
   

 

 

Cidades da América Latina assumem o compromisso com o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima 
e a Energia em Mendoza 

 
Mendoza, 23 de março de 2018-. Oito cidades da Argentina e uma do México aderiram ao Pacto Global de 
Prefeitos pelo Clima e a Energia – a maior aliança global de prefeitos e líderes locais comprometidos com a 
ação climática –, conectando-se, assim, a discussões internacionais de sustentabilidade e promovendo o 
compromisso de lideranças locais em ações de enfrentamento às mudanças climáticas. 
 
A adesão e confirmação coletiva se materializaram com o Ato de Assinaturas do Pacto Global de Prefeitos 
pelo Clima e a Energia, na noite quarta-feira, 21 de março, como parte da programação do III Fórum 
Iberoamericano de Alcaldes, em Mendoza, Argentina. O Fórum antecede a Reunião Anual das Assembleias 
de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Cooperação Interamericana de 
Investimentos (BID Invest) que acontecerá de 22 a 25 de março na mesma cidade. 
 
Nove prefeitos e intendentes presentes na reunião anunciaram sua adesão ou renovaram seu compromisso 
com essa aliança internacional de cidades contra as mudanças climáticas, que na prática se traduz no 
compromisso voluntário para planejar e atuar no território com o objetivo de reduzir emissões, reduzir os 
impactos das mudanças climáticas e promover o acesso à energia sustentável. 
 

Foto: gentileza da Municipalidade da Cidade de Mendoza. Os prefeitos das distintas cidades assinaram ou ratificaram seu compromisso com o Pacto 
Global de Prefeitos da América Latina e com a luta contra as mudanças climáticas. Da esquerda para a direita: Eduardo Tassano, Intendente de 
Corrientes; Marcelino Iglesias, Intendente de Guaymallen; Mariano Campero, Intendente de Yerba Buena; Rodolfo Suárez, Intendente de Mendoza; 
Mónica Fein, Intendenta de Rosario; Hipólito Rodríguez, Presidente Municipal de Xalapa, México; Florian Steinberg, Representante do Projeto IUC-
LAC e do Secretariado do Pacto Global de Prefeitos na América Latina; Raúl Alejandro Jalil, Intendente de San Fernando del Valle de Catamarca; 
Diego Valenzuela, Intendente de Tres de Febrero; Tadeo García Zalazar, Intendente de Godoy Cruz. 



   

 

Representando os Coordenadores Nacionais do Pacto de Prefeitos na Argentina, a Red Argentina de 

Municipios Frente al Cambio Climático (RAMCC), Tadeo García Zalazar, Intendente do Município de Godoy 

Cruz, enfatizou: “Acreditamos que as mudanças climáticas têm de ser enfrentadas com ações concretas em 

cada município e, em cooperação mútua com distintas organizações governamentais, sociais e com os 

cidadãos. Do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia aprovou a Godoy Cruz, em fevereiro do 

presente ano, o segundo selo de qualidade no processo de ação climática, sendo assim o primeiro 

município da Argentina em conseguir. Isso se deve ao compromisso que assumimos, com metas claras, 

envolvendo todos os vizinhos e organizações. Neste caminho, convidados a todos os municípios que ainda 

não assinaram para fazê-lo, considerando que é fundamental pensar no global e atuar no local”. 

Rodolfo Suárez, Intendente de Mendoza e anfitrião do acontecimento, declarou: “Ao assinar o presente 

Pacto, estamos formalizando e ratificando as políticas públicas que levamos a diante na Cidade de Mendoza 

em matéria de proteção do meio-ambiente e da diminuição da pegada de carbono, temas nos quais 

trabalhamos também desde a conscientização permanente à cidadania através de distintas ações e 

programas do Município. É muito importante para a Cidade de Mendoza ser sede da consolidação deste 

compromisso de vital importância para América Latina e para o mundo”, depois de ser o primeiro do grupo 

em assinar sua carta de intenções e comprometer-se com a redução das emissões de gases que provocam 

o aquecimento global por meio de planos de ação de mitigação e adaptação. 

Esta aliança global de lideranças locais pelo clima resulta da união de duas iniciativas distintas: o Compact 
of Mayors, estabelecido pelo Bloomberg Philantropies e o Covenant of Mayors para o Clima e a Energia, 
lançado pela Comissão Europeia. Essa fusão aproveitará os poderes de mobilização e de investimento da 
União Europeia e do Bloomberg Philanthropies, assim como das redes de cidades globais associadas a cada 
iniciativa – incluindo C40, ICLEI, CGLU, Eurocitis, Energy Cities e Climate Aliance – possibilitando a maior 
presença e visibilidade das autoridades locais no trabalho contínuo da Convenção Marco das Nações 
Unidas sobre as Mudanças Climáticas (UNFCCC). 
 
A Embaixadora da União Europeia na Argentina, Aude Maio-Coliche também dedicou umas palavras para 
agradecer o compromisso que as regiões latino-americanas demonstram através desse Pacto: “Por parte da 
União Europeia, estamos muito satisfeitos com a mobilização e o compromisso dessas cidades na luta 
contra as mudanças climáticas. Este é o primeiro passo na implementação de ações climáticas ambiciosas e 
globais. Prefeitos e agentes locais comprometidos com o Pacto Global de Prefeitos têm a chave para 
cumprir com os objetivos ambiciosos do Acordo de Paris, conseguindo um grande impacto na redução das 
emissões de GEE a nível nacional”. 

 
Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia – É a maior coalizão de prefeitos e líderes locais do mundo comprometida com a 

ação climática. As autoridades regionais e subnacionais são responsáveis pela ação climática com as autoridades a nível local. O 

lançamento do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia foi produzido seis meses depois da Conferência de Paris em que as 

cidades desempenharam um papel crucial na defesa de um acordo internacional ambicioso e a qual represente uma reação 

histórica e poderosa dos líderes locais à urgente mudança climática. 

Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia da América Latina e Caribe – É o capítulo para América Latina e o Caribe que 

trabalhará para estabelecer o Pacto Global na região. Para garantir a sinergia e o alinhamento de esforços, e o melhor uso possível 

dos recursos disponíveis, os seguintes organismos fazem parte do Comitê Diretor Regional: Delegação da União Europeia no Brasil, 

C40, ICLEI, ONU-Habitat, CGLU, CAF e BID. A execução do capítulo regional do Pacto Global de Prefeitos na América Latina e Caribe 

(GCoM-LAC) tem o apoio financeiro da União Europeia através do “Programa Internacional de Cooperação Urbana (IUC)”. 

A União Europeia (UE) é uma associação econômica e política de 28 países europeus que foi fundada depois da Segunda Guerra 

Mundial. Seus primeiros passos consistiram em impulsionar a cooperação econômica com a ideia de que, à medida que 



   

 

aumentasse a interdependência econômica dos países que comercializavam entre si, diminuiriam as possibilidades de conflito 

entre eles. Ainda que tenha começado como um processo regional meramente econômico, evoluiu até integrar uma grande 

variedade de políticas públicas a nível europeu, desde a educação até a cooperação judicial e a proteção do meio-ambiente. A 

União Europeia também tem uma política externa. Nesse contexto, é o principal agente da cooperação internacional para a ajuda 

ao desenvolvimento. É também o maior doador mundial de ajuda humanitária. 

O Programa Internacional de Cooperação Urbana (IUC) da UE, de três anos de duração, pretende apoiar cidades em diversas 

regiões do globo a se conectarem e a compartilharem soluções para problemas comuns em desenvolvimento sustentável. As 

atividades do Programa Internacional de Cooperação Urbana (IUC) darão apoio ao alcance de objetivos políticos, tanto a nível local 

como relacionados com importantes acordos internacionais sobre desenvolvimento urbano sustentável e mudanças climáticas, 

como a Nova Agenda Urbana, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris.  

 

 

 


