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Cidades Inteligentes pelo Clima 

O Acordo de Paris abre uma nova era de ação climática. 

 

Cidades em todo o mundo se comprometeram e estão 

trabalhando para o clima. 

 

Precisamos ganhar escala com a integração e focalizar esforços. 

Crédito: Gerardo Pesantez/World Bank. CC BY NC SA 
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Ação local com  

impacto global 



“Uma cidade inteligente é uma cidade que pode 

oferecer, com menos recursos, mais eficiência, mais 

serviços para seus cidadão e maior qualidade de 

vida, em um mundo em rápida urbanização”,  

Gino Van Begin, Secretário Geral do ICLEI 

“As necessidades das cidades nunca são singulares. 

Atualmente, soluções não funcionam isoladamente e 

não podem ser limitadas a uma única esfera” 

Monika Zimmermann, Vice-Secretária Geral do ICLEI 
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Programa e Projeto Cidades Inteligentes pelo Clima 

Em 2014, o ICLEI América do Sul desenvolveu o Projeto Cidades 

Inteligentes pelo Clima (Climate Smart Cities), em parceria com a 

Universidade de Leeds e com apoio da Embaixada Britânica por meio 

do Prosperity Fund. 

 

Objetivo 

Usar a experiência do Programa Smart 

Cities para auxiliar cidades brasileiras a 

identificar  e implementar melhores 

soluções e tecnologias para promover 

desenvolvimento urbano de baixo 

carbono e inovação. 



 

 

 

Apesar das 

sinergias, 

agendas de 

Desenvolvimento 

Sustentável e de 

Cidades 

Inteligentes 

seguem 

trajetórias 

paralelas e pouco 

conectadas 

Potencial de 

transformação 
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Fonte:  The Network - Cisco’s Technology News Site 

E S T R A T É G I A S  I N T E L I G E N T E S  

N A S  C I D A D E S  



Enquanto as “cidades inteligentes” são associadas ao 

seu arrojo tecnológico e de infraestrutura, as “cidades 

inteligentes pelo clima” aliam esses elementos ao 

desafio de enfrentar as mudanças climáticas, 

modificando os padrões tradicionais de 

desenvolvimento urbano ‒ intensivo em carbono e 

consumo de combustíveis fósseis ‒ para um mais 

sustentável e eficiente em utilização de recursos. 

Cidades Inteligentes pelo Clima 

 Crédito: Dominic Chavez/World Bank/CCBYNCSA 



Passos fundamentais para Cidades Inteligentes pelo Clima 

Entende-se que alguns pontos são fundamentais para a replicação de modelos de 

“cidades inteligentes pelo clima” e seus planos de governança. São eles: 

1) informação: criar e gerir 

sistema de indicadores para o 

monitoramento e a avaliação de 

políticas públicas; 

2) transparência: dados abertos 

(open data/open government); 

3) diálogo: não basta, apenas, ter 

transparência, é necessário 

desenvolver canais de participação e 

diálogo permanentes da população;  

4) intersetorialidade: promover a 

integração das políticas no território; 

5) ética: ter uma visão de longo 

prazo que concilie os interesses e as 

prioridades da cidade com as 

agendas globais contemporâneas 

(ODS, Acordo de Paris, Nova 

Agenda Urbana, Marco de Sendai, 

Metas de Aichi para a 

Biodiversidade); 

6) identidade cultural: preservar a 

memória e valorizar a história local, 

respeitar e estimular a cultura local e 

promover o diálogo com outras 

culturas, mantendo a cidade aberta 

para o novo e construindo 

capacidade de inovação.  
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