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MUNICIPAIS PARA O CLIMA
PARCERIAS  

Nossos objetivos 
As mudanças climáticas lançam desafios enormes aos 
municípios do planeta. Atuando na esfera local, os 
municípios exercem um papel chave na implantação 
das medidas de mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas.

No âmbito de parcerias para o clima, municípios 
alemães e seus congêneres no Sul Global assumem o 
compromisso com o clima global. Estas parcerias refle-
tem o princípio da responsabilidade compartilhada, 
porém diferenciada.

Desde 2011, municípios da Alemanha e seus parceiros 
no Sul Global vêm preparando seus programas de 
ação que definem objetivos e medidas concretas de 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas. As 
parcerias para o clima podem ser realizadas no âmbito 
da geminação de cidades ou de parcerias municipais 
temáticas.

O projeto de parcerias induz um processo, de baixo 
para cima, para enfrentar os desafios lançados pelas 
mudanças climáticas. Por meio destas parcerias 
estratégicas para o clima promovemos o intercâmbio 
do know-how municipal e geramos conhecimento 
adicional.

Nossas propostas para os municípios
Apoiamos os municípios que querem integrar a miti-
gação e adaptação às mudanças climáticas no trabalho 
de parceria. Para tanto, as parcerias para o clima, em 
um período de 18 meses, preparam programas de 
ação conjuntos.

Nossos serviços:
 Æ realização e financiamento de encontros de rede, 

nacionais e internacionais;
 Æ financiamento do intercâmbio de especialistas;
 Æ acompanhamento durante a elaboração dos progra-

mas de ação conjuntos. 

O que esperamos dos municípiosn
 Æ disposição de desenvolver um programa conjunto 

de mitigação e adaptação às mudanças climáticas 
e vontade de entrar em uma cooperação duradoura 
com o município parceiro; 

 Æ cooperação eficaz entre secretarias e departamen-
tos municipais envolvendo determinados atores da 
sociedade civil;

 Æ participação ativa de redes municipais e presença 
nos encontros;

 Æ alocação de recursos humanos próprios, especial-
mente no intercâmbio de especialistas.

A implantação do projeto
O projeto, que foi iniciado em 2011, vem sendo 
ampliado anualmente por uma etapa adicional que 
contempla parcerias existentes e induz novas parcerias. 

As cinco primeiras fases do projeto já foram concluí-
das – até a data um total de 60 parcerias para o clima 
formado entre municípios alemães e os parceiros 
africanos, latino-americanos e do sudeste asiático apre-
sentaram seus programas de ação conjunta. Com doze 
parcerias para o clima entre os municípios alemães 
e os municípios dos países da África e da América 
Latina, a sexta fase das parcerias para o clima começou 
em outubro de 2017. Pela primeira vez, duas regiões 
do mundo foram abordadas nesta fase. A 7ª fase do 
projeto começa em 2019.

Nossos parceiros
O projeto é realizado pelo Centro de Serviços para os 
Municípios em Um Só Mundo (SKEW) da Engagement 
Global em cooperação com o Landesarbeitsgeme-
inschaft Agenda 21 NRW - LAG 21 NRW (Grupo de 
Trabalho Agenda 21 no Estado da Renânia do Norte-
Vestfália). As verbas são providas pelo Ministério da 
Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da 
República Federal da Alemanha (BMZ).

O projeto conta com o apoio das seguintes confe-
derações municipais da Alemanha:

 Æ Associação Alemã das Cidades
 Æ Confederação Alemã de Cidades e Municípios
 Æ Associação Alemã dos Distritos

Em 2010 e 2013, a diretoria da Deutscher Städtetag 
tomou deliberações de apoio ao projeto.
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