Junte-se a nós:

Seja membro do ICLEI –
Governos Locais pela Sustentabilidade
A missão do ICLEI é construir e servir um movimento mundial de governos locais para atingir melhorias
consideráveis no campo da sustentabilidade à escala global, tendo em especial foco, através do conjunto
de acções locais, as condições ambientais. O ICLEI apoia este movimento:

• estabelecendo com municípios uma parceria activa e empenhada;
• mobilizando e apoiando associações de autoridades locais para promover um desenvolvimento
sustentável do ponto de vista ambiental;

• iniciando projectos e campanhas com grupos de autoridades locais, por forma a pesquisar, desenvolver
e implementar novas soluções para os problemas ambientais e as necessidades acarretadas pelo
desenvolvimento;

• fornecendo informação e formação acerca do desenvolvimento sustentável e de políticas de protecção
ambiental, sobre programas e metodologias empregues a nível local por instituições locais; e

• advogando firmemente pelas autoridades locais junto de governos nacionais, fóruns internacionais,
agências e organizações no sentido de aumentar a sua percepção e o apoio prestado a actividades
locais para promover a protecção ambiental e o desenvolvimento sustentável.

Desde a sua criação em 1990 no Congresso Mundial de Governos Locais por um Futuro Sustentável na
sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, mais de 1000 municípios e associações municipais tornaram-se
membros do ICLEI. O ICLEI criou secretariados e desenvolve projectos em todos os continentes. Importa
salientar que o ICLEI fomentou a criação de uma rede de dirigentes municipais interessados e de pessoal
especializado. Estes testemunham os impactos locais do seu trabalho e estão empenhados em atingir
resultados visíveis, que contribuem para matérias de ordem global.
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Criado em Outubro de 1991, o Secretariado Europeu do ICLEI, com sede na cidade alemã de Freiburg,
desenvolveu já um notável leque de actividades, em conjunto com os seus membros na região. Uma rede
de contactos ICLEI em mais de 180 cidades e regiões europeias em 34 países está disponível sempre que é
necessário um trabalho competente, voltado para a vertente prática.
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Os Membros
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À data do primeiro encontro do Conselho do ICLEI em Junho de 1993, este contava com menos de
100 membros. Dois anos mais tarde o número de associados tinha aumentado para 188, icluindo 171
autoridades locais de 46 países, representando 174 milhões de pessoas.
Actualmente o ICLEI tem mais de 1,000 membros.
Os membros do ICLEI nomeiam indivíduos das suas autoridades locais para servir de elo de ligação com
o ICLEI. Estas pessoas, designadas por "ICLEI Liaisons", são administradores das autoridades locais e
reponsáveis políticos da rede de membros do ICLEI. O ICLEI fornece aos seus membros informações,
formação e apoio técnico, para que deste modo possam levar a cabo os seus objectivos ambientais locais e
partilhar conhecimentos com colegas de outros governos locais de todo o mundo.
O Conselho do ICLEI reune-se a cada três anos para avaliar o progresso do ICLEI no cumprimento das suas
metas organizacionais e para definir o rumo estratégico de futuras iniciativas.

Requisitos para se associar ao ICLEI:

• vontade política para promover um desenvolvimento sustentável
• poder político para agir
• uma módica cota anual de filiação

As autoridades locais associadas ao ICLEI destacam-se:
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• pelo compromisso que assumiram pela sustentabilidade
• por seguirem o princípio "pensar globalmente, agir localmente”

As vantagens para membros incluem:

• fazer parte de um movimento internacional de autoridades locais que visam atingir melhorias
ambientais consideráveis a nível global

• participação na Green Climate Cities Initiative (é necessária a assinatura da Declaração)
• participação na campanha Procura+ [Compras Públicas Sustentáveis] (é necessário o pagamento de
taxa de participação)

• participação na Procura+ Exchange (antes designada Rede "Buy it green" de Profissionais de Compras
Públicas Sustentáveis (subscrição necessária)

• oportunidade de participar em projectos internacionais de pesquisa, bem como projectos-piloto e de
formação

• acesso livre a estudos de caso sobre abordagens inovadoras ao tema da sustentabilidade local
• informação regular através dos boletins informativos da organização
• recepção gratuita de todas as publicações (guias, manuais, relatórios, etc.)
• acesso a um leque variado de informações e serviços (tais como publicações electrónicas,

teleconferências e informação constante do calendário) no sistema de informação online do ICLEI
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• taxas reduzidas para conferências, seminários e cursos de formação
• participação em projectos internacionais de cooperação de desenvolvimento
• ter a oportunidade de “contribuir para formar a voz das autoridades locais” perante instituições
internacionais como a União Europeia ou as Nações Unidas
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Cotas para Membros na Europa
O ICLEI é uma organização democrática governada pelos seus membros. A adesão como membro está
reservada aos governos locais e às suas associações nacionais e regionais. O cálculo das cotas de filiação
baseia-se na população do governo local e no rendimento nacional per capita. O pagamento das cotas é
feito anualmente (ver tabelas de cotas abaixo) com início na data de candidatura.

Municípios e Governos Locais
Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Rendimento
Nacional Bruto per
capita inferior a
$ 1,036

Rendimento
Nacional Bruto per
capita entre
$ 1,036 e 4,085

Rendimento
Nacional Bruto per
capita entre
$ 4,086 e 12,615

Rendimento
Nacional Bruto per
capita superior a
$ 12,615

Quirguizistão, Tajiquistão

Albânia, Arménia, Egito,
Geórgia, Moldávia,
Marrocos, Sudão, Síria,
Ucrânia, Uzbequistão,
Iémen

Argélia, Azerbaijão,
Bielorrússia, Bósnia e
Herzegovina, Bulgária,
Hungria, Irã, Iraque,
Jordânia, Cazaquistão,
Líbano, Líbia, Macedónia,
Montenegro, Romênia,
Sérvia, Tunísia,
Turquemenistão, Turquia

Europa do Norte, Ocidental,
e do Sul, Barém, Croácia,
Estónia, Israel, Kuwait,
Letónia, Lituânia, Omã,
Polónia, Qatar, Rússia,
Arábia Saudita, Eslováquia,
Eslovénia, Emirados
Árabes Unidos, República
Tcheca

Dimensão do
governo local
(número de habitantes)
€

€

€

€

0 to 50,000

100

300

400

600

50,001 to 100,000

150

350

450

1,200

100,001 to 200,000

200

400

500

1,750

200,001 to 300,000

250

450

550

2,250

300,001 to 500,000

300

500

600

2,750

500,001 to 750,000

350

550

650

3,500

750,001 to 1,000,000

400

650

750

4,500

1,000,001 to 2,000,000

450

750

1,000

5,750

2,000,001 to 4,000,000

500

1,000

2,000

7,000

Over 4,000,000

750

1,500

3,000

8,000

Associações de Governos Locais Institutos de Governos Locais
Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Rendimento
Nacional Bruto per
capita inferior a
$ 1,036

Rendimento
Nacional Bruto per
capita entre
$ 1,036 e 4,085

Rendimento
Nacional Bruto per
capita entre
$ 4,086 e 12,615

Rendimento
Nacional Bruto per
capita superior a
$ 12,615

€

€

€

€

Associações Nacionais
de Governos Locais
e de Institutos de
Governos Locais

600

1,200

2,000

3,500

Associações Regionais
de Governos Locais
e de Institutos de
Governos Locais

350

600

1,000

2,500

(Valores anuais a pagar a partir da data de candidatura)
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Parceiros Associados
Image: Dreamstime/Nikolais

O ICLEI oferece o estatuto de Parceiro Associado a governos estaduais e nacionais e aos seus
departamentos, bem como a organizações sem fins lucrativos, a organizações não-governamentais e
a universidades. Este tipo de estatuto permite às associações beneficiar dos serviços de informação do
ICLEI e das suas publicações, sem deter poderes formais de membro, reservados aos governos locais e às
suas associações. Os Parceiros Associados recebem todas as publicações do ICLEI, assim como convites
especiais e descontos para os eventos e programas do ICLEI. Os Parceiros Associados não têm direito de
voto para eleger o Comité Executivo, nem poder para alterar os estatutos orgânicos do ICLEI ou determinar
a estratégia política da organização.
O estatuto de Parceiro Associado é um serviço por assinatura e não constitui uma categoria oficial de
associação ao ICLEI.
O cálculo das cotas anuais de filiação para Parceiros Associados baseia-se no tipo de organização e no
rendimento nacional bruto per capita.

Cotas para Parceiros Associados na Europa
Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Rendimento
Nacional Bruto per
capita inferior a
$ 1,036

Rendimento
Nacional Bruto per
capita entre
$ 1,036 e 4,085

Rendimento
Nacional Bruto per
capita entre
$ 4,086 e 12,615

Rendimento
Nacional Bruto per
capita superior a
$ 12,615

Quirguizistão, Tajiquistão

Albânia, Arménia, Egito,
Geórgia, Moldávia,
Marrocos, Sudão, Síria,
Ucrânia, Uzbequistão,
Iémen

Argélia, Azerbaijão,
Bielorrússia, Bósnia e
Herzegovina, Bulgária,
Hungria, Irã, Iraque,
Jordânia, Cazaquistão,
Líbano, Líbia, Macedónia,
Montenegro, Romênia,
Sérvia, Tunísia,
Turquemenistão, Turquia

Europa do Norte, Ocidental,
e do Sul, Barém, Croácia,
Estónia, Israel, Kuwait,
Letónia, Lituânia, Omã,
Polónia, Qatar, Rússia,
Arábia Saudita, Eslováquia,
Eslovénia, Emirados
Árabes Unidos, República
Tcheca

Parceiros Associados
€

€

€

€

Agências
Governamentais
Nacionais e Estaduais

500

750

1,500

3,000

Organizações sem
Fins Lucrativos e
Organizações Nãogovernamentais,
universidades

150

200

350

550

(Valores anuais a pagar a partir da data de candidatura)

Caso tenha dúvidas sobre como se tornar membro ou Parceiro Associado,
contacte por favor:
ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade - Secretariado Europeu
Leopoldring 3
D-79098 Freiburg
Alemanha
Telefone: +49-761/ 368 92 0
Fax: +49-761/ 368 92 19
E-mail: membership.services@iclei.org
Web: www.iclei-europe.org
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