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GEF-6 - Abordagem Piloto 
Integrada - cidades é um 

programa para
28 municípios de 11 países em 

desenvolvimento

2018 
2022

Duração:

GEF: US$ 25 milhões 
Contrapartida: US$ 195 milhões

Financiamento



Desenvolver e incentivar soluções tecnológicas inovadoras e
planejamento urbano integrado para cumprimento de metas
climáticas, em apoio à administração pública na promoção de
cidades sustentáveis e para promover a participação da sociedade
na gestão pública.



Projetos pilotos 
em Recife e 
Brasília com  
tecnologias 

inovadoras que 
tenham impacto e 

ganhem escala

Produção de 
conhecimento e  

ferramentas para 
gestão coordenada 

de políticas 
públicas e 

participação social



BRASÍLIA



Planejamento Urbano Integrado

Sistema Distrital 
de Informações 
Ambientais – SISDIA

Instrumentos e Governança 
para o enfrentamento 
das mudanças Climáticas

Engajamento social

Diagnóstico de 
contaminação do 
Lixão da Estrutural



Investimento em Tecnologia

Recuperação de 80ha de nascentes 
nas bacias hidrográficas do 
Descoberto e Lago Paranoá

Ações para promoção da 
energia solar no Distrito 
Federal

Implantação de boas práticas, 
pesquisas e inovações nas 
Bacias do Descoberto e Paranoá

Piloto para remediação 
do Lixão da Estrutural



RECIFE



Estratégia de 
desenvolvimento
da cidade

Micro-estações
de Monitoramento
Climático

Política Municipal 
Habitacional

Planos Setoriais
de Adaptação às
Mudanças Climáticas

Sistema de Gestão
Georreferenciada
Integrada

Planejamento Urbano Integrado



Viabilidade 
técnica e 
financeira 
da operação 
de barco solar 
no Capibaribe.

Margens do 
Rio Capibaribe 
urbanizadas 
em dois 
trechos.

Jardins 
Filtrantes 
limpando água 
poluída por 
meio do uso 
de vegetação. A cidade gera 

e rastreia 
informações 
para alimentar 
a plataforma.

Investimento em Tecnologia



PLATAFORMA DO CONHECIMENTO
PARA CIDADES SUSTENTÁVEIS



Plataforma do Conhecimento para Cidades Sustentáveis

Sistema web aberto e de uso livre

e

cidadessustentaveis.org.br oics.cgee.org.br



Módulos 
do PCS

• Institucional
(o programa)
subseção ODS 
no módulo 
institucional

• Notícias

• Biblioteca

• Conferências

• Administração 
do sistema

Indicadores

Boas Práticas

Treinamento e 
Capacitação

Planejamento 
Integrado

Financiamento 
Municipal

Colaborações 
Privadas

Participação 
Cidadã

Planos, Leis e 
Regulamentações 

Estaduais e 
Federais

Eventos

Gestores 
Públicos

Colaborações 
Acadêmicas



Fomenta a transição das cidades brasileiras para a sustentabilidade

Soluções 
sustentáveis e 

inovadoras

Tipologias
de 

cidades-região



Soluções Baseadas na 
Natureza, infraestrutura verde 
e azul para maior resiliência 

às mudanças climáticas

Resíduos sólidos, economia 
circular e tratamento eficiente

Mobilidade de baixo 
carbono e acesso à 

e na cidade 

Energia renovável, 
descentralizada 

e eficiente

Ambiente construído de 
baixo carbono e de 

interesse social

Água limpa acessível 
e usada racionalmente 

e saneamento descentralizado 
e eficiente













Tratamento de 
10% da vazão do 
Canal do Cavouco, 
no Parque do 
Caiara 

A água despoluída 
por fitorremediação
irá desaguar em 
uma piscina aberta 
ao público para 
lazer 
e ações 
educativas





citinova@mctic.gov.br
cgcl@mctic.gov.br


