sendo, a ANAMMA e ICLEI encorajam V.Sa. a tomar o próximo passo e formalizar seu 
compromisso com a iniciativa pela assinatura e envio da Carta de Intenção do Município, 
cujo modelo está anexo. Para assegurar a participação na série de webinars de capacitação, 
envie a Carta assinada ao e-mail iclei-sams@iclei.org e indique até o dia 25 de Julho de 
2016 um servidor de carreira da Prefeitura como responsável pela execução das 
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atividades através do preenchimento do formulário online disponível em: 
http://goo.gl/forms/BeAGvqyT26E84sZJ2  
 
O técnico indicado deverá participar de todos os treinamentos, se responsabilizar por mobilizar 
um grupo de trabalho intersecretarial na Prefeitura para elaboração do inventário de emissões 
de GEE e levantamento de riscos climáticos, e compartilhar com o ICLEI as atividades 
executadas. 
 
A Prefeitura poderá convidar outros funcionários e parceiros locais técnicos a participar das 
capacitações online, porém o contato com o ICLEI e responsabilidade pela execução das 
atividades deverá ser centralizada no técnico indicado. 
 
A assistente de projetos do ICLEI, Amanda Barni, estará à disposição para esclarecer 
quaisquer dúvidas pelo e-mail iclei-sams@iclei.org ou telefone (11) 50843079. 
 
Para mais informações, acesse www.iclei.org/treinamentos  

 

Com votos de elevada estima e consideração, 
 
 
Bruna Cerqueira  
Gerente de Políticas e Estratégia 
ICLEI América do Sul 
 

Rogério Menezes 
Presidente 
ANAMMA 
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