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Estrutura de Governança para o Capítulo Regional do Pacto Global de Prefeitos 

(GCoM) 

Aprovado pelo Comitê Diretor Regional da América Latina e Caribe em 29 de setembro de 2017. 

 

Como coalisão, o Pacto Global de Prefeitos combina e potencializa os esforços de stakeholders para dar apoio à 

transição a cidades resilientes e de baixas emissões. Para assegurar coesão e coordenação entre os parceiros do 

Pacto na América Latina, propõe-se o modelo de Governança apresentado abaixo. Ele inclui a instituição de um 

Secretariado Regional, um Comitê Diretor Regional (RSC) e Comitês Consultivos Nacionais (NCC) em cinco países 

prioritários durante seu primeiro ano de estabelecimento. 
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Secretariado Regional do GCoM 

Esse é o principal órgão executivo para coordenação e integração. Ele coordena Comitês e articula atividades e 

compromissos nos países, como delegado pelo Comitê Diretor Regional. É composto pelos membros do projeto 

IUC-LAC, a equipe do Helpdesk (contratado via CNM e GIZ por meio do orçamento de Gastos Incidentais aprovado 

pela EUD-BR) e pela EUD-BR. O Secretariado também organiza reuniões e chamadas de coordenação, assim 

como fornece as agendas e as minutas das reuniões.  

Equipe/Comitê de Apoio Técnico: Durante o segundo ano de implementação, a estrutura de governança propõe a 

criação de uma equipe/comitê de apoio técnico no Secretariado Regional do GCoM, de acordo com discussões 

globais sobre validação de metodologias e inventários. Seu papel será certificar o Inventário Base de Emissões 

(BEI), as Análises de Risco e Vulnerabilidade (RVA), os Planos de Ação Climática e Energia Sustentável (SECAP) e 

o Relatório de Monitoramento Anual. Alternativamente e enquanto isso, instituições nacionais com capacidade 

técnica poderão desempenhar esse papel, uma vez que elas não estejam envolvidas no desenvolvimento dos 

documentos a serem certificados, mencionados acima. 

 

Comitê Diretor Regional (RSC) 

Para institucionalizar a propriedade e a condução dessa iniciativa, esta estrutura de governança estabelece um 

Comitê Diretor Regional. Ele consistirá na primeira coalisão estratégica, executiva e operacional do GCoM para 

países da América Latina e Caribe (ALC). Esse é o órgão em que estratégias regionais são alinhadas e decisões 

chave são tomadas.  

Esse é um comitê fechado. Ele deve prover um espaço legítimo para “membros fundadores” apenas. Exceções são 

feitas para parceiros financeiros chave, como bancos de desenvolvimento regional. O espaço é dado pela estrutura, 

porém o nível de envolvimento/atuação depende de cada membro. 

Membros do Comitê Diretor Regional: 

 Delegação da União Europeia no Brasil – EUD-BR (Chair), 

 Secretariado Regional do GCoM, representando a Cooperação Urbana Internacional – América 

Latina e Caribe – IUC-LAC (Relator), 

 Embaixador de Cidades da ALC – representante da Região da América Latina e Caribe no 

Conselho Global do GCoM, 

 ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, 

 C40 – Grupo de Liderança Climática das Cidades, 

 UCLG – Cidades e Governos Locais Unidos, 

 ONU-Habitat – Programa das Nações Unidas pelos Assentamentos Humanos, 

 BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

 CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina. 
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Cada instituição representada no Comitê Diretor Regional deve indicar o representante mais adequado para 

participar das reuniões específicas de coordenação e outros eventos relevantes. 

Não haverá um conselho político no nível regional da ALC. Entretanto, o prefeito representante da região no 

Conselho Global do GCoM deverá levar o papel de “Embaixador de Cidades”, sendo parte do Comitê Diretor 

Regional. 

O Comitê Diretor Regional, uma vez que esta estrutura de governança seja estabelecida e concordada entre os 

membros, deve ter chamadas mensais de coordenação durante o primeiro ano de implementação e, posteriormente, 

reuniões de coordenação a cada três meses. Os encontros de coordenação serão à distância ou presenciais, de 

acordo com a disponibilidade dos membros.  

Estratégias e atividades regionais e nacionais devem ser alinhadas e validadas pelos membros do RSC antes de 

serem colocadas em prática ou desenvolvidas. Para assegurar uma coordenação e permitir o melhor uso possível 

dos pontos de sinergia e uma promoção conjunta do portfólio, os membros do Comitê Diretor Regional se 

comprometem a informar uns aos outros sobre qualquer evento relevante a ser organizado na região. 

 

Atividades: As atividades do RSC serão coordenadas pela Delegação da UE no Brasil com apoio da equipe do 

Programa de Cooperação Urbana Internacional – América Latina e Caribe (IUC-LAC), por meio do Secretariado 

Regional do GCoM. 

 

1. Definição da Estratégia Regional: objetivos e meios anuais para realização, incluindo a consolidação de 

Estratégias Nacionais e proposta de atividades considerando agendas/acordos institucionais e 

internacionais (ODS, Acordo de Paris e Nova Agenda Urbana), esforços e conquistas já alcançadas pelos 

membros com a iniciativa do Compacto de Prefeitos. 

2. Validação de Coordenadores Nacionais e outros membros do Comitê Consultivo Nacional. 

3. Alinhamento e incorporação das estratégias anuais dos Comitês Consultivos Nacionais 

4. Alinhamento e incorporação das estratégias anuais dos Comitês Consultivos Nacionais com a Estratégia 

Regional, de acordo com o orçamento disponível para a região. 

5. Aprovação de Facilitadores sugeridos pelos NCCs e pelo Secretariado Regional do GCoM a nível nacional, 

agrupando-os por expertise/tipo de apoio provido aos signatários. 

6. Aprovação da carta de compromisso (texto) das cidades em cada país, incluindo ambições de redução de 

emissões, esquemas de relatório e periodicidade de entregas, com inputs dos NCCs. 

7. Aprovação da carta de compromisso (texto) de cada Facilitador Nacional, estabelecendo esquemas de 

relatório anuais e o modus-operandi para contatar cidades. 

8. Aprovação/Validação de Plataformas e Metodologias de Relatório (JRC/Carbonn/CDP). 

9. Representação do GCoM-LAC em eventos públicos. A instituição e o representante mais adequados serão 

apropriadamente indicados pelo RSC. 
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O Secretariado Regional é responsável por enviar a agenda de reuniões de coordenação com antecedência e as 

minutas no dia seguinte para validação. Solicita-se aos membros do RSC que se manifestem sobre qualquer 

documento enviado para comentários, aprovação ou validação até o prazo requisitado em cada caso. O documento 

será considerado aprovado por quem quer que deixe de dar feedback até o prazo. 

 

Comunidades Nacionais do Pacto de Prefeitos 

 

Considerando o primeiro ano de implementação, o seguinte modelo proposto de governança nacional para o GCoM 

na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru engloba três elementos principais:  

I. Comitês Consultivos Nacionais (NCC) 

II. Coordenador(es) Nacional(is) (NC) e Redes de Cidades 

III. Facilitadores Nacionais (NS) 

 

I. Comitê Consultivo Nacional (NCC): É o grupo de trabalho onde as estratégias nacionais são alinhadas. 
 

Adesão: É um comitê fechado, respeitando as especificidades de cada país.  

 Associações Nacionais de Municípios  

 Representantes do Comitê (Diretor) Regional com representação/operações no país  

 Secretariado Regional do GCoM, representando o IUC-LAC 

 Ministérios relacionados ao tema (restrito aos essenciais) 

O Comitê Consultivo Nacional deve ter reuniões de coordenação mensais durante o primeiro ano de 

implementação e, após isso, reuniões de coordenação a cada três meses. Os membros do Comitê Diretor Regional 

com representação/operações e escritório no país serão o chair do comitê nacional ou revezarão anualmente essa 

posição. No caso de não haver nenhuma instituição disponível para ser chair do NCC, o Secretariado assumirá esse 

papel. A intenção é evitar conflitos de interesse entre as associações nacionais de municípios (Coordenadores 

Nacionais). 

Atividades: 

1. Definição de atividades e da Estratégia Nacional baseadas nas propostas de estratégia nacional 

submetidas por cada Coordenador Nacional e outros membros do Comitê, incluindo requisição de 

orçamento para atividades, de divulgação e lista de cidades alvo (cidades membro ou redes de 

cidades). O Comitê Diretor Regional validará essa estratégia e as listas, como mencionado anteriormente. 

2. Definição de uma estratégia de comunicação comum ou validação da estratégia de comunicação dos 

membros e documentos principais. 
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3. Validação da “carta convite conjunta” às cidades, preparada pelo Secretariado do GCoM, convidando-as a 

se comprometerem com o GCoM ou renovarem os compromissos. Coordenadores Nacionais e Redes de 

Cidades a disseminarão de acordo com a estratégia estabelecida e as listas de cidades-alvo.  

4. Informar o Governo Nacional sobre as políticas e os progressos do trabalho do GCoM. 

5. Interação com outros programas de nível nacional, promovendo possibilidades de cooperação e promoção 

do portfólio. 

6. Realização de uma revisão semestral do progresso do GCoM a nível nacional. 

 

II. Coordenadores Nacionais (NC) e Redes de Cidades: Essas são as organizações através das quais ocorrem 
as primeiras comunicações com as cidades. 

Adesão: respeitando especificidades de cada país, apenas Associações Nacionais de Municípios são elegíveis a 
Coordenadores Nacionais. Redes de cidades locais, regionais e mundiais são parceiros centrais, servindo como o 
primeiro apoio às cidades participantes e governos locais, e, alinhadas aos NCs, devem estar aptas a continuarem 
seu trabalho. 

Atividades: 

1. Proposição de estratégias anuais, o que inclui atividades e recursos necessários, considerando o alcance e 

a capacidade de monitorar os compromissos de seus membros (cidades) que se somaram ao GCoM. O 

Secretariado Regional do GCoM fornecerá um modelo para estratégias anuais. 

2. (Re)engajamento de cidades, apresentando o GCoM e as convidando a se unirem/renovarem seus 

compromissos, usando “cartas convites conjuntas” preparadas no NCC. 

3. Comunicação de questões identificadas ao NCC como inputs para definir a Estratégia Nacional anual do 

NCC. 

4. Comunicação com os membros após a adesão, apresentando os próximos passos do GCoM, Plataformas 

de Relatório (JRC/Carbonn/CDP). 

5. Monitoramento dos compromissos: envio de avisos sobre prazos, comunicação com signatários para 

identificar dificuldades encontradas no cumprimento de prazos (poderá ser vontade política, falta de 

capacidade técnica ou falta de recursos tanto financeiros quanto humanos).  

6. Orientação sobre sistema de informação. 

Uma pequena capacitação poderá ser necessária para dar aos Coordenadores Nacionais uma competência mínima 
sobre o GCoM e Mudanças Climáticas para comunicar-se com signatários e monitorar compromissos. 

 

III. Facilitadores Nacionais (NS): organizações com capacidade técnica ou financeira para apoiar os signatários. 

Adesão: A adesão é aberta. O NCC e o Secretariado Regional indicarão potenciais Facilitadores Nacionais a serem 
validados pelo Comitê Diretor Regional. Os Facilitadores, então, se inscrevem e são “agrupados” de acordo com sua 
expertise: 
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 Desenvolvimento de Capacidades para o desenvolvimento de: Inventários Base de Emissões (BEI), 

Análises de Risco e Vulnerabilidade (RVA), Planos de Ação Climática e Energia Sustentável (SECAP), 

Relatório Informativo Anual, Financiamento de SECAPs, etc. 

 Plataformas de Relatórios: CDP/Carbonn/JRC; 

 Apoio financeiro para o desenvolvimento de: Inventários Base de Emissões (BEI), Análise de Risco e 

Vulnerabilidade (RVA), Planos de Ação Climática e Energia Sustentável (SECAP), Relatório Informativo 

Anual, Financiamento de SECAPs, etc. 

 

Comunidade Nacional na Argentina 

 

 

* Todas as instituições com um “a ser confirmado” (TBC) devem confirmar seu interesse em somar-se ao NCC durante a 
Reunião do Comitê Diretor Regional. Se necessário, convites oficiais serão enviados a membros de fora do RSC.  

** Entre todos os municípios, cidades prioritárias poderão ser escolhidas para fomentar o GCoM no país. 

  

Apoio e 
Monitoramento 

Cidades 
participantes 

Comitê Consultivo Nacional*  
RAMCC, ICLEI, FAM, C40 (2018), ONU-Habitat, Ministério do 
Meio-ambiente (TBC), CGLU (TBC), EUD-AR 

FAM 

Todos os municípios** 

Observações: 
IUC-LAC – Programa Internacional de Cooperação Urbana – América Latina e Caribe 
ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade 
C40 – Grupo de Liderança Climática das Cidades 
FAM – Federação Argentina de Municípios 
RAMCC – Rede Argentina de Municípios Frente as Mundanças Climáticas 

Secretariado 
Regional do GCoM 

Projeto IUC-LAC 

RAMCC 

Coordenadores 
Nacionais  

Comitê Diretor 
Regional do GCoM 

ICLEI C40 (a partir de 

janeiro de 2018) 
+ 

Redes de Cidades 
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Comunidade Nacional no Brasil 

 

 

* Todas as instituições com um “a ser confirmado” (TBC) devem confirmar seu interesse em somar-se ao NCC durante a 
Reunião do Comitê Diretor Regional. Se necessário, convites oficiais serão enviados a membros de fora do RSC.  

** Entre todos os municípios, cidades prioritárias poderão ser escolhidas para fomentar o GCoM no país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitê Consultivo Nacional*  
CNM, FNP, ABM, ICLEI, C40 (2018), CGLU (TBC), ONU-Habitat, 
Ministério do Meio-ambiente (TBC), Ministério das Cidades (TBC), 
EUD-BR 

CNM FNP ABM 

Cidades 
participantes 

Todos os municípios** 

Observações: 
IUC-LAC – Programa Internacional de Cooperação Urbana – América 
Latina e Caribe 
ABM – Associação Brasileira de Municípios    
CNM – Confederação Nacional de Municípios 
FNP – Frente Nacional de Prefeitos 
ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade 
C40 – Grupo de Liderança Climática das Cidades 

Coordenadores 
Nacionais  ICLEI 

Apoio e 
Monitoramento 

Secretariado 
Regional do GCoM 

Comitê Diretor 
Regional do GCoM 

C40 (a partir 
de 2018) + 

Redes de Cidades 

Projeto IUC-LAC 
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Comunidade Nacional no Chile 

 

 

 

* Todas as instituições com um “a ser confirmado” (TBC) devem confirmar seu interesse em somar-se ao NCC durante a 
Reunião do Comitê Diretor Regional. Se necessário, convites oficiais serão enviados a membros de fora do RSC.  

** Entre todos os municípios, cidades prioritárias poderão ser escolhidas para fomentar o GCoM no país. 

  

Cidades 
Participantes 

Comitê Consultivo Nacional* 
Ministério do Meio-ambiente (TBC)  AChM (TBC) , REDMUNICC (TBC) , 
C40 (TBC), ICLEI (TBC),  CGLU (TBC), EUD-CH 

AChM Adapt Chile 

Observações: 
IUC-LAC – Programa Internacional de Cooperação Urbana – América Latina e Caribe 
AChM – Associação Chilena de Municípios 
ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade 
C40 – Grupo de Liderança Climática das Cidades 
REDMUNICC – Rede de Municípios ante as Mudanças Climáticas 

REDMUNICC 

Todos os municipios ** 

Coordenadores 
Nacionais  

Apoio e 
Monitoramento 

Secretariado 
Regional do GCoM 

Projeto IUC-LAC 

Comitê Diretor 
Regional do GCoM 

ICLEI (TBC) C40 (TBC) 
+ 

Redes de 
Cidades 
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Comunidade Nacional na Colômbia 

 

 

 

* Todas as instituições com um “a ser confirmado” (TBC) devem confirmar seu interesse em somar-se ao NCC durante a 
Reunião do Comitê Diretor Regional. Se necessário, convites oficiais serão enviados a membros de fora do RSC.  

** Entre todos os municípios, cidades prioritárias poderão ser escolhidas para fomentar o GCoM no país. 

  

Apoio e 
Monitoramento 

Comitê Consultivo Nacional *  
Ministério do Meio-ambiente, APCI (TBC) , AsoCapitales (TBC), FCM 
(TBC), C40, ICLEI, ONU-Habitat, CGLU (TBC),  EUD-CO 

Coordenadores 
Nacionais  

AsoCapitales 
(TBC ) 

FCM (TBC) ICLEI 

Observações: 
IUC-LAC – Programa Internacional de Cooperação Urbana – América Latina e Caribe 
AsoCapitales – Associação Colombiana de Cidades Capitais 
APCI – Agência Colombiana de Cooperação Internacional 
ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade 
C40 – Grupo de Liderança Climática das Cidades 
FCM – Federação Colombiana de Municípios  

Cidades 
participantes 

Secretariado 
Regional do GCoM 

Projeto IUC-LAC 

+ 

Redes de cidades 

Comitê Diretor 
Regional do GCoM 

Cidades de 
Baixo Carbono 
(TBC)  

C40  

Todos os municípios ** 
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Comunidade Nacional no Peru 

 

 

 

 

* Todas as instituições com um “a ser confirmado” (TBC) devem confirmar seu interesse em somar-se ao NCC durante a 
Reunião do Comitê Diretor Regional. Se necessário, convites oficiais serão enviados a membros de fora do RSC.  

** Entre todos os municípios, cidades prioritárias poderão ser escolhidas para fomentar o GCoM no país. 

  

Comitê Consultivo Nacional * 
AMPE (TBC), Ministério do Meio-ambiente (TBC), C40 (TBC), ICLEI (TBC), CGLU 

(TBC), ONU-Habitat (TBC), Foro Ciudades para la Vida (TBC), EUD-PE 

Foro Ciudades para 
la Vida (TBC) 

AMPE 

Cidades participantes Todos os municípios **  

Observações: 
IUC-LAC – Programa Internacional de Cooperação Urbana – América Latina e Caribe 
ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade 
C40 – Grupo de Liderança Climática das Cidades 
AMPE – Associação Municipal do Peru 

Coordenadores 
Nacionais 

  

Apoio e 
Monitoramento 

Secretariado 
Regional do GCoM 

Projeto IUC-LAC 

Comitê Diretor 
Regional do GCoM 

ICLEI (TBC) C40(TBC) 
+ 

Redes de Cidades 
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Fluxo de Comunicação 

 

A interação entre essas organizações é apresentada no quadro abaixo. As setas indicam como a comunicação flui 
entre elas. 

 

 


