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3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 
do relatório de inventário
21 de Setembro de 2016 

Sessão de esclarecimentos:  

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

Sessão de esclarecimentos:

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
de Outubro de 2016 

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;
Modelos de documentos

para revisão de documen

embro

Apoio:                              

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

 das 11:00h às 12:00h

Sessão de esclarecimentos: 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados
17 de Agosto de 2016 –

Sessão I de esclarecimentos: 

Sessão II de esclarecimentos: 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 
do relatório de inventário
21 de Setembro de 2016 

Sessão de esclarecimentos:  

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

Sessão de esclarecimentos:

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
de Outubro de 2016 

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;
Modelos de documentos

para revisão de documen

embro

Apoio:                              

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

Sessão de esclarecimentos: 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

– 

Sessão I de esclarecimentos: 

Sessão II de esclarecimentos: 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 
do relatório de inventário
21 de Setembro de 2016 

Sessão de esclarecimentos:  

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

Sessão de esclarecimentos:

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
de Outubro de 2016 –

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;
Modelos de documentos

para revisão de documen

embro

Apoio:                              

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

Sessão de esclarecimentos: 3 de Agosto de 2016 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

 das 10:30h às 12:00h

Sessão I de esclarecimentos: 

Sessão II de esclarecimentos: 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 
do relatório de inventário
21 de Setembro de 2016 –

Sessão de esclarecimentos:  

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

Sessão de esclarecimentos:   

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
– 

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;
Modelos de documentos

para revisão de documen

embros do ICLEI

Apoio:                              

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantamento  de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

3 de Agosto de 2016 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

das 10:30h às 12:00h

Sessão I de esclarecimentos: 24 de Agosto de 2016 

Sessão II de esclarecimentos: 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 
do relatório de inventário

–

Sessão de esclarecimentos:  28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

  10 de outubro de 2016 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
 das 11:00h às 12:00h

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;
Modelos de documentos

para revisão de documen

s do ICLEI

Apoio:                              

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantamento  de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

3 de Agosto de 2016 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

das 10:30h às 12:00h

24 de Agosto de 2016 

Sessão II de esclarecimentos: 14 de 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 
do relatório de inventário

– das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

10 de outubro de 2016 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;
Modelos de documentos

para revisão de documen

s do ICLEI

Apoio:                              

 

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

3 de Agosto de 2016 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

das 10:30h às 12:00h

24 de Agosto de 2016 

14 de 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 
do relatório de inventário

das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

10 de outubro de 2016 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;
Modelos de documentos

para revisão de documen

s do ICLEI

Apoio:                              

 

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

3 de Agosto de 2016 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

das 10:30h às 12:00h

24 de Agosto de 2016 

14 de 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 
do relatório de inventário

das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

10 de outubro de 2016 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;
Modelos de documentos

para revisão de documen

s do ICLEI

Apoio:                              

 

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

3 de Agosto de 2016 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

das 10:30h às 12:00h

24 de Agosto de 2016 

14 de 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 
do relatório de inventário

das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

10 de outubro de 2016 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;
Modelos de documentos

para revisão de documen

s do ICLEI

Apoio:                              

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantamento  de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

3 de Agosto de 2016 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

das 10:30h às 12:00h

24 de Agosto de 2016 

14 de 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 
do relatório de inventário

das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

10 de outubro de 2016 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;
Modelos de documentos

para revisão de documen

s do ICLEI

Apoio:                              

 

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

3 de Agosto de 2016 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

das 10:30h às 12:00h

24 de Agosto de 2016 

14 de Setembro de 2016 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 
do relatório de inventário  

das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

10 de outubro de 2016 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;
Modelos de documentos 

para revisão de documen

s do ICLEI

Apoio:                              

 

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

3 de Agosto de 2016 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

das 10:30h às 12:00h

24 de Agosto de 2016 

Setembro de 2016 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 
 

das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

10 de outubro de 2016 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;

 a serem preenchidos pela cidade. 
para revisão de documen

s do ICLEI

Apoio:                              

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

3 de Agosto de 2016 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

das 10:30h às 12:00h

24 de Agosto de 2016 

Setembro de 2016 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 
 

das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

10 de outubro de 2016 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;

a serem preenchidos pela cidade. 
para revisão de documen

s do ICLEI

Apoio:                              

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantamento  de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

3 de Agosto de 2016 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

das 10:30h às 12:00h

24 de Agosto de 2016 

Setembro de 2016 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

10 de outubro de 2016 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;

a serem preenchidos pela cidade. 
para revisão de documen

s do ICLEI

Apoio:                              

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantamento  de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

3 de Agosto de 2016 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

das 10:30h às 12:00h

24 de Agosto de 2016 

Setembro de 2016 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

10 de outubro de 2016 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;

a serem preenchidos pela cidade. 
para revisão de documen

s do ICLEI 

Apoio:                              

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

3 de Agosto de 2016 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

das 10:30h às 12:00h

24 de Agosto de 2016 

Setembro de 2016 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

10 de outubro de 2016 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;

a serem preenchidos pela cidade. 
para revisão de documen

 

Apoio:                              

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

3 de Agosto de 2016 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

das 10:30h às 12:00h

24 de Agosto de 2016 

Setembro de 2016 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

10 de outubro de 2016 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;

a serem preenchidos pela cidade. 
para revisão de documen

Apoio:                              

CRONOGRAMA
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

3 de Agosto de 2016 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

das 10:30h às 12:00h

24 de Agosto de 2016 

Setembro de 2016 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

10 de outubro de 2016 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;

a serem preenchidos pela cidade. 
para revisão de documen

Apoio:                              

CRONOGRAMA
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantamento  de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

3 de Agosto de 2016 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

das 10:30h às 12:00h

24 de Agosto de 2016 

Setembro de 2016 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

10 de outubro de 2016 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Inscreva

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;

a serem preenchidos pela cidade. 
para revisão de documen

Apoio:                              

CRONOGRAMA
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantamento d e Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

3 de Agosto de 2016 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

das 10:30h às 12:00h

24 de Agosto de 2016 

Setembro de 2016 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

10 de outubro de 2016 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Inscreva

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;

a serem preenchidos pela cidade. 
para revisão de documen

Apoio:                              

CRONOGRAMA
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

3 de Agosto de 2016 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

das 10:30h às 12:00h

24 de Agosto de 2016 

Setembro de 2016 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h

10 de outubro de 2016 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Inscreva

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;

a serem preenchidos pela cidade. 
para revisão de documen

Apoio:                              

CRONOGRAMA
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

3 de Agosto de 2016 –

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

das 10:30h às 12:00h

24 de Agosto de 2016 

Setembro de 2016 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
das 11:00h às 12:00h 

10 de outubro de 2016 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Inscreva

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
Documentos de referência e apoio;  

a serem preenchidos pela cidade. 
para revisão de documentos e esclarecimento de 

Apoio:                              

CRONOGRAMA
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantamento  de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

– das 11:00h às 12:00h

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

das 10:30h às 12:00h

24 de Agosto de 2016 

Setembro de 2016 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos
 

10 de outubro de 2016 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Inscreva

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;
 

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

Apoio:                              

CRONOGRAMA
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantamento  de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h 

das 11:00h às 12:00h

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados

das 10:30h às 12:00h

24 de Agosto de 2016 –

Setembro de 2016 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos

10 de outubro de 2016 –

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Inscreva

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

Apoio:                                                         

CRONOGRAMA
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

 

das 11:00h às 12:00h

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
metodologia GPC e coleta de dados  

das 10:30h às 12:00h 

– 

Setembro de 2016 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos

– 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Inscreva

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

                           

CRONOGRAMA
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 
 

 

 das 11:00h às 12:00h

Setembro de 2016 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h às 12:00h

28 de Setembro de 2016 –

4. Introdução ao Levantamento de Riscos

 das 11:00h às 12:00h

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h

Inscreva

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

                           

CRONOGRAMA
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

 

das 11:00h às 12:00h

Setembro de 2016 –

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h às 12:00h

– das 10:30h 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos

das 11:00h às 12:00h

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
das 11:00h às 12:00h 

Inscreva

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

                           

 
CRONOGRAMA

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantamento  de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

das 11:00h às 12:00h

– das 11:00h às 12:00h

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h às 12:00h 

das 10:30h 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos

das 11:00h às 12:00h

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas
 

Inscreva -

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

                           

 
CRONOGRAMA

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantamento d e Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

das 11:00h às 12:00h

das 11:00h às 12:00h

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

 

das 10:30h 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos

das 11:00h às 12:00h

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

-se aqui!

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

                           

CRONOGRAMA
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

das 11:00h às 12:00h

das 11:00h às 12:00h

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos

das 11:00h às 12:00h

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

se aqui!

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

                           

CRONOGRAMA
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

. Introdução ao tema do enfrentamento  à mudança do clima em municípios 
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

das 11:00h às 12:00h

das 11:00h às 12:00h

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos

das 11:00h às 12:00h

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

se aqui!

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

                           

CRONOGRAMA
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantamento  de Riscos

à mudança do clima em municípios 
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

das 11:00h às 12:00h

das 11:00h às 12:00h

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h 

4. Introdução ao Levantamento de Riscos  

das 11:00h às 12:00h

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

se aqui!

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

                           

CRONOGRAMA
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantamento  de Riscos

à mudança do clima em municípios 
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

das 11:00h às 12:00h

das 11:00h às 12:00h

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h 

 

das 11:00h às 12:00h

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

se aqui!

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará: 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

                           

CRONOGRAMA
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

à mudança do clima em municípios 
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

das 11:00h às 12:00h

das 11:00h às 12:00h

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h 

das 11:00h às 12:00h

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

se aqui!

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
ara as cidades participantes, o ICLEI disponibilizará:  

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

                           

CRONOGRAMA
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

à mudança do clima em municípios 
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

das 11:00h às 12:00h

das 11:00h às 12:00h

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h 

das 11:00h às 12:00h

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

se aqui!

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas 
 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

                           

CRONOGRAMA
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

à mudança do clima em municípios 
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

das 11:00h às 12:00h

das 11:00h às 12:00h

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h 

das 11:00h às 12:00h

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

se aqui!

Recomendamos que todas as sessões sejam assistidas em reuniões do Grupo de Trabalho. 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

                           

CRONOGRAMA
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantamento  de Riscos

à mudança do clima em municípios 
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

das 11:00h às 12:00h

das 11:00h às 12:00h

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

das 10:30h às 12:00h

das 11:00h às 12:00h

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

se aqui!  

em reuniões do Grupo de Trabalho. 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

                           

CRONOGRAMA 
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantamento d e Riscos

à mudança do clima em municípios 
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

das 11:00h às 12:00h

das 11:00h às 12:00h

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

às 12:00h

das 11:00h às 12:00h

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

 

em reuniões do Grupo de Trabalho. 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

                           

 
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

à mudança do clima em municípios 
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

das 11:00h às 12:00h

das 11:00h às 12:00h

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

às 12:00h

das 11:00h às 12:00h

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

em reuniões do Grupo de Trabalho. 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações;

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

                           

 
Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

à mudança do clima em municípios 
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

das 11:00h às 12:00h

das 11:00h às 12:00h

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

às 12:00h

das 11:00h às 12:00h

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

em reuniões do Grupo de Trabalho. 

Gravação das sessões e arquivo das apresentações; 

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

                           

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

à mudança do clima em municípios 
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

das 11:00h às 12:00h 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

das 11:00h às 12:00h

das 11:00h às 12:00h

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

às 12:00h

das 11:00h às 12:00h

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

em reuniões do Grupo de Trabalho. 

 

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

                                      

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantamento  de Riscos

à mudança do clima em municípios 
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

 

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

das 11:00h às 12:00h

das 11:00h às 12:00h

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

às 12:00h

das 11:00h às 12:00h

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

em reuniões do Grupo de Trabalho. 

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

           

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantamento  de Riscos

à mudança do clima em municípios 
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

das 11:00h às 12:00h 

das 11:00h às 12:00h

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

às 12:00h

das 11:00h às 12:00h 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

em reuniões do Grupo de Trabalho. 

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

           

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

à mudança do clima em municípios 
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

 

das 11:00h às 12:00h

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

às 12:00h

 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

em reuniões do Grupo de Trabalho. 

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

           

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

à mudança do clima em municípios 
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

das 11:00h às 12:00h

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

às 12:00h 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

em reuniões do Grupo de Trabalho. 

a serem preenchidos pela cidade. 
tos e esclarecimento de 

           

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

à mudança do clima em municípios 
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

das 11:00h às 12:00h 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

em reuniões do Grupo de Trabalho. 

a serem preenchidos pela cidade.  
tos e esclarecimento de 

           

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantamento de Riscos

à mudança do clima em municípios 
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

em reuniões do Grupo de Trabalho. 

 
tos e esclarecimento de dúvidas*

           

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

à mudança do clima em municípios 
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

em reuniões do Grupo de Trabalho. 

 
dúvidas*

           P

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos

à mudança do clima em municípios 
e orientações para formação de um Grupo de Trabalho  

2. Introdução ao tema de inventários municipais de emissões de GEE, 

3. Introdução ao Software Clearpath (módulo cálculo  de emissões) e redação 

5. Reporte em plataforma pública: Inventário, risco s e ações climáticas

em reuniões do Grupo de Trabalho. 

 
dúvidas*

P

Webinars de capacitação para conformidade com o Com pacto de Prefeitos
Ano Um: Inventário de Emissões de GEE e Levantament o de Riscos
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