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O que o Programa de Intercâmbio de Especialistas da GCoM oferece às cidades? 

O Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia (GCoM) Programa de Intercâmbio de 

Especialistas (EEP) visa facilitar a troca de conhecimentos e melhores práticas entre as cidades 

signatárias de diferentes regiões da GCoM, particularmente sobre os aspectos técnicos e 

práticos da implementação das ações e projetos contemplados nos Planos de Ação Climática 

(CAPs) desenvolvidos pelas cidades participantes. Além disso, visa criar oportunidades para 

envolver ainda mais os signatários da GCoM e os Pactos Regionais/Nacionais nas relações e 

conexões cidade-a-cidade, que podem levar a uma cooperação maior e mais bem-sucedida 

no contexto da implementação de ações climáticas. Uma interação mais profunda entre as 

cidades signatárias da GCoM ajudaria a facilitar a transferência de capacidades para a 

formulação e implementação de CAPs de uma perspectiva de cidade para cidade. 

Observação: apenas as cidades signatárias do GCoM que desenvolveram/estão 

desenvolvendo e implementando um Plano de Ação Climática consistente com os requisitos 

da Estrutura de Relatório Comum (Common Reporting Framework) podem se inscrever. 

O Programa de Intercâmbio de Especialistas apoiará financeiramente e organizacionalmente 

o intercâmbio entre 20 cidades signatárias da GCoM, estruturado em 10 pares temáticos. 

Cada intercâmbio permitirá que dois especialistas de cada cidade visitem a cidade signatária 

da GCoM, respectivamente emparelhada, em um Pacto Regional/Nacional diferente. 

As 20 cidades (e equipes relacionadas) serão agrupadas em 10 pares, principalmente com 

base em seus principais temas de interesse e prioridades na implementação de seus CAPs e, 

idealmente, iniciando uma cooperação entre cidades que poderia continuar e abranger ainda 

mais etapas e cidades ' partes interessadas do respectivo processo de implementação dos 

CAPs. As atividades de pareamentos acontecerão, portanto, nos setores muito comuns entre 

as duas cidades, e orientadas para facilitar a implementação dos projetos. 

As cidades serão selecionadas de forma geograficamente equilibrada, abrangendo todos os 

13 Convênios Regionais/Nacionais. Os Convênios Regionais/Nacionais que tiverem o maior 

número de cidades signatárias terão a oportunidade de fornecer mais de uma cidade. Os 

emparelhamentos serão selecionados pela Secretaria da GCoM, em total coordenação e 

cooperação com os Convênios Regionais/Nacionais relevantes. 

Cada cidade realizará uma visita de troca à cidade pareada, e a cidade pareada retribuirá a 

visita posteriormente no processo, de modo a ter duas visitas de troca para cada pareamento. 

Cada visita de intercâmbio será realizada por dois especialistas da equipe da cidade em um 

período de três (min.) a cinco (máximo) dias úteis completos (viagens excluídas). Os 

intercâmbios estão previstos para acontecer entre janeiro de 2023 e março de 2024. A 

Secretaria da GCoM cobrirá todas as despesas de viagem e hospedagem para todas as visitas 

de intercâmbio. 

Com o que as cidades estão se comprometendo? 

As cidades que participam do Programa de Intercâmbio de Especialistas se comprometem a 

intensificar seus esforços no desenvolvimento de seus próprios Planos de Ação Climática, 

compartilhando seus conhecimentos e aprendendo com seus pares. 



Eles se comprometem a fazer um intercâmbio próximo com a cidade com a qual fizeram 

parceria até o final do programa (setembro de 2024) e a usar os resultados do intercâmbio 

para desenvolver e implementar seu próprio Plano de Ação Climática. 

Para garantir um intercâmbio bem-sucedido e a implementação de medidas e ações, as 

cidades terão que comprometer uma quantidade adequada de tempo e recursos para realizar 

o trabalho. Esses recursos devem ser adequados à ambição das ações planejadas. 

Formulário de inscrição 

O seguinte Formulário de Inscrição deve ser preenchido pelas cidades da GCoM para se 

inscrever no Programa de Intercâmbio de Especialistas da GCoM. Os candidatos aprovados 

serão emparelhados com outra cidade da GCoM que enfrenta desafios semelhantes na 

implementação de CAPs, permitindo que ambas as partes construam cooperação e 

compartilhem conhecimento por meio de uma visita mútua de especialistas de 3 a 5 dias úteis. 

Envie por e-mail o formulário de inscrição preenchido para o Centro de Assistência Técnica do 

CoM SSA (Technical Helpdesk) em helpdesk@comssa.org até 6 de março de 2023. Enviaremos 

o formulário para a GCoM. 

O formulário de inscrição deve ser enviado até 8 de março de 2023 CoB, para o seguinte 

endereço de e-mail: experts.exchange@globalcovenantofmayors.eu 
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Seção 1 - Elegibilidade 

 

Perfil da cidade 

              A. Informações sobre a cidade solicitante 

• Nome da Cidade 

• População (aprox.) 

• Site do governo local (URL) 

• Número de funcionários municipais 

• Nome do Autarca 

 

Detalhes de contato 

    B. Contato para inscrição 

• Nome e ultimo Nome 

• Função/Cargo 

• Nome da divisão/Departamento onde trabalha 

• Endereço de email 

• Número de telefone 

• Confirmo que sou oficialmente mandatado pela cidade para o envio desta inscrição 
 
(Assinatura) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C. Capacidade (recursos, tempo, conhecimento, habilidades) e 
motivação 

 
1. Por que você está interessado em ingressar no Programa de Intercâmbio de Especialistas da GCoM 
(veja acima o escopo do programa)? Por favor, explique brevemente (máx. duas linhas): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2. Ao enviar esta inscrição, sua cidade se envolverá com o Programa de Intercâmbio de Especialistas 
da GCoM, incluindo (no caso de premiação): 
 

• Disponibilidade para ser emparelhado com outra cidade GCoM de uma região diferente para 
intercâmbio técnico e cooperação nos temas acordados; 

• Disponibilidade para compartilhar com a equipe da cidade pareada documentos, materiais e 
informações dos próprios Planos de Ação Climática para o desenvolvimento da cooperação; 

• Disponibilização de equipe técnica (duas pessoas) para visita de uma semana à cidade pareada; 

• Disponibilidade para acolher uma equipa técnica (duas pessoas) da cidade pareada em 
escritórios e instalações próprias para desenvolvimento da cooperação pareada. 
 

(observação: A Secretaria da GCoM arcará com todos os custos financeiros relacionados a viagens 
e hospedagem das delegações de ambas as cidades – veja o Guidance anterior para mais detalhes). 
 
O Programa de Intercâmbio de Especialistas da GCoM é suficientemente claro e acordado?  
Sim |_| , Não |_| 
 

3. Explique a capacidade que sua cidade pode comprometer com o Programa de Intercâmbio 
de Especialistas da GCoM (por exemplo, tempo da equipe, experiência, etc.) 
 

• Número de funcionários e horário. ……………………………………………………...................................... 

• Unidades/Departamentos envolvidos (não de forma contínua) ………........................................ 

• Especialização específica nos setores de ……………………………………………..................................... 

• Outro.……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



 

D. Principal Setor/Tópico de cooperação 

Que temas/setores (nos quais sua cidade tem mandato/responsabilidade) você deseja abordar por 
meio desta cooperação? 

 
Por favor selecione sua área de interesse (até 3 campos): 
o Transição energética 

o Acesso à energia/pobreza energética 

o Riscos e adaptação à emergência climática 

o Habitação 

o Mobilidade urbana 

o Uso sustentável da terra e soluções baseadas na natureza 

o Gestão de resíduos/economia circular 

o Água e saneamento 

o Inclusão social 

o Pobreza urbana 
o Outro. …………………………………………………………………………………………… 

 

A. Região/Cidade para cooperação 

Com qual região ou cidade do GCoM você prefere trabalhar? Por favor, nomeie-os e classifique-os 
de acordo com a preferência (máx. 2 preferências) e explique por que você gostaria de fazer parceria 
com eles e se sua cidade teve alguma relação anterior com eles. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Seção 2 - Seleção 

Atualização e implementação do Plano de Ação Climática 



 
        1. O Plano de Ação Climática da sua cidade aborda todos os três pilares?  

 
Mitigação               |_| 
Adaptação             |_| 
Acesso à Energia  |_| 

 
2. Sua cidade já iniciou a implementação de seu Plano de Ação Climática? 

 

SIM |_|                NÃO |_| 
 
         3. Liste as 5 (máx.) principais ações já em implementação 

a. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

c. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

d. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

e. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        4. As instituições nacionais (Ministérios, etc.) e/ou outras entidades administrativas   

(Regiões, Províncias, Distritos) estiveram envolvidas na implementação das ações do CAP? 

 
|_|  Sim 
|_|  Apenas em ações específicas individuais 
|_|  De jeito nenhum 

 
         5. Diferentes partes interessadas estiveram/tiveram envolvidos na formulação e 

implementação do CAP? 

 

|_|   Engajamento de negócios locais 

|_| Engajamento da comunidade de pesquisa 

|_| Engajamento de cidadãos/grupos de cidadãos 

|_| Outro ………………………………………………. 
|_| Nenhum 

 

 

 

 


