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Guia para Cidades do Pacto Global de Prefeitos (GCoM) 

Este documento tem como objetivo fornecer orientações sobre a divulgação e a conformidade das cidades que 
estão reportando ao Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e a Energia por meio da Plataforma Unificada de 
Reporte CDP-ICLEI. 
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Reportando os requerimentos do Pacto Global de Prefeitos  
Cidades e governos locais comprometidos com o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia (GCoM) 

concordam em disponibilizar publicamente os seus principais dados climáticos por meio de reportes regulares, a 

fim de acompanhar o progresso dos objetivos firmados.  

A Plataforma Unificada de Reporte CDP-ICLEI é uma das plataformas de divulgação oficialmente reconhecidas 

pelo GCoM. Totalmente integrada com Marco Comum de Reporte (CRF) do GCoM, o que significa que qualquer 

dados exigido pelo CRF pode ser relatado através do sistema.  

Este documento fornece um passo a passo para reportar os requisitos do GCoM através da Plataforma Unificada 

de Reporte CDP-ICLEI. No mínimo, todas as perguntas obrigatórias do GCOM no questionário (incluindo todas 

as tabelas, campos numéricos, campos de texto e menus suspensos), conforme destacado nas listas de 

verificação abaixo, devem ser respondidas. Caso contrário, sua resposta não atenderá a conformidade. É melhor 

responder uma pergunta com "não" ou "não sei" do que deixá-lo em branco. 

É importante que, além de anexar quaisquer documentos relevantes, todas as informações obrigatórias sejam 

reportadas na plataforma para permitir a coleta de informações em um formato padronizado. 

Observe que responder a essas perguntas não garante automaticamente a conformidade da cidade, caso as 

repostas não atendam a requisitos mínimos1.  Consulte as Orientações do CRF para maiores informações 

Mantendo a conformidade com as fases dos selos 

A partir de 2020, as cidades e os governos locais deverão reportar com nos pilares de mitigação e adaptação do 

CRF. Cada pilar é composto por três (3) fases, detalhadas abaixo, junto com as descrições, instruções e 

requisitos sobre como manter a conformidade em cada uma das etapas. 

Embora cada fase não precise ser atualizada anualmente com novas informações, a Plataforma Unificada de 

Reporte CDP-ICLEI recomenda fortemente que você ative e reenvie sua resposta todos os anos, que será 

preenchida automaticamente a partir do ano anterior, para acompanhar seu progresso. 

__________________________________________________ 

Como receber um Selo em Mitigação 
Dentro do progresso em Mitigação há três passos que precisam ser concluídos para que se obtenha a 

conformidade total do GCoM:  

Passo 1: Inventário de Emissões de GEE 

 Passo 2: Meta de Redução de GEE / Meta de Mitigação  

 Passo 3:  Plano de Ação Climática / Mitigação 

 
1 Por exemplo, se a resposta da pergunta 2.0 “Foi realizada uma avaliação de vulnerabilidade ou de risco de mudança 
climática para a área da cidade?” for “Não”, a cidade não atinge requisitos mínimos mesmo com uma resposta fornecida. 

https://www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-reporting-framework/
https://www.globalcovenantofmayors.org/wp-content/uploads/2019/04/Data-TWG_Reporting-Framework_GUIDANCE-NOTE.pdf
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Passo 1: Elaborar um Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 

- Para obter a conformidade do GCoM, deve-se compilar, anexar o inventário de GEE da cidade e  

reportar todas as informações do inventário obrigatórias na plataforma.  Se a cidade atingiu a 

conformidade da fase do inventário em 2019, um novo inventário deverá ser reportado pela 

plataforma pelo menos uma vez a cada quatro anos para que assim mantenha sua conformidade 

 

- Se a cidade manteve a conformidade da fase do inventário em 2019, um inventário atualizado 

seguindo os novos requisitos do CRF deverá ser divulgado em até quatro anos a contar do ano base do 

inventário atual.  

 

Ano do 
inventário 
reportado 

Ano de reporte 

2020 2021 2022 2023 

2016     

2017     

2018     

2019     

2020     

2021     

2022     

 

 

 

Tabela 1: Ano do inventário permitido em relação ao ano de reporte. O ano base do 

o inventário deve ser inferior a 4 anos do ano em que a cidade envia seu reporte. 

 

- Se a cidade não atingiu a conformidade na fase do inventário, utilize o check-list a seguir para 

auxiliar na obtenção da conformidade. 

 

Preencha o questionário e tabelas com as informações disponíveis, evite deixar as questões em branco. Isso nos 

permite entender melhor o progresso da cidade e a destacar suas conquistas. 

Para obter a conformidade é preciso completar no mínimo as seguintes seções obrigatórias do questionário. 

 

 

 

Inventário válido para o ano de reporte Inventário inválido para o ano de reporte 



             
 

4 
 

✓ Inventário de Emissões da Escala Comunitária:  

 

✓  Requisitos do CRF 

Onde incluir? 

Anexo 
Plataforma 
de reporte 

Nº da questão 

  
A cidade possui um inventário de emissões para reportar.  
 

✓    ✓ 4.0 

 
Se a cidade não possui um inventário de emissões, ignore o check-list e pule para o Passo 2: Meta de 
Redução de GEE. Se a cidade possuir um inventário, é preciso responder e preencher os seguintes 
requisitos.   
 

 O período do inventario deve abranger 12 meses 
consecutivos, e o ano que foi elaborado o inventario (ano 
base), não deve ser inferior a 4 anos em relação ao 
reporte (exemplo: sendo o ano de reporte 2020, seu 
inventário não poderá ser anterior a 2016) 

✓ ✓ 4.1 

 
Especificar o limite geográfico do inventário, relativo a 
fronteira da cidade. Se os limites do inventário forem 
diferentes da fronteira, fornecer explicações sobre as 
áreas consideradas.  

✓ ✓ 4.2 

 Se o inventário foi desenvolvido em conjunto com 
comunidades ou cidades vizinhas, identificar as outras 
cidades.  

 ✓ 4.3 

 
Identificar o principal protocolo, norma ou metodologia 
utilizado para calcular o inventário de emissões de GEE. 
Qualquer metodologia oficial é aceita. 

 ✓ 4.3 

 Se o inventário utilizar uma “Metodologia específica 
regional ou nacional”, uma “Metodologia específica da 
cidade”, ou “Outra metodologia” fornecer um comentário.  
 
A metodologia deve incluir obrigatoriamente todos os setores e 
subsetores, assim como todos os dados de atividades 
relevantes, fontes de dados, referências, exclusões e 
divergências. Consulte as Orientações do CRF para maiores 
detalhes em como obter a conformidade.  

 ✓ 4.3 

https://www.globalcovenantofmayors.org/wp-content/uploads/2019/04/Data-TWG_Reporting-Framework_GUIDANCE-NOTE.pdf
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Selecionar o formato CRF para reportar o inventário 
 
O GCoM requer quer que todas as cidades participantes 
reportem seus inventários no formato do Marco Comum de 
Reporte (CRF) 

 ✓ 4.3a 

 Reportar quais GEE o inventário considera.  
 
O inventário considera ao menos todos os gases obrigatórios 
(dióxido de carbono CO2, metano CH4 e óxido nitroso N2O). 

✓ ✓ 4.4 

 
Especificar o formato do inventário anexado da cidade.  ✓ 4.5 

 
Anexar o inventário da cidade em Excel ou em algum 
outro formato de planilha. 

✓ ✓ 4.5 

 Os fatores de emissão utilizados estão relatados no 
inventário.  
 
Utilizar fatores de emissões baseados em atividades 
(IPCC) são recomendados mas fatores de emissões de 
análise do ciclo de vida (LCA) também podem ser usados.  

✓ ✓ 4.5 

 
Reportar quais os Potenciais de Aquecimento Global 
(GWP) são utilizados.  

✓ ✓ 4.5 

O resultado de emissões para todos os setores e subsetores devem ser reportados no formato CRF na 
pergunta 4.6a. Também deverão ser reportados os dados de atividade e os fatores de emissão para todas as 
fontes de emissão na pergunta 4.15. Assim como é necessário anexar um inventário que atenda aos 
requisitos do CRF: 

 

Calcular e reportar todas as emissões dos subsetores 
obrigatórios de energia estacionária, transportes, resíduos 
e geração de energia, conforme é especificado pelo CRF 
(Tabela 2). Especificar cada subsetor em emissões diretas 
e indiretas, com base aonde geograficamente ocorrem. 
 
Utilizar as chaves de notação (Tabela 1) para explicar a 
exclusão de qualquer fonte de emissão e fornecer uma 
explicação adicional. 
 
Observe que a chave de notação NE (Não Estimada) não é 
permitida para nenhuma das fontes de emissão obrigatórias  

✓ ✓ 4.6a 

https://www.globalcovenantofmayors.org/wp-content/uploads/2019/04/Data-TWG_Reporting-Framework_GUIDANCE-NOTE.pdf
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Excluir as emissões do setor de geração de energia da 
soma total de emissões  

✓ ✓ 4.6a 

 Reportar os dados de emissão de cada gás em toneladas 
métricas, e/ou em toneladas métricas de CO2 equivalente 
(CO2e)  
 

✓ ✓ 4.6a 

 
Se possível, desagregar as emissões por cada tipo de 
gás.  

✓ ✓ 4.15 

 Especificar se o fator de emissão utilizado para calcular as 
emissões de GEE do setor de geração de energia são 
locais ou se cobrem uma rede regional, nacional ou 
supranacional.  

✓   

 

Descrever as metodologias utilizadas para calcular as 
emissões do inventário mencionando ferramentas 
utilizadas 
 

✓   

 Se o inventário considera qualquer emissão biogênica de 
carbono, categorizá-las separadamente e não as incluir na 
soma total de emissões  

✓   

 Fornecer as fontes de dados e referências do inventário. ✓   

 

Reportar dados de atividade e faotes de emissões para 
todas as fontes de emissão e, quando possível, detalhá-
las por tipo de atividade/combustível  
 

✓  4.15 
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Tabela 1:Chaves de Notação 

 

  

“NO”  

(Não Ocorre) 

Uma atividade ou processo não ocorre nem existe dentro da cidade.  

Também pode ser utilizada para fontes de emissão insignificantes. 

“IE”  

(Incluído em 

outro ponto) 

Emissões para essa atividade estão estimadas e apresentadas em outra categoria do 

mesmo inventário - é obrigatório indicar em qual subsetor as emissões estão incluídas. – 

Essa chave de notação pode ser utilizada onde é difícil detalhar os dados em múltiplos 

subsetores. 

“NE”  

(Não estimado) 

As emissões de GEE ocorrem, mas não foram estimadas ou reportadas – a justificativa é 

obrigatória. NE não permitida para emissões obrigatórias. 

“C”  

(Confidencial) 

Emissões de GEE que poderiam levar à divulgação de informações confidenciais e, como 

tal, não são relatadas publicamente. 
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Tabela 2: Setores e sub-setores obrigatórios para o reporte de emissões.2 

Setores e subsetores no marco de 
reporte do GCoM  

Incluir?  

IPCC (ref no.)  GPC (ref no.)  Emissões 
Diretas 

(Escopo 1) 

Emissões 
indiretas 

(Escopo 2) 

Energia Estacionária          

Prédios Residenciais  Obrigatório  Obrigatório 1A4b  I.1.1, I.1.2  

Edifícios e instalações comerciais  Obrigatório Obrigatório 1A4a  
I.2.1, I.2.2  

Edifícios e instalações institucionais  Obrigatório Obrigatório 1A4a  

Edifícios e instalações industriais Obrigatório Obrigatório 1A1, 1A2  I.3.1, I.3.2, I.4.1, I.4.2  

Agricultura Obrigatório Obrigatório 1A4c  I.5.1, I.5.2  

Emissões fugitivas Obrigatório   1B1, 1B2  I.7.1, I.8.1  

Transportes         

Rodoviário Obrigatório Obrigatório 1A3b  II.1.1, II.1.2  

Ferroviário Obrigatório Obrigatório 1A3c  II.2.1, II.2.2  

Navegação   Obrigatório Obrigatório 1A3d  II.3.1, II.3.2  

Aviação Obrigatório Obrigatório 1A3a  II.4.1, II.4.2  

Off-road  Obrigatório Obrigatório 1A3e  II.5.1, II.5.2  

Resíduos          

Disposição de resíduos sólidos Obrigatório   4A  III.1.1, III.1.2  

Tratamento Biológico   Obrigatório   4B  III.2.1, III.2.2  

Incineração e queima a céu aberto  Obrigatório   4C  III.3.1, III.3.2  

Águas residuais Obrigatório   4D  III.4.1, III.4.2  

Processos Industriais e Uso de 
Produtos (IPPU) 

        

Processos industriais  Opcional   2A, 2B, 2C, 2E  IV.1.1  

Uso de Produtos Opcional   2D, 2F, 2G, 2H  IV.2.1  

Agricultura, Florestas e Outros Usos 
da Terra (AFOLU)  

        

Pecuária   Opcional   3A  V.1.1  

Uso da Terra  Opcional   3B  V.2.1  

Outros AFOLU  Opcional   3C, 3D  V.3.1  

Generção de Eletricidade          

Geração de apenas eletricidade Obrigatório   1A1  I.4.4  

 
2 Encontre essa tabela na página 19 das Orientações do CRF. 

https://www.globalcovenantofmayors.org/wp-content/uploads/2019/04/Data-TWG_Reporting-Framework_GUIDANCE-NOTE.pdf
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Termoelétricas Obrigatório   

Geração de Calor/Frio  Obrigatório   

Geração local de energia renovável Opcional Opcional     

 

Passo 2: Reportar uma meta de Redução de Emissões de GEE 

Para alcançar a conformidade na fase de Metas de Mitigação, a cidade deve estabelecer e reportar uma meta de 

redução de emissões 

- Se a cidade alcançou a conformidade na fase de meta de mitigação em 2019, atualizações dos 

avanços deverão ser reportados pela plataforma em caso de: 

o Ocorrer uma mudança na meta de redução em vigor (exemplo: mudança no tamanho da redução 

de emissões ou mudança no da meta); ou 

o A meta expirar 

- Se a cidade manteve a conformidade na fase de meta de mitigação em 2019, atualizações dos 

avanços deverão ser reportados pela plataforma em caso de: 

o Ocorrer uma mudança na meta de redução em vigor (exemplo: mudança no tamanho da redução 

de emissões ou mudança no da meta); ou 

o A meta expirar 

- Se a cidade não alcançou a conformidade na fase de meta de mitigação, utilize o check-list a seguir 

para auxiliar na obtenção da conformidade. 

Preencha o questionário e tabelas com as informações disponíveis, evite deixar as questões em branco. Isso nos 

permite entender melhor o progresso da cidade e a destacar suas conquistas. 

Para obter a conformidade é preciso completar no mínimo as seguintes seções obrigatórias do questionário. 

 

✓ Estipulação de metas de redução de emissão: 

 

✓  Requisitos do CRF  

Onde incluir?  

Anexo 
Plataforma 
de reporte 

Nº da 
questão 

 
A cidade tem uma de redução de emissões de GEE vigente 
para a escala comunitária. 

 ✓ 5.0 

Se a cidade não tem uma meta para reportar, pule esta seção. Entretanto, se a cidade tiver uma meta, 
questões sobre o tipo da meta serão exibidas, onde mais informações devem ser fornecidas: 
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Especificar quais fontes de emissão são consideradas dentro 
da meta. 

 ✓ 5.0a/b/c/d 

 As fontes de emissão da meta correspondem com as fontes 
reportadas no inventário de GEE da escala comunitária da 
cidade, se este foi elaborado, ou então, consideram os três 
setores obrigatórios de emissão especificados no CRF (energia, 
transporte e resíduo). Se as fontes de emissão da meta não 
correspondem aos setores obrigatórios, explicar e justificar 
quaisquer que tenham sido excluídas ou adicionadas. 

 ✓ 5.0a/b/c/d 

 

Especificar o limite geográfico da meta. O limite é 
correspondente ao limite da cidade.  

 ✓ 5.0a/b/c/d 

 
Se a meta foi elaborada em conjunto com cidades ou 
comunidades vizinhas, identificar quais as outras cidades. 

 ✓ 5.0a/b/c/d 

 

Se a meta da cidade for de ano base, intensidade ou de cenário 
do ano base, reportar o ano e quais as emissões do ano base.  

 ✓ 5.0a/c/d 

 
Se o ano base da cidade difere do da Contribuição 
Nacionalmente Determinada (NDC), explicar o porquê da 
diferença.  
 
Confira a meta da NDC do país no banco de dados do IGES 

 ✓ 5.0a/c/d 

 
Ter o ano da meta da cidade igual ou posterior do ano da meta 
adotada pelo país na NDC ou por algum acordo 
regional/nacional.  
 
Confira a meta da NDC do país no banco de dados do IGES 

 ✓ 5.0a/b/c/d 

 
Se a meta for posterior a 2030, a cidade estipulou e reportou 
uma meta provisória que é consistente com a meta de longo 
prazo.  
 
Consulte o Guia do World Resourced Institute (WRI) sobre como 
estipular metas de mitigação: Metas de Mitigação  

 ✓ 5.0a/b/c/d 

 
Se a meta for de emissões do ano base, intensidade do ano 
base ou de nível fixo, reportar as emissões absolutas no ano da 
meta em toneladas métricas de CO2e.   

 ✓ 5.0a/b/c 

https://www.iges.or.jp/en/pub/iges-indc-ndc-database/en
https://www.iges.or.jp/en/pub/iges-indc-ndc-database/en
https://www.wri.org/publication/mitigation-goal-standard
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Se a meta for do cenário de base, reportar as emissões 
absolutas business as usual estimadas no ano da meta em 
toneladas métricas de CO2e. 

 ✓ 5.0d 

 
Reportar a porcentagem (%) de redução do ano base ou do ano 
de cenário 

 ✓ 5.0a/b/c/d 

 

Ter uma meta ambiciosa como as da NDC do país. 
 
Confira a meta da NDC do país no banco de dados do IGES. 

 ✓ 5.0a/b/c/d 

 
Se a meta for de cenário de base, descrever a metodologia e 
parâmetros de modelagem.  

 ✓ 5.0d 

 

Descrever a meta e fornecer uma justificativa no campo de 
comentários se ela for menor que a NDC do país. 

 ✓ 5.0a/b/c/d 

 

 

Condicionalidade  

A menos que especificado de outra forma, as metas reportadas são consideradas incondicionais. Componentes3 

condicionais só podem ser usados quando a meta excede os componentes incondicionais da NDC. Para maiores 

informações consulte as Orientações do CRF  

 

✓  Requisito do CRF  

Onde incluir? 

Anexo 
Plataforma 
de reporte 

Nº da 
Questão 

 

Identificar se a meta da cidade tem componentes condicionais.   ✓ 5.2 

Se sim na 5.2:  

 
3 Metas condicionais são mais ambiciosas do que metas incondicionais e requerem apoio externo para seu cumprimento, 
como suporte financeiro externo; ou políticas / ações em outros países que apóiam ou facilitam as políticas de mitigação de 
um determinado país.  

https://www.iges.or.jp/en/pub/iges-indc-ndc-database/en
https://www.globalcovenantofmayors.org/wp-content/uploads/2019/04/Data-TWG_Reporting-Framework_GUIDANCE-NOTE.pdf
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Ter uma meta mais ambiciosa que os componentes 
incondicionais da NDC do país.  

 ✓ 5.0a/b/c/d 

 
Identificar, explicar e, onde for possível, quantificar 
componentes incondicionais da meta da cidade. 

 ✓ 5.2a 

 

Emissões Transferíveis 

A menos que especificado de outra forma, as metas reportadas pelos governos locais estão relacionadas às 

emissões absolutas. As emissões transferíveis só podem ser usadas quando a meta de um governo local 

exceder os componentes4 incondicionais da NDC. Para maiores informações consulte as Orientações do CRF 

✓  Requisito do CRF 

Onde incluir? 

Anexo 
Plataforma 
de reporte 

Nº da 
Questão 

 
Identificar se a meta da cidade inclui alguma unidade de 
emissões transferíveis.  

 ✓ 5.3 

Se sim para a 5.3: 

 A meta da cidade sem unidades de emissões transferíveis é 
mais ambiciosa que os componentes incondicionais da NDC do 
país. 

 ✓ 5.0a/b/c/d 

 
Identificar a fonte de unidades de emissões transferíveis.  ✓ 5.3a 

 
Reportar a porcentagem da meta que cada unidade de 
emissões transferíveis representa.  

 ✓ 5.3a 

Passo 3: Elaborar e reportar um Plano de Mitigação Climática 

Para alcançar a conformidade da fase do plano de mitigação, a cidade deve desenvolver e anexar um plano de 

mitigação, além de reportar todas as ações de mitigação na plataforma.  

 
4 Componentes incondicionais são aqueles implementados sem qualquer suporte externo, as metas podem ser cumpridas 
sob políticas nacionais/locais existentes/planejadas e ações futuras de mitigação que o governo local tenha o poder e os 
recursos para realizar.  

https://www.globalcovenantofmayors.org/wp-content/uploads/2019/04/Data-TWG_Reporting-Framework_GUIDANCE-NOTE.pdf
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É possível apresentar um o plano de mitigação à emergência climática por ele mesmo ou, alternativamente, 

incluí-lo em um plano de ação climática mais amplo que abranja outros aspectos necessários (ou seja, plano de 

adaptação e plano de acesso à energia) em um único documento.  

- Se a cidade alcançou a conformidade na fase do plano de mitigação em 2019, atualizações dos 

avanços deverão ser reportados pela plataforma: 

o A cada dois anos depois que o plano de ação for reportado pela primeira vez; e 

o Caso haja uma mudança significativa no plano desde que foi reportado; ou 

o Se o ano para o atingimento da meta tiver expirado.  

 

- Se a cidade manteve a conformidade na fase do plano de mitigação em 2019, atualizações dos 

avanços deverão ser reportados pela plataforma: 

o A cada dois anos depois que o plano de ação for reportado pela primeira vez; e 

o Caso haja uma mudança significativa no plano desde que foi reportado; ou 

o Se o ano para o atingimento da meta tiver expirado.  

 

- Se a cidade não atingiu a conformidade na fase do plano de mitigação, utilize o check-list a seguir 

para auxiliar na obtenção da conformidade. 

Preencha o questionário e tabelas com as informações disponíveis, evite deixar as questões em branco. Isso nos 

permite entender melhor o progresso da cidade e a destacar suas conquistas. 

Para obter a conformidade é preciso completar no mínimo as seguintes seções obrigatórias do questionário 

 

✓ Plano de Mitigação: 
 

✓  Requisito do CRF  

Onde incluir 

Anexo 
Plataforma 
de reporte 

Nº da 
Questão 

 
Ter um plano de mitigação à emergência climática que foi 
formalmente adotado pelo governo local. Este pode ser um 
documento único ou dentro de um plano de ação climática mais 
amplo. 

✓ ✓ 5.5 

Se a cidade não tem um plano para reportar, pule essa seção. Se a cidade tiver o plano para reportar, 
preencha os requisitos abaixo:  

 

Reportar o título do plano e fornecer um anexo ou link da web. ✓ ✓ 5.5a 

 
Reportar o ano de adoção do plano pelo governo local.  ✓ 5.5a 
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Especificar áreas abrangidas pelo plano.  ✓ 5.5a 

 
Especificar o limite geográfico do plano, relacionado com a 
fronteira da cidade. Se os limites do plano forem diferentes do 
da cidade, fornecer uma explicação.  

 ✓ 5.5a 

 
Se o plano foi desenvolvido conjuntamente com cidades ou 
comunidades vizinhas. Identificar quais as outras cidades. 

 ✓ 5.5a 

 

Reportar o estágio de implementação do plano (recomendado).   ✓ 5.5a 

 

Reportar como o plano detalha o engajamento com 
stakeholders para o seu desenvolvimento.  

✓ ✓ 5.5a 

 

Reportar quem são os principais autores do plano.  ✓ ✓ 5.5a 

 Indicar claramente a meta de mitigação reportada na questão 
5.0a/b/c/d no plano de ação, incluindo o ano base e o ano das 
metas.  

✓ ✓ 5.0a/b/c/d 

 

✓ Ações de Mitigação: 
 

✓  Requerimentos do CRF 

Onde incluir?  

Anexo 
Plataforma 
de reporte 

Nº da 
Questão 

 
Reportar ações de mitigação para setores prioritários incluídas 
no plano.   

✓ ✓ 5.4 

 

Para cada ação de mitigação, reportar seu status de 
implementação 

 ✓ 5.4 
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Fornecer no reporte uma análise estimada da redução de 
emissões (toneladas métricas CO2e), economia de energia 
(MWH) e da produção de energia renovável (MWh) para cada 
ação de mitigação  

✓ ✓ 5.4 

 
Incluir no plano e no reporte uma descrição de cada ação de 
mitigação. 

✓ ✓ 5.4 

 
Se disponível, reportar maiores informações a respeito do 
status de cada ação, áreas de co-benefícios, status financeiro, 
status de implementação e custo total do projeto, assim como 
a principal fonte de recursos financeiros. (recomendado)  

✓ ✓ 5.4 

 

Como receber um selo de Adaptação 
Em adaptação, há três (3) etapas que precisam ser alcançadas para alcançar a conformidade total com o GCoM:

  

Passo 1: Análise Vulnerabilidade e Riscos Climáticos  

Passo 2: Metas de Adaptação 

Passo 3: Plano de Adaptação Climática 

Passo 1: Elaborar e reportar uma Análise de Vulnerabilidade e Riscos Climáticos 

Para atingir a conformidade na fase de análise de vulnerabilidade climática, a cidade deve desenvolver e anexar 

uma análise de vulnerabilidade e riscos climáticos, além de reportar todos os riscos climáticos identificados na 

plataforma. 

- Se a cidade alcançou a conformidade na fase de análise de vulnerabilidade e riscos climáticos em 

2019, atualizações devem ser reportadas se houve alguma mudança significante em qualquer um dos 

aspectos presentes na análise de vulnerabilidade já reportada.  

 

- Se a cidade manteve a conformidade na fase de análise de vulnerabilidade e riscos climáticos em 

2019, atualizações devem ser reportadas se houve alguma mudança significante em qualquer um dos 

aspectos presentes na análise de vulnerabilidade já reportada 

 

- Se a cidade não atingiu a conformidade na fase de análise de vulnerabilidade e riscos climáticos, 

utilize o check-list abaixo para auxiliar na obtenção da conformidade. 

Preencha o questionário e tabelas com as informações disponíveis, evite deixar as questões em branco. Isso nos 

permite entender melhor o progresso da cidade e a destacar suas conquistas. 
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Para obter a conformidade é preciso completar no mínimo as seguintes seções obrigatórias do questionário. 

 

✓ Análise de Vulnerabulidade e Risco: 
 

✓  Requisito do CRF  

Onde incluir?  

Anexo 
Plataforma 
de reporte  

Nº da 
Questão 

 
Realizar uma análise de vulnerabilidade e risco da 
cidade. 

✓ ✓ 2.0 

Se a cidade não tem uma análise de vulnerabilidade para reportar, pule esta seção. Se a cidade tem uma 
análise para reportar, deve preencher os seguintes requisitos:  

 
Reportar o processo ou a metodologia principal utilizada 
para realizar a análise.  

 ✓ 2.0b 

 
Reportar o título da análise e fornecer um anexo ou um 
link da web. 

 ✓ 2.0b 

 
Especificar os limites geográficos da análise, relacionado 
com a fronteira da cidade. Se o limite da análise difere do 
da cidade, fornecer uma explicação.  

 ✓ 2.0b 

 
Se a análise foi desenvolvida com cidades ou 
comunidades vizinhas, identificar as outras cidades. 

 ✓ 2.0b 

 
Reportar o principal autor da análise de vulnerabilidade.   ✓ 2.0b 

 
Reportar os perigos climáticos que análise identifica 
como os enfrentados pela cidade, juntamente com a 
informação obrigatória abaixo.  

✓ ✓ 2.1 

 

 

 

 

 



             
 

17 
 

 

Reporte de Perigos Climáticos 

✓  Requisitos do CRF 

Onde incluir? 

Anexo 
Plataforma 
de reporte 

Nº da 
questão  

Para cada perigo selecionado:  

 
Especificar se é um perigo passado (já afetou 
significativamente a cidade antes de 2019) ou não. 

 ✓ 2.1 

 
Reportar a probabilidade do perigo.  ✓ 2.1 

 
Reportar a consequência do perigo.   ✓ 2.1 

 
Reportar a mudança futura em frequência.  ✓ 2.1 

 
Reportar a mudança futura em intensidade.  ✓ 2.1 

 
Reportar quando a cidade espera sentir as mudanças 
previstas em frequência e intensidade. 

 ✓ 2.1 

 Identificar os bens e serviços mais relevantes que serão 
afetados. 

 ✓ 2.1 

 
Reportar a magnitude esperada do impacto futuro em bens e 
serviços afetados.  

 ✓ 2.1 

 
Descrever impactos já sentidos até agora e como que os 
perigos climáticos afetarão o futuro.  

 ✓ 2.1 

 

Capacidade Adaptativa   

✓  Requisito do CRF  

Onde incluir? 

Anexo 
Plataforma 
de reporte 

Nº da 
questão 
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Identificar quais fatores afetam a habilidade da cidade de se 
adaptar à emergência climática  

 ✓ 2.2 

 
Especificar se os fatores selecionados apoiam ou desafiam a 
capacidade da cidade de se adaptar. 

 ✓ 2.2 

 
Descrever cada fator e identificar o grau em que cada um 
afeta a capacidade adaptativa da cidade.   

 ✓ 2.2 

Passo 2: Definir Metas(s) de Adaptação 

Para alcançar a conformidade na fase de meta de adaptação, a cidade deve estipular e reportar uma meta de 

adaptação.  

- Se a cidade atingiu a conformidade na fase de metas de adaptação em 2019, avanços devem ser 

atualizados na plataforma quando:  

o  Ocorrer uma mudança na meta de adaptação em vigor (exemplo: mudanças no escopo de 

riscos/objetivos ou no ano da meta); ou 

o Se o ano da meta tiver expirado 

- Se a cidade manteve a conformidade na fase de metas de adaptação em 2019, avanços devem ser 

atualizados na plataforma quando:  

o  Ocorrer uma mudança na meta de adaptação em vigor (exemplo: mudanças no escopo de 

riscos/objetivos ou no ano da meta); ou 

o Se o ano da meta tiver expirado 

- Se a cidade não alcançou a conformidade na fase de metas de adaptação, utilize o check-list abaixo 

para auxiliar na obtenção da conformidade  

Preencha o questionário e tabelas com as informações disponíveis, evite deixar as questões em branco. Isso nos 

permite entender melhor o progresso da cidade e a destacar suas conquistas. 

Para obter a conformidade é preciso completar no mínimo as seguintes seções obrigatórias do questionário. 

✓ Objetivo de adaptação: 
 

✓  Requerimento do CRF 

Onde incluir? 

Anexo 
Plataforma 
de reporte 

Nº da 
questão 

 Reportar o(s) metas(s) de adaptação da cidade.  ✓ 3.2 

 Especificar o ano base para cada meta no campo de texto.   ✓ 3.2 
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Reportar o ano da meta (data para atingir a meta) para cada 
uma que for elencada. 

 ✓ 3.2 

 
Ter as metas alinhadas com os riscos identificados na Análise 
de Vulnerabilidade da Cidade. 

 ✓ 3.2 

Passo 3: Elaborar o Plano de Adaptação Climática  

Para alcançar a conformidade na fase do plano de adaptação, a cidade deve desenvolver e anexar um plano de 

adaptação, além de reportar todas as ações de adaptação na plataforma.  

As cidades podem apresentar um plano de adaptação por ele mesmo ou, alternativamente, incluí-lo em um plano 

de ação climática mais amplo que abranja outros aspectos necessários (ou seja, plano de mitigação e plano de 

acesso à energia) em um único. 

- Se a cidade alcançou a conformidade na fase do plano de adaptação em 2019, avanços devem ser 

atualizados na plataforma:  

o A cada dois anos depois que o plano de adaptação for reportado pela primeira vez; e 

o Caso haja uma mudança significativa no plano desde que foi reportado; ou 

o Se o ano para o atingimento da meta tiver expirado. 

 

- Se a cidade manteve a conformidade na fase do plano de adaptação em 2019, avanços devem ser 

atualizados na plataforma: 

o A cada dois anos depois que o plano de adaptação for reportado pela primeira vez; e 

o Caso haja uma mudança significativa no plano desde que foi reportado; ou 

o Se o ano para o atingimento da meta tiver expirado. 

 

- Se a cidade não atingiu a conformidade na fase do plano de adaptação, utilize o check-list abaixo 

para auxiliar na obtenção da conformidade. 

 

Preencha o questionário e tabelas com as informações disponíveis, evite deixar as questões em branco. Isso nos 

permite entender melhor o progresso da cidade e a destacar suas conquistas. 

Para obter a conformidade é preciso completar no mínimo as seguintes seções obrigatórias do questionário. 

 

✓ Plano de Adaptação: 

 

✓  Requisito do CRF 

Onde incluir? 

Anexo 
Plataforma 
de reporte 

Nº da 
questão 
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Ter um plano de adaptação climática formalmente adotado pelo 
governo local.  Este pode ser um documento único ou dentro de 
um plano de ação climática mais amplo, incluindo o plano de 
mitigação. 

    ✓ 3.1 

Se a cidade não tem um plano para reportar, pule essa seção. Se a cidade tem um plano para reportar, 
preencha os requisitos abaixo:  

 
Reportar o título do plano e fornecer um anexo ou um link da 
web. 

 ✓ 3.1a 

 
Reportar o ano de adoção do plano pelo governo local.    ✓ 3.1a 

 
Reportar as áreas abrangidas pelo plano.   ✓ 3.1a 

 
Especificar o limite geográfico do plano, relacionado com a 
fronteira da cidade. Se os limites do plano forem diferentes do 
da cidade, fornecer uma explicação 

 ✓ 3.1a 

 
Se o plano foi desenvolvido conjuntamente com cidades ou 
comunidades vizinhas. Identificar quais as outras cidades. 

 ✓ 3.1a 

 

Reportar o estágio de implementação do plano (recomendado).   ✓ 3.1a 

 

Reportar e detalhar o processo de engajamento com os 
stakeholders para o desenvolvimento do plano.  

✓ ✓ 3.1a 

 

Indicar o(s) principal(is) autor(es) do plano.  ✓ ✓ 3.1a 

 
Reportar de forma clara as metas de adaptação na questão 3.2, 
incluindo o ano base e o ano do objetivo.   

✓ ✓ 3.2 

 

✓ Ações de adaptação:  
 

✓  Requisitos do CRF 

Onde incluir?  

Anexo 
Plataforma 
de reporte 

Nº da 
questão 
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Reportar ações de adaptação para setores prioritários incluídos 
no plano. 

✓   ✓ 3.0 

 
Reportar e descrever para cada ação de adaptação incluída no 
plano.   

✓ ✓ 3.0 

 
Reportar se o plano avalia sinergias, trade-offs e cobenefícios 
das principais ações de adaptação identificadas 

✓ ✓ 3.0 

 
Se disponível reportar a informação recomendada a respeito do 
status da ação, status de implementação, status financeiro e 
custo total do projeto, assim como a principal fonte de recursos 
(recomendado). 

✓ ✓ 3.0 

 

 

 

Apêndice 1: Questões específicas do GCoM no questionário CDP  
 

Abaixo há uma lista de perguntas do GCoM e para qual selo elas são relevantes. Para obter a conformidade é 

necessário responder todas estas e atender a todos os requisitos obrigatórios especificados nas Orientações do 

CRF. 

 

✓ Informação da Cidade 

 Questão 0.1 - Faça uma descrição geral e uma introdução da cidade, incluindo os limites administrativos, 

na tabela abaixo. 

 Questão 0.2 - Se a sua cidade ainda não submeteu a Carta de Compromisso ao Pacto Global de 

Prefeitos, anexe a sua Carta aqui, após assinada por um representante autorizado (exemplos: Prefeito, 

Câmara Municipal). Clique aqui para baixar o modelo da Carta de Compromisso. 

 Questão 0.3 - Forneça informações sobre o Prefeito de sua cidade ou de uma autoridade com 

representação legal equivalente na tabela abaixo. 

 Questão 0.4 - Selecione a moeda usada para todas as informações financeiras divulgadas em sua 

resposta. 

 Questão 0.5 - Forneça detalhes da população atual da cidade. Relate a população no ano do inventário 

apresentado, se possível. 

 Questão 0.6 - Forneça mais detalhes sobre a geografia da cidade.  
 

✓   Análise de Vulnerabilidade e Riscos Climáticos 

https://www.globalcovenantofmayors.org/wp-content/uploads/2019/04/Data-TWG_Reporting-Framework_GUIDANCE-NOTE.pdf
https://www.globalcovenantofmayors.org/wp-content/uploads/2019/04/Data-TWG_Reporting-Framework_GUIDANCE-NOTE.pdf
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 Questão 2.0 - Foi realizada uma avaliação de riscos e vulnerabilidade à mudança climática para a área 

municipal? 

 Questão 2.0b - Anexe e forneça detalhes sobre a avaliação de risco e vulnerabilidade da cidade Forneça 

detalhes sobre o limite da avaliação e onde difere do limite da cidade. Favor explicar. 

 Questão 2.1 - Informe os perigos climáticos mais significativos enfrentados pela cidade e indique a 

probabilidade e a consequência desses perigos, bem como a mudança futura esperada em frequência e 

intensidade. Selecione também os bens ou serviços mais relevantes que são afetados pelo perigo 

climático e descreva o impacto. 

 Questão 2.2 - Identifique os fatores que mais afetam a habilidade da cidade em adaptar-se à mudança 

climática e indique como esses fatores melhoram ou ameaçam essa habilidade. 

✓ Ações e Plano de Adaptação 

 Questão 3.0 - Descreva as principais ações realizadas para reduzir o risco e a vulnerabilidade decorrente 

da mudança climática para a infraestrutura, serviços, cidadãos e empresas da sua cidade, conforme foi 

identificado na seção Perigos Climáticos. 

 Questão 3.1 - A Câmara Municipal de sua cidade publicou um plano abordando a adaptação à mudança 

climática? 

 Questão 3.1a - Forneça mais informações sobre o plano que aborda a adaptação à mudança climática e 

anexe o documento. Forneça detalhes sobre o limite de seu plano e onde difere do limite de sua cidade. 

Favor explicar. 

 Questão 3.2 - Descreva as principais metas dos esforços de adaptação de sua cidade, bem como as 

métricas/KPIs de cada meta 

 

✓ Inventário de Emissões de GEE  

 Questão 4.0 - A cidade possui um inventário de emissões de escala comunitária para apresentar? 

 Questão 4.1 - Informe as datas do ano fiscal ou um período de 12 meses para o qual relata o último 

inventário de emissões de GEE de escala comunitária  

 Questão 4.2 - Indique a categoria que melhor descreve o limite do inventário de emissões de GEE de 

escala comunitária. 

 Questão 4.3 - Forneça o nome do principal protocolo, norma ou metodologia usada para calcular as 

emissões de GEE da escala comunitária. 

 Questão 4.3a - O Pacto Global de Prefeitos exige cidades comprometidas a apresentar seus inventários 

no formato do Marco Comum de Reporte (CRF). Você gostaria de apresentar o seu inventário no formato 

CRF ou continuar no formato GPC? É necessário responder esta questão para que as perguntas 

corretas sobre as emissões sejam exibidas.  

 Questão 4.4 - Quais gases estão incluídos no inventário de emissões de escala comunitária? Selecione 

todas que se aplicam. 

 Questão 4.5 - Anexe o inventário de escala comunitária no formato Excel ou em outra planilha e forneça 

mais detalhes sobre os métodos de cálculo do inventário na tabela abaixo. 
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 Questão 4.6a - Pacto Global de Prefeitos exige cidades comprometidas a apresentar seus inventários no 

formato da nova Estrutura comum de relatórios de modo a incentivar relatórios padrão dos dados de 

emissões. Forneça uma análise de emissões da escala comunitária por setor e subsetor na tabela 

abaixo. Onde não houver dados de emissões disponíveis, use os campos de comentários relevantes 

para explicar o motivo. 

 Questão 4.15 - Forneça um resumo dos fatores de emissão e os dados das atividades usados no 

inventário. 

 

✓ Definições de Meta  

 Questão 5.0 - Há uma meta de redução de emissões de GEE implantada para a escala comunitária? 

Selecione todas que se aplicam. 

De acordo com sua seleção na questão 5.0, a pergunta correta irá aparecer abaixo: 

 Se “Meta de emissões (absolutas) do ano base”: Questão 5.0a - Forneça detalhes da meta total 

de redução de emissões (absolutas) do ano-base da escala comunitária. É possível adicionar 

linhas para fornecer detalhes das metas específicas setor, informando as emissões do ano-base 

específicas para essa meta. 

  Se “Meta de Nível Fixo”: Questão 5.0b - Forneça detalhes da meta total de nível fixo. 

 Se “meta de intensidade do ano base”: Questão 5.0c - Forneça detalhes totais das metas de 

intensidade do ano-base para a escala comunitária. Em geral, uma meta de intensidade é 

medida per capita ou por unidade do PIB. Se possuir uma meta de redução de emissões 

absolutas, selecione “Meta de emissões (absolutas) do ano-base” na questão 5.0. 

 Se “Meta do cenário de base”: Questão 5.0d - Forneça detalhes da meta total do cenário de base 

da cidade, inclusive das emissões Business As Usual (BAU) projetadas. 

 Se a cidade não tem uma meta de emissões atual, selecione “Nenhuma meta” na questão 5.0.  

 

 Questão 5.2 - As metas de redução de emissões de escala comunitária estão condicionadas ao sucesso 

de um fator externo ou componente de política fora de seu controle? 

 Se Sim na 5.2: Questão 5.2a- Identifique e descreva os componentes condicionais das metas de 

redução de emissões em escala comunitária. 

 Questão 5.3 - As metas de redução de emissões da escala comunitária consideram o uso de unidades 

de emissões transferíveis? 

 Se Sim na 5.3: Questão 5.3a - Forneça detalhes sobre o uso de emissões transferíveis. 

 

✓ Ações e Plano de Mitigação  

 Questão 5.4 - Descreva os resultados antecipados das ações de mitigação mais impactantes tomadas 

pela cidade no momento, o custo total da ação e o valor financiado pelo governo local.  

 Questão 5.5 - A cidade possui um plano de mitigação para as mudanças climáticas ou um plano de 

acesso à energia para reduzir as emissões de GEE na escala comunitária? 
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 Se Sim na 5.5: Questão 5.5a - Anexe abaixo o plano de mitigação climática da cidade. Se o 

município possuir planos de ação e de acesso à energia, certifique-se de anexar todos os 

documentos relevantes abaixo. 


