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O ICLEI é a principal associação mundial de governos locais dedicados ao 
desenvolvimento sustentável, cuja rede global conecta mais de 1.500 
governos de estados e cidades de diversos portes, em mais de 100 países.  

Movido pela causa de mobilizar os governos locais para construir cidades 
mais sustentáveis, o ICLEI apoia o desenvolvimento de políticas e ações pela 
Sustentabilidade no contexto local.

ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade



Ao longo de sua trajetória pioneira de mais 
de 25 anos, tem promovido a articulação de 
cidades, estados e regiões pela agenda do 

desenvolvimento sustentável e está presente 
em todas as regiões do mundo por meio de 

17 Escritórios e Secretariados Regionais.



O ICLEI promove oportunidades de apoio 
técnico, treinamentos, informações para 

construção de capacidade e 
compartilhamento de conhecimento aos 

governos locais para a implementação do 
desenvolvimento sustentável no âmbito 

local. 



Agendas Urbanas do ICLEI (Plano de Seul - 2015-2021)



Linhas de Atuação



A Rede do ICLEI na 
América do Sul reúne + de 
55 Membros, dentre 
governos municipais e 
estaduais, em oito países 
da Região.

Membros na 
América do Sul



Acordos globais pela 
Sustentabilidade



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 de 
Desenvolvimen
to Sustentável

2015 - 
Acordo de 
Paris sobre 

Clima

2015 - Financiamento 
para o Desenvolvimento

Trajetória dos Marcos Globais de Sustentabilidade





Principais 
Projetos em 
Andamento  
2017

1. INTERACTBio & 
2. Áreas Protegidas 
Locais

América do Sul

1. (Brasil, Tanzânia, India) e 
2. (Brasil,Colômbia, Peru e Bolívia)



Brasil

Brasil

América do Sul

Brasil, Colômbia

Principais 
Projetos em 
Andamento  
2017



Principais iniciativas sobre 
eficiência energética

O ICLEI América do Sul, com o 
apoio da World Resource 
Institute (WRI), está coordenando 
a iniciativa global BEA- Eficiência 
Energética em Edifícios- no 
Brasil, cujo objetivo é auxiliar 
governos locais a acelerarem a 
adoção de políticas e 
implementação de projetos de 
construções com maior 
eficiência energética e melhores 
práticas. 

A EcoMobility Alliance, criada 
em 2011, é um grupo de 
governos locais entusiasmados 
com um objetivo comum: criar 
e implementar estratégias de 
mobilidade urbana que dê 
prioridade às pessoas e ao 
meio ambiente. Além disso, a 
Aliança pretende envolver os 
atores públicos e privados na 
defesa da EcoMobilidade a 
nível global.

SE4ALL capacita os líderes 
para formar parcerias e 
potencializar recursos 
financeiros para alcançar o 
acesso universal a energia 
sustentável, como 
contribuição para um 
mundo mais limpo, justo e 
próspero para todos.

Coordenada pelo PNUMA, e com 
suporte do ICLEI,  a iniciativa 
apoia os esforços dos governos 
nacionais e locais para 
desenvolver, modernizar 
e ampliar sistemas 
modernos de energia distrital, 
por meio de parcerias com 
múltiplos atores e com 
apoio de parceiros internacionais 
e do setor privado, e ocorre no 
âmbito da iniciativa Sustainable 
Energy for All, promovida pela 
ONU.



Obrigado!
 

facebook.com/icleiamericadosul

twitter.com/ICLEI_SAMS

flickr.com/ICLEIAmericadoSul

www.iclei.org/sams

iclei-sams@iclei.org

http://flickr.co/ICLEIAmerica
http://facebook.com/icleiamericadosul
http://flickr.com/ICLEIAmerica
http://www.iclei.org/sams
mailto:iclei-sams@iclei.org

