Chamada para candidaturas ao Fórum de Prefeitos do Pacto
Global de Prefeitos do Clima e Energia (GCoM) na América
Latina

O secretariado regional do Pacto na América Latina tem o prazer de anunciar o
lançamento da convocação para a eleição dos membros do futuro Fórum do Pacto
de Prefeitos.

O que é o Pacto de Prefeitos?
O Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia (GCoM) é a maior aliança
mundial de cidades e municípios que lideram a luta contra a mudança climática,
apoiada por redes municipais e outros atores-chave na ação climática subnacional.
Conta com mais de 11.700 cidades comprometidas em mais de 140 países ao redor
do mundo, representando mais de 11% da população mundial.

O que é o Fórum de Prefeitos?
O Fórum de Prefeitos é um novo órgão de governança do Pacto de Prefeitos na
América Latina. O Fórum reunirá prefeitos de municípios signatários do Pacto de
diversos países da região que se destacam por seu trabalho e compromisso com a
agenda climática. O objetivo é fortalecer a voz das cidades nas estratégias e
prioridades do Pacto para apoio na América Latina. O Fórum também dará maior
visibilidade aos compromissos de ação climática dos municípios signatários do
Pacto e reforçará sua presença em eventos e fóruns-chave para a agenda climática
regional e global. Este fórum será apoiado por líderes representantes da
comunidade do Pacto na América Latina que podem servir como porta-vozes e
inspirar mais cidades.

A que se comprometem os futuros membros do Fórum de Prefeitos?
As principais responsabilidades dos membros do Fórum são as seguintes:
● Contribuir para as revisões da estratégia regional do Pacto para melhorar
sua relevância para as realidades dos municípios.
● Compartilhar temas prioritários, propostas de atividades e outras sugestões
com o Comitê de Direção Regional.
● Compartilhar experiências com outros municípios da região.
● Representar todas as cidades do Pacto em seus países em eventos,
campanhas e/ou materiais de comunicação.
● Participar de eventos nacionais, regionais e globais do Pacto.

●

Disseminar as atividades do Pacto com outros municípios.

Estão previstas duas reuniões ordinárias ao ano, uma presencial e uma virtual, se
as condições permitirem.

Como posso participar da chamada?
✔ Rever os critérios de avaliação para garantir que você os cumpre.
✔ Preencher o formulário de candidatura online até o dia 27 de Junho.

Quais são os critérios de avaliação?
Critérios de elegibilidade:
●

●
●

Ocupar o cargo de prefeito/a de um município signatário do Pacto de
Prefeitos de Clima e a Energia em um dos países onde o Pacto está
formalmente estabelecido: México, Costa Rica, Brasil, Colômbia, Equador,
Peru, Argentina e Chile.
Disposição para participar de eventos e atividades de comunicação em seu
país e no exterior.
Experiência demonstrada como painelista/apresentador em pelo menos
três fóruns/eventos sobre mudança climática, de preferência, ou
sustentabilidade em geral.

Critérios de avaliação:
●

Ação climática local ambiciosa: os membros do Fórum têm que
inspirar outras cidades e, portanto, têm que se destacar por sua
liderança em ação climática em seu município. As ações realizadas
pelo município na área climática serão valorizadas.

●

Participação ativa no Pacto: será dada preferência aos municípios
que alcançaram o maior número de medalhas nos pilares do Pacto e
se considerará os municípios signatários que são muito ativos nas
atividades do Pacto em seu país.

●

Inovação e relevância das propostas do Pacto: Os membros do
Fórum contribuirão para fortalecer o trabalho do Pacto em seu país e
na região da América Latina. A natureza inovadora e relevante das
ideias propostas pelos candidatos para fazer avançar a parceria do
Pacto em seu país e na região será, portanto, valorizada.

●

Capacidade de representar o Pacto: em seu papel de porta-vozes
do Pacto, os candidatos serão avaliados sobre sua capacidade
demonstrada de apresentar/falar sobre a mudança climática em
eventos, na mídia, em publicações, etc.

●

Representatividade da comunidade do Pacto na América Latina:
para garantir uma constituição equilibrada do Fórum, serão aplicados
os seguintes critérios transversais:
-

Serão selecionados dois representantes de cada país.
A paridade de gênero será buscada para garantir a igualdade
entre homens e mulheres.
Os representantes serão selecionados de diferentes tipos de
cidades, levando em conta tamanho, região, etc.

Como será a eleição dos membros do Fórum?
A Secretaria do Pacto na América Latina administrará o processo de seleção de
acordo com as seguintes etapas:
●
●

●

A Secretaria receberá o conjunto de indicações e, quando o prazo for
encerrado, procederá à avaliação de acordo com os critérios anunciados.
Após a avaliação, a lista de candidatos selecionados será comunicada a
cada Comitê Consultivo Nacional, bem como ao Comitê de Direção
Regional.
Se não houver objeções, a seleção será confirmada e os municípios
selecionados serão informados e receberão a documentação necessária.

Em relação aos prazos:
Os membros selecionados serão comunicados durante o mês de agosto de 2022.
A primeira reunião do Fórum está agendada para outubro de 2022;

Para qualquer dúvida/pergunta que tenham a respeito a convocatória ou ao
Fórum, não hesite em entrar em contato com o Helpdesk através do email
info@pactodealcaldes-la.org.br.

