
O programa IUC-LAC promove a cooperação entre cidades e regiões 
para alcançar o desenvolvimento urbano sustentável e promove ações 
locais contra as mudanças climáticas, em linha com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, o Acordo de Paris e a Nova Agenda Urbana.

Missão entre Boêmia do Sul (República Tcheca) e Distrito Federal (Brasil) em junho de 2019
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IUC-LAC EM TEMPOS E NÚMEROS

+400 CIDADES ENVOLVIDAS +180 MILHÕES DE PESSOAS 9 MILHÕES DE EUROS INVESTIDOS

Lançamento oficial  
do Programa IUC-LAC

Seleção das primeiras 
cidades que realizarão 

cooperação internacional

Início do Programa IUC-LAC 
para fortalecer os laços 
entre América Latina e 

Europa

14 cidades selecionadas. 
Início da cooperação entre 
pares de cidades em uma 

reunião em EWRC (Bruxelas)

2016 (Dezembro) 2017 (Janeiro) 2017 (Novembro)
2017 

(Janeiro-Novembro)

Realização de 20 webinários 
de capacitação para as 
cidades parte do Pacto 
Global de Prefeitos pelo 

Clima e a Energia

2019 
(Junho-Octubro)

Adesão de 6 novas cidades à 
cooperação entre cidades

2019 (Septiembro)

Desenvolvimento de 5 
oficinas em temas da Nova 
Agenda Urbana e Cidades 

Inteligentes (Peru, Argentina, 
Chile, Brasil e Colômbia)

2019 
(Maio-Junho)

Nova coordenação para o 
Programa IUC-LAC

2020 (Janeiro)

Lançamento da série de 
webinários do Pacto Global 

de Prefeitos pelo Clima e 
a Energia em português e 

espanhol.

2019 (Junho)

Lançamento do Pacto 
Global de Prefeitos na 

América Central

2020 (Febrero)

Primeiro workshop em 
temas da Nova Agenda 

Urbana e Cidades 
Inteligentes (Peru)

2019 (Abril)

Primeira missão 
de cooperação 

internacional realizada

2018 (Março)

Lançamento do “Pacto Global de 
Prefeitos pelo Clima e a Energia” 

e formação dos Comitêns 
Nacionais em Argentina, Chile 
e Brasil . 11 cidades capacitadas 

para atuar com o GCoM-LAC.

2017  
(Janeiro – Dezembro) 

2018 
(Janeiro – Dezembro) 

Oficina de Desenvolvimento 
de capacidades para cidades 

no marco do Pacto Global 
de Prefeitos - Corrientes 

(Argentina)

2019 
(Agosto) 

Diálogo regional do Programa 
IUC-LAC: Financiamento do 

desenvolvimento urbano 
sustentável e da ação climática 

- Cartagena (Colômbia)

2019 
(Septiembro) 

63 cidades capacitadas para 
atuar no Pacto por meio do 

Programa IUC-LAC

2019 
(Janeiro - Dezembro) 

Lançamento do Pacto Global 
de Prefeitos no Caribe

2019 
(Junho)

Oficinas para Coordenadores 
Nacionais do Pacto Global de 

Prefeitos no Peru e Costa Rica e 
formação do Comitê Nacional na 

Costa Rica.

2018 
(Agosto-Setembro) 

189  
Signatarias do 
Pacto Global*

274  
Signatarias do 
Pacto Global*

335  
Signatarias do 
Pacto Global*

Encontro em Bruxelas para 
apresentação da segunda fase 
da cooperação entre cidades. 

6 novas cidades ingressam 
na cooperação internacional 

IUC-LAC.

Lançamento do Pacto Global de 
Prefeitos no Peru e formação 

dos Comitês Nacionais na 
Colômbia e Equador. 40 cidades 
capacitadas pelo Pacto por meio 

do Programa IUC-LAC

2018 (Noviembre)

O Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia é uma aliança global de 
cidades e governos locais de voluntariamente comprometidos com o combate 
às mudanças climáticas, reduzindo seus impactos inevitáveis e facilitando o 
acesso à energia sustentável e acessível a todos.
As cidades e os governos locais do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e 
Energia são agentes de mudança e líderes na ação climática. Os membros do 
Pacto servem como exemplos, aumentando a ambição de outras cidades e 
outros níveis de governo. 
O clima global está mudando rapidamente e em nenhum lugar o impacto 
é sentido mais profundamente do que nas comunidades locais ao redor 

do mundo. Quando o Acordo de Paris entrou em vigor, ele representou um 
compromisso mais amplo dos líderes globais em enfrentar conjuntamente 
os efeitos de uma mudança climática. As cidades e os governos locais estão 
tomando medidas significativas e importantes para reduzir os impactos das 
mudanças climáticas e para fortalecer as comunidades para as próximas 
gerações.

Deseja fazer parte desta rede comprometida contra as mudanças climáticas? 
Clique aqui e saiba como.

*Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia (“GCoM”, sigla em inglês).

**Signatárias sem contabilizar México.

SAIBA COMO PARTICIPAR DE UMA

REDE DE CIDADES
COMPROMETIDAS NA LUTA CONTRA AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

http://pactodealcaldes-la.eu/pt-br/participe/


Após os excelentes resultados obtidos 
no ano passado, o IUC-LAC inicia 2020 
prometendo deixar um importante legado 
em desenvolvimento sustentável para a 
América Latina e o Caribe.

No mundo +10.000 Cidades 
Comprometidas  +135 países

+800 milhões de Pessoas

Ao longo do ano de 2019, foram formalizadas cooperações 
técnicas e intercâmbios entre 24 cidades europeias e latino-
americanas em 5 países diferentes (Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia e Peru). Durante 2019, também foram realizados 5 
workshops para treinar cidades que desenvolvem a cooperação 
internacional promovida pelo programa IUC-LAC.

Os principais êxitos das regiões e cidades participantes do 
programa foram a realização de projetos-piloto e a finalização 
de planos de ação que lhes permitiram enfrentar os impactos 
das mudanças climáticas de maneira sustentável. Os 
representantes da cidade apresentaram seus sucessos em 
Bruxelas durante um workshop regional em novembro.

O ano de 2019 também foi prolífico na produção de 
conhecimento e materiais para apoiar a formação profissional e 
o fortalecimento institucional. Um bom exemplo disso foi o livro 
sobre boas práticas de desenvolvimento urbano sustentável 
nos 5 países supracitados, que reuniu as melhores práticas 
das cidades latino-americanas em desenvolvimento urbano 
sustentável e está disponível em português e espanhol. O 
formato congemina asmelhores ações em questões como 
energia limpa, transporte sustentável, água, resíduos,gestão 
ambiental, cidades inteligentes, indústrias verdes, construção 
sustentável, finanças verdes, economia circular e planejamento 
urbano de baixo carbono.

Para ler mais: aqui.

O Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia (GCoM) é a maior aliança 
mundial de cidades e governos locais, comprometidos voluntariamente com 
o combate às mudanças climáticas, reduzindo seus impactos inevitáveis e 
facilitando o acesso à energia sustentável e acessível a todos. Nasceu em 2016 
como resultado da fusão do “Compact of Mayors” e do “Covenant of Mayors” 
europeu, as duas principais iniciativas para ação climática local.

Com o estabelecimento do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, 
em 2017, os signatários do “Compact of Mayors” foram incluídos de forma 
automática e progressiva no GCoM, sem a necessidade de uma nova 
associação, enquanto o este foi desativado. Por outro lado, o “Covenant of 
Mayors” se tornou o capítulo regional do GCoM na Europa.

A assinatura do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia significa 
um compromisso não apenas com a realização de ações locais ousadas, 
mas também com o trabalho em conjunto com colegas de outras partes 
do mundo para compartilhar soluções inovadoras que permitam que os 
prefeitos façam mais e mais rápido. As cidades do Pacto Global e os governos 
locais se conectam e trocam, aprendem e compartilham entre si.

Na região da América Latina e do Caribe, mais de 400 cidades fazem parte 
da iniciativa, na vanguarda da luta contra as mudanças climáticas. Quando 
prefeitos e gerentes locais tomam medidas para enfrentar as mudanças a 
nível local, eles também agem para garantir um futuro de baixo carbono e 
resiliente ao clima, que beneficie a saúde de suas comunidades e estabeleça 
o ponto de partida para um futuro econômico próspero.

Quer conhecer mais? Clique aqui.

COOPERÃÇAO ENTRE CIDADES

PACTO GLOBAL DE PREFEITOS

http://pactodealcaldes-la.eu/wp-content/uploads/2017/10/O-Futuro-De-Nossas-Cidades.pdf
http://pactodealcaldes-la.eu/wp-content/uploads/2017/10/El-Futuro-de-Nuestras-Ciudades.pdf
http://pactodealcaldes-la.eu/wp-content/uploads/2017/10/O-Futuro-De-Nossas-Cidades.pdf
http://pactodealcaldes-la.eu/pt-br/participe/


A S  C I D A D E S  FA L A M

SÃO LEOPOLDO

A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL COMO 
IMPERATIVO: FERRAMENTA CHAVE PARA 
ALCANÇAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Dada a atual situação turbulenta, a cooperação internacional focada 
no desenvolvimento sustentável e na solidariedade entre as pessoas 
no local é uma opção, uma campanha essencial. Mais do que nunca, é 
necessário um programa que gere debates, trocas de experiências e a 
criação de iniciativas cujo objetivo principal seja ampliar as liberdades e 
explorar novas possibilidades para o delicado cenário contemporâneo.

Nesse sentido, o Programa Internacional de Cooperação Urbana 
(IUC-LAC) contribui para que as cidades tenham a oportunidade 
de compartilhar e trocar conhecimentos com suas contrapartes 
internacionais, compartilhando soluções para problemas comuns do 
desenvolvimento sustentável e atuando na construção de um futuro 
mais verde.

Antes disso, é essencial ressaltar que um dos municípios beneficiados 

é, portanto, São Leopoldo, no Brasil, que desde outubro de 2018 realiza 
sua primeira cooperação técnica internacional com cidades europeias, 
recuperando destaque na produção de projetos estratégicos para 
o município. Dessa forma, o Município de São Leopoldo garantiu a 
seleção no Programa Internacional de Cooperação Urbana da União 
Europeia - América Latina e Caribe (IUC-LAC), preparando uma 
iniciativa com a cidade de Viana do Castelo (Portugal) valorizando a 
experiência local e consolidação da cidade no cenário internacional. 
O projeto, cujo objetivo é desenvolver estratégias para melhorar a 
gestão da água e o saneamento urbano nos dois municípios, também 
se baseia na troca de conhecimentos sobre novas ferramentas para a 
gestão da água com menor impacto ambiental.

Atualmente, existem evidências de que a realidade da interdependência 
impede ações individualizadas no cenário internacional, incentivando 
ações cooperativas para o desenvolvimento coletivo. A cooperação 
internacional, simbolizada pelo IUC-LAC e pelo Pacto Global de 
Prefeitos em matéria de clima e energia, aparece como uma ferramenta 
essencial para lutar contra as mudanças climáticas e alcançar um 
desenvolvimento sustentável e acessível a todos.

Quer saber mais? Clique aqui e escute a 
mensagem de vídeo do prefeito.

R A M C C  E M  F O C O

QUEM É? ATIVIDADES RELAÇÃO COM  
O GCOM-LAC

A “Rede Argentina de Municípios 
contra as Mudanças Climáticas” 
(RAMCC, sigla em espanhol) é uma 
rede composta por 212 Municípios e 
Comunas da Argentina, distribuídos 
em 18 províncias, que coordena e 
promove políticas públicas locais para 
combater as mudanças climáticas. A 
Rede abrange uma grande diversidade 
de realidades e integra cidades com 
mais de 1 milhão de habitantes, além de 
pequenas cidades do interior do país. 
Essa diversidade a permite tratar uma 
variedade heterogênea de questões 
ambientais e torna os desafios 
enfrentados escaláveis e nacionais. Seu 
objetivo é a execução de projetos ou 
programas municipais, regionais ou 
nacionais relacionados à mitigação e/
ou adaptação às mudanças climáticas, 
com base na mobilização de recursos 
locais, nacionais e internacionais.

Em 12 de maio de 2017, a 
União Europeia (UE), por meio 
do Programa Internacional 
de Cooperação Urbana 
na América Latina e no 
Caribe (IUC-LAC), nomeou a 
RAMCC como Coordenadora 
Nacional. Nesse contexto, a 
RAMCC assume a obrigação 
de promover a adesão de 
novos municípios e colaborar 
no cumprimento dos 
compromissos do Pacto. 
Atualmente, 122 municípios 
argentinos estão se 
mobilizando para a mudança 
climática no Pacto Global de 
Prefeitos através do RAMCC.

Os municípios que aderem à RAMCC compartilham ferramentas 
de aprendizado e socialização que permitem aumentar o 
impacto de suas ações. Para isso, a RAMCC: treina e colabora na 
elaboração de projetos, programas e planos municipais (Ex: Plano 
Local de Ação Climática, Programas de Gerenciamento Integral 
de Resíduos Urbanos Sólidos, etc.); organiza espaços presenciais 
(reuniões, conferências, seminários etc.) nos municípios 
membros da RAMCC, para apresentar suas propostas e divulgar 
os resultados alcançados; compartilha fontes de recursos e 
oportunidades de financiamento; organizacomunicações para 
difundir boas práticas; articula-se com os governos provinciais 
e nacionais para facilitar o diálogo e a tomada de decisões por 
consenso sobre questões de interesse da organização; organiza 
atividades coletivas com as quais procura mostrar o impacto de 
seu funcionamento articulado; e também articula-se com outras 
redes municipais de outros países para trocar experiências.

A COMUNIDADE IUC-LAC

https://www.youtube.com/watch?v=PVY8-yKKdY4&feature=youtu.be


O Programa IUC-LAC visa apoiar cidades e regiões 
do mundo a se conectarem e compartilharem 
soluções em desenvolvimento sustentável. Por 
meio do IUC-LAC, as delegações de Granada e 
Arequipa trocaram conhecimentos e experiências 
para melhorar o desenvolvimento, a transformação 
e a inovação do núcleo histórico da cidade de 
Arequipa e de seus bairros tradicionais.
As delegações dessas cidades, que gozam do 
reconhecimento da UNESCO como Patrimônio 
Mundial, também trocaram informações, 
experiências e possíveis soluções em relação a 

problemas de deterioração e sustentabilidade 
urbana, poluição ambiental e alta pressão do 
turismo. Também discutiram os importantes 
desafios nas áreas de qualidade do ar e do 
ciclo da água, bem como as alternativas para a 
implementação da economia circular na gestão do 
ciclo da água e na prevenção de arrastamento de 
lodo e resíduos nos rios locais.

Para saber mais:
Ver más.

O Pacto Global de Prefeitos pelo Clima 
e a Energia foi apresentado como uma 
oportunidade para as autoridades locais na 
luta contra as mudanças climáticas durante o 
Congresso Nacional de Municípios, organizado 
pela Federação Colombiana de Municípios, 
que ocorreu entre 25 e 28 de fevereiro, em 
Cartagena das Índias (Colômbia).

Durante a cerimônia de abertura, a 
embaixadora da União Européia na Colômbia, 

Patricia Llombart, destacou a importância 
da participação das cidades colombianas em 
questões ambientais. “Como não podemos 
falar sobre desenvolvimento sustentável na 
Colômbia?”, refletiu a embaixadora. O impacto 
do discurso foi sentido no crescente interesse 
pelo Pacto pelos prefeitos presentes no evento.

Para saber mais:
Ver más.

O evento de lançamento ocorreu no dia 27 de 
fevereiro em San José (Costa Rica). Estiveram 
presentes representantes do governo nacional 
do país anfitrião, além de 100 autoridades e 
líderes de diferentes setores, incluindo governos 
locais e associações de municípios da Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá e 
República Dominicana.

Além do lançamento do Pacto Global de Prefeitos 
na região, foi realizada a primeira reunião 
do seu Comitê Consultivo Regional. Foram 

compartilhadas experiências sobre as estratégias 
de trabalho para a implementação dos objetivos 
do Pacto Global de Prefeitos já realizados na 
Costa Rica com o apoio do Programa IUC-LAC. 
Igualmente, os representantes da Costa Rica 
se reuniram para validar um portfólio nacional 
de medidas de adaptação em nível local, parte 
das atividades do Pacto Global de Prefeitos na  
Costa Rica.

Para saber mais:
Ver más.

Uma delegação colombiana composta por 
membros de Cali e Medellín se reuniu em 
Belfast, no âmbito do Programa IUC-LAC, para 
conhecer em primeira mão as estratégias locais 
que transformaram a cidade da Irlanda do 
Norte após três décadas de conflito em uma 
cidade inovadora, inclusiva e segura.

Durante o encontro, foram expostos e 
trabalhados temas como a prevenção da 
violência na cidade por meio de estratégias 

de emprego relacionadas à construção da 
paz, economia criativa e cultural, necessidade 
de apoio e acompanhamento psicológico 
às vítimas, regeneração de espaços para 
as pessoas. o desenvolvimento de justiça 
restaurativa, inovação ou estratégias de 
inclusão juvenil.

Para saber mais:
Ver más.

ESPANHA E PERU PROCURAM IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL 
DA ÁGUA EM AREQUIPA E PROMOVER A REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO

O PACTO GLOBAL DE PREFEITOS PELO CLIMA E A ENERGIA É DESTAQUE NO 
CONGRESSO NACIONAL DE MUNICÍPIOS NA COLÔMBIA

PROJETO: Iniciativa Spotlight (UNIÃO 
EUROPEIA E NAÇÕES UNIDAS)

CAPACITAÇÃO: DA CIÊNCIA CLIMÁTICA 
À AÇÃO (BID)

VÍDEO: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INO-
VAÇÃO PARA OS ODS NA IBEROAMÉRICA

IUC-LAC PROMOVE UM ENCONTRO ENTRE AS CIDADES DA COLÔMBIA E DA IRLANDA PARA CONHECER 
ESTRATÉGIAS EFICIENTES DE RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM PERÍODO DE PÓS-CONFLITO

O PACTO GLOBAL DE OS PREFEITOS NA AMÉRICA CENTRAL É LANÇADO NA COSTA RICA 
PARA APOIAR OS GOVERNOS LOCAIS EM SUA RESPOSTA ÀS AMEAÇAS CLIMÁTICAS

IUC-LAC
P R O M O V E  O
CONHECIMENTO

http://iuc-la.eu/pt-br/espanha-e-peru-buscam-implementar-um-sistema-de-mobilidade-urbana-sustentavel-em-arequipa-e-impulsionar-a-revitalizacao-do-centro-historico/
http://pactodealcaldes-la.eu/pt-br/o-pacto-global-de-prefeitos-pelo-clima-e-a-energia-e-destaque-em-congresso-nacional-de-municipios-na-colombia/
http://pactodealcaldes-la.eu/pt-br/o-pacto-global-de-prefeitos-da-america-central-e-lancado-na-costa-rica-para-apoiar-os-governos-locais-a-responder-as-ameacas-climaticas/
http://iuc-la.eu/pt-br/delegacao-de-cali-e-medellin-visitou-a-cidade-irlandesa-de-belfast-para-conhecer-estrategias-eficientes-de-reconstrucao-e-desenvolvimento-em-periodo-pos-conflito/
http://www.casamerica.es/sociedad/ciencia-tecnologia-e-innovacion-para-el-cumplimiento-de-los-ods-en-iberoamerica
https://www.coursera.org/learn/climate-science?ranMID=40328&ranEAID=afkipIcrEmU&ranSiteID=afkipIcrEmU-RG_BvMdN2.S5gLEG6iA54w&siteID=afkipIcrEmU-RG_BvMdN2.S5gLEG6iA54w&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=afkipIcrEmU&fbclid=IwAR2BROox9fR0502TiJhqevqBNkw_wGGGZlbe-V1p4mxMPHruU8aukc4CDSg
http://www.spotlightinitiative.org/es


Conheça a equipe multidisciplinar, multicultural e altamente diversificada do IUC-LAC

20 Profissionais
Envolvidos

+7 Áreas
de Especialização

Somando mais de +1760 horas por 
mês dedicadas ao desenvolvimento 
urbano sustentável

Amanda Souza

Cláudio Acioly

Florian Steinberg Marja Edelman

Raul Daussa

Stefan Unseld Eduardo Perreira

Victor Franco Amanda Guerra

Rebecca BorgesRyan Glancy

Fábio Donato

Caroline Silva

Maria Salaverria

Valentina Falkenstein 

Juliana Leal

Sofiane Karroum

Sandra Marín

Juliana Izquierdo

Tiago Rubo

EQUIPE POR TRÁS
DO IUC-LAC

INTERCÂMBIO CIDADE A CIDADE DO IUC-LAC EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS (COVID-19)

TRUJILLO (PERU) - PITESTI (ROMÊNIA)

VIÑA DEL MAR (CHILE) - ALMADA (PORTUGAL)

CÓRDOBA (ARGENTINA) – ZAGREB (CROÁCIA)

BARRANQUILLA (COLÔMBIA) - VELETRI (ITÁLIA)

TEMUCO (CHILE) – KAVALA (GRÉCIA)

CARTAGERA (COLÔMBIA) – MÁLAGA (ESPANHA)

SÃO PAULO (BRASIL) - MILÃO (ITÁLIA)

QUILICURA (CHILE) – CIDADE DA UNIÃO EUROPEIA A 
SER DEFINIDA

O conteúdo deste boletim é de responsabilidade exclusiva da unidade de coordenação do  
Programa Internacional de Cooperação Urbana e pode não refletir a visão da União Europeia.

O IUC-LAC está trabalhando com datas alternativas para implementar essa agenda no final do ano.  
Muitas cidades, no entanto, já estão realizando as primeiras reuniões virtuais.

Está aberta a convocatória para a Rede de Apoio do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia
CLIQUE PARA SABER MAIS

@iuclac
@GCoMLAC

@iuc_lac
@GCoMLAC

iuc-la.eu
pactodealcaldes-la.eu

+55 61 3223-2886

info-pga@iuc-la.eu
info@iuc-la.eu

@iuc_lac
@GCoMLAC

PARA SABER MAIS: PRONUNCIAMENTO 
OFICIAL IUC-LAC COVID-19
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