
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 Belfast e as cidades colombianas de Cali e Medellín para o intercâmbio de boas 
práticas de gestão de cidades no processo pós-conflito.
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52 cidades de 14 países latino-americanos e europeus trocam boas práticas 
em temas relacionado ao desenvolvimento urbano sustentável desde 2017.

Governos locais que aderiram ao Pacto Global de Prefeitos Pelo Clima e a 
Energia na América Latina e Caribe (GCoM-LAC) apresentam êxito nas 
ações em busca de um futuro mais sustentável e resiliente nas cidades. Os 
municípios da região são apoiados pela ampla comunidade do GCoM-LAC 
para avançar em três áreas chave: mitigar as emissões de gases de efeito 
estufa, identificar e adaptar-se aos riscos associados às mudanças climáticas 
e aumentar o acesso à energia limpa e acessível. 

Segundo os dados reportados pelas prefeituras à plataforma unificada CDP & 
ICLEI e validados ano passado, 94 cidades já haviam atingido ao menos um 
dos passos relativos à Mitigação, 82 alcançaram a etapa de Adaptação e 
33 estão em Conformidade com os atuais pilares do Pacto, tendo realizado 
todas as sub-etapas que fazem parte do Plano de Ação Climática da cidade. 

Cada uma dessas etapas é proposta com a finalidade de garantir fases sólidas 
de diagnóstico, estabelecimento de metas e objetivos, além de permitir a 
agregação e comparação com as ações de outras cidades. 

Leia mais aqui

CONHEÇA A COOPERAÇÃO ENTRE CIDADES

CONHEÇA OS RESULTADOS ATUAIS DA MAIOR 
ALIANÇA GLOBAL PARA A AÇÃO CLIMÁTICA

Imagem de representantes do GCoM-LAC em evento sobre 
financiamento climático em Cartagena, em Setembro de 2019

No mundo +10.000 cidades 
comprometidas + 135 países

+ 800 milhões de pessoas.

Por meio do Programa Internacional de Cooperação Urbana (IUC-LAC), 52 cidades foram selecionadas para trocar experiências e aprimorar seus conhecimentos 
sobre desenvolvimento urbano sustentável.

Líderes locais, especialistas técnicos municipais e prefeitos se conectam e descobrem novas perspectivas para enfrentar os desafios locais.

Representantes de cada cidade selecionada participam de missões internacionais, intercâmbios técnicos, treinamentos e seminários para estruturar um 
plano de cooperação internacional que direciona as bases para alcançar desenvolvimento urbano sustentável.

A cooperação entre cidades permite que as regiões da Europa e da América Latina:

Ao todo, são 26 pares de cidades na Europa e América Latina atuando nos mais diversos temas, expandido seus conhecimentos e construindo políticas 
públicas mais inovadoras por meio do Programa IUC-LAC

APRENDAM: COMPARTILHEM: DIVULGUEM: 

Com acesso às novas formas e 
metodologias inovadoras para superar 
desafios e se beneficiar de boas práticas.

Exibindo suas melhores práticas 
e realizações internacionalmente, 
juntando parte de uma rede de 
cidades comprometidas com o 
desenvolvimento sustentável.

Apoiando outras cidades a resolver 
problemas, difundindo seus próprios 
conhecimentos e experiências locais.

ENVOLVIDAS
520 PESSOAS 

COOPERAÇÃO URBANA 
(UCAPS) JÁ DESENVOLVIDOS

16 PLANOS DE AÇÃO PARA

COMPROMETIDOS (AS)
52 PREFEITOS(AS) Conheça os pares

de cidades  aqui.
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1 Madrid  |  Buenos Aires Zagreb  |  Córdoba Albacete  |  Río Grande Pavlos  |  San
Melas      Justo

Génova  |  Rosario

Santo Tirso  |  Araripina Almada  |  Belo Horizonte Alba Lilia  |  Benedito Novo Viana do  |  São Leopoldo
Castelo

Turín  |  Consólcio ABC

Milán  |  São Paulo Sevilla  |  Vitória Glasgow  |  Quilicura Kavala  |  TemucoBerlín  |  San Pedro
                 de la Paz

Almada  |  Viña del Mar Almería   |  Armenia Velletri+  |  Barranquilla+
Rome         Soledad

Graz (Metropolinan)  |  IgabuéMálaga  |  Cartagena
                     de Indias

Belfast  |  Medellín + 
                    Santiago de Cali

Porto  |  Pereira Granada  |  Arequipa Larissa  |  Miraflores
                   (Lima)

Pitesto  |  Trijillo

http://iuc-la.eu/pt-br/cooperacao-entre-cidades/
http://pactodealcaldes-la.eu/pt-br/cidades-na-america-latina-e-caribe-signatarias-do-pacto-global-de-prefeitos-avancam-em-acao-climatica/


C I D A D E  D O  M Ê S

GODOY CRUZ

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL ENTRE GOVERNOS 
LOCAIS: UMA FERRAMENTA CRUCIAL NA LUTA 
CONTRA AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A emergência de saúde pública pela qual estamos passando 
pode ser uma janela de oportunidade para fortalecer o trabalho 
colaborativo entre cidades e, nesse sentido, o Programa Internacional 
de Cooperação Urbana para a América Latina e o Caribe (IUC-LAC) 
é uma ferramenta crucial para o intercâmbio de experiências entre 
prefeitos(as) do mundo em busca de respostas inovadoras no combate 
às mudanças climáticas.

No caso de Godoy Cruz, município da Argentina, o prefeito Tadeu 
Garcia assinou voluntariamente seu compromisso em 2018 com 
o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia e foi uma das 
primeiras 7 cidades argentinas a finalizar o Plano Local de Ação 
Climática “Godoy Cruz Carbono Neutro 2030 ”, reconhecido nacional 
e internacionalmente.

A partir disso, e em conjunto com a Rede Argentina de Municípios 
contra as Mudanças Climáticas (RAMCC), a política ambiental 

foi aprofundada a partir do papel do governo local associado à 
comunidade, considerando essencial que os cidadãos ajam em 
consonância e tomem dimensão do que os problemas relativos às 
mudanças climáticas representam uma ameaça para a humanidade. 

Assim, o Município de Godoy Cruz adotou as Metas de Desenvolvimento 
Sustentável no planejamento estratégico, priorizando a 
sustentabilidade ambiental como principal eixo de gestão, e políticas 
de mitigação foram implementadas a partir da análise das principais 
fontes de geração de emissões (energia, transporte e resíduos) 
encontrados nos inventários de GEE, juntamente com instâncias 
de educação ambiental e conscientização quanto às diretrizes de 
consumo sustentável. Isso resultou em uma redução nas emissões de 
20,8% de toneladas de CO2 de 2015 até o momento.

“Atualmente, o município está em processo de reconfiguração e é hora 
de aprofundar ações coletivas que permitam promover mudanças 
socioculturais, no consumo e estilo de vida dos cidadãos, que estão 
se comprometendo com o objetivo global de reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa.”

Tadeo García Zalar
Prefeito da Cidade de Godoy Cruz

Ouça a mensagem do prefeito aqui.

FORO CIUDADES PARA LA VIDA (PERU) EM FOCO

COMUNIDADE IUC-LAC

QUEM SOMOS NÓS? ATIVIDADES RELAÇÃO COM O
IUC-LAC/GCOM-LAC

O Fórum Cidades pela Vida (Foro) 
é uma rede interinstitucional, 
composta por 35 instituições, 
municípios, universidades e 
organizações da sociedade civil 
(ONGs e associações empresariais) 
de 12 cidades peruanas. Geramos 
parcerias, um espaço comum, 
para induzir, sensibilizar, facilitar e 
promover espaços de interação para 
alcançar cidades para viver e apoiar 
a formação do quadro institucional 
necessário para isso.

O Foro, em seus 24 anos de atuação, 
analisa experiências municipais 
bem-sucedidas, desenvolve 
pesquisa e ação participativa e 
gera campanhas de advocay para 
mudanças políticas e regulatórias, 
contribuindo, entre outras, para a 
Ley Marco de Cambio Climático del 
Perú, aprovada em 2017.

O Foro é Coordenadora Nacional 
do Pacto Global de Prefeitos pelo 
Clima e a Energia em conjunto 
com a Associação de Municípios 
do Peru (AMPE) desde o final de 
2018. Em pouco mais de um ano, 
28 municípios já assinaram o 
Pacto, graças ao apoio do Projeto 
Internacional de Cooperação Urbana 
(IUC-LAC), financiado pela União 
Europeia.

O Foro fornece informações, 
conselhos, apoio e treinamento 
para as cidades membro do Pacto. 
No momento, 17 municípios já 
prepararam suas medidas de 
adaptação e, apesar da crise sanitária, 
continuam desenvolvendo suas 
medidas de mitigação, bem como 
seus inventários locais de gases de 
efeito estufa.

Nossas atividades estão focadas na produção de conhecimento, 
no desenvolvimento de capacidades e no treinamento de líderes 
locais focados em inovação e mudança de políticas públicas. O Foro 
gera aprendizado e co-criação de conhecimento, capitalizando e 
divulgando os resultados da sistematização de experiências para 
enriquecê-las e facilitando o acesso às informações sobre conceitos, 
boas práticas e processos inovadores.

O Foro publica artigos, guias, manuais e livros regularmente, bem 
como apoia cursos e oficinas de treinamento
(consulte www.ciudad.org.pe/publicaciones), onde nossos progressos e 
contribuições são resumidos e disseminados.

O Foro tem ajudado a treinar mais de 17.000 profissionais em 
nível nacional em questões ambientais (gestão ambiental urbana, 
construção sustentável, mudanças climáticas, planejamento territorial 
e, recentemente, qualidade da água e acesso à energia), promovendo 
e apoiando Mestrados, Graduações e Pós-Graduações, presencial 
e à distância, bem como um vasto número de fóruns, seminários 
e workshops de alto nível, com autoridades, funcionários públicos, 
representantes de ONGs, líderes sociais, acadêmicos, membros 
do setor privado e autoridades locais. Acompanhamos também 
as agendas internacionais, como Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, Acordo de Paris e Habitat.

https://www.youtube.com/watch?v=BUd6v4HQD-Y&feature=youtu.be
http://www.ciudad.org.pe/publicaciones


Quatorze prefeitas brasileiras foram as 
protagonistas de um encontro sobre mudanças 
climáticas em Brasília, organizado pelo 
ICLEI América do Sul e pelo Instituto Alziras. 
A União Europeia, por meio do Programa 
Internacional de Cooperação Urbana para a 
América Latina e o Caribe (IUC-LAC) e o Pacto 
Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia, 

apoiou a iniciativa e promoveu a igualdade de 
gênero e o empoderamento das mulheres, 
alinhando-se ao cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 
2030. 

Clique aqui para conhecer mais.

No âmbito da cooperação cidade-cidade 
do Programa Internacional de Cooperação 
Urbana, representantes e técnicos das cidades 
de Roma (Itália) e Barranquilla (Colômbia) 
decidiram incorporar ao Plano de Ação de 
Cooperação Urbana (UCAP) um piloto para a 
implementação de hortas urbanas da cidade 
colombiana. Em Barranquilla, oprojeto será 
apoiado por associações como Barranquilla 
Verde. Enquanto aguardavam as visitas de 
campo, a equipe de Roma, em colaboração com 
os membros do projeto RU: RBAN, produziu, 
como resultado deste primeiro Diálogo, um 

breve Vademecum com dicas e etapas para 
implementar jardins urbanas nas cidades. 

O webinar, moderado por Sandra Marín, 
Coordenadora da Cooperação Cidade-Cidade 
do IUC-LAC, teve como apresentadores os 
representantes do Workshop de Saúde Urbana 
de Roma, da Associação Cidadã “Vivere in ...”, 
do grupo urbano ODV da Itália, del Anci Lazio 
e “Huerto urban de la Sonrisa, uma cooperação 
público-privada em Jesi (Itália).

Saiba mais aqui

Os membros da Rede de Apoio ao Pacto se 
comprometem voluntariamente a compor 
uma lista de organizações que oferecem 
assistência técnica às cidades signatárias do 
GCoM - LAC. Eles devem apoiar facilitando o 
intercâmbio de experiências, melhores práticas, 
ferramentas ou recursos relevantes entre 
as cidades. As solicitações serão avaliadas e 
validadas pelo Secretariado Regional do Pacto. 
Agências públicas e governamentais, empresas 

privadas, organizações não-governamentais, 
universidades e consultorias podem participar 
da convocatória. As entidades validadas 
poderão participar de todas as atividades 
e treinamentos, como seminários online, 
workshops, publicações oficiais e eventos, 
além de acesso e participação em grupos de 
discussão específicos e outras plataformas.

Clique aqui para ler a convocatória.

Mais de 150 pessoas participaram da primeira 
sessão de webinars Diálogos Abertos do IUC-LAC, 
no último 13 de maio. Intitulado Repensando a 
cidade turística pós COVID-19, o encontro reuniu 
representantes do setor privado de turismo da 
Espanha e Itália e das cidades de Málaga, Madrid, 
Roma e Gênova, para expor experiências que 
possam contribuir com a cidade colombiana 
de Cartagena de Indias a conduzir seu próprio 
processo de reabertura ao turismo.  

A coordenadora de Cooperação Cidade-Cidade 

do IUC-LAC, Sandra Marín, moderadora do 
webinar, destacou a importância dessa troca de 
experiências. “Embora o setor de turismo seja um 
dos mais atingidos pelos efeitos da pandemia, 
as cidades demostram grande capacidade para 
avançar nas iniciativas público-privadas, adaptar o 
espaço público ou contar com novas tecnologias. 
Certamente os temas abordados podem ser muito 
inspiradores para outras cidades”, avaliou. 

Assista ao webinar na íntegra aqui.

Sessenta prefeitos e municípios latino-
americanos participaram do Workshop Regional 
sobre Eficiência Energética nos Municípios 
da América Latina, em março, na Argentina. 
O evento foi organizado em cooperação entre 
a Rede Argentina de Municípios contra as 
Mudanças Climáticas(RAMCC), pelo Centro 
Copenaghe de Eficiência Energética (C2E2) e 
pela Fundação Friedrich Ebert (FES).

As autoridades regionais locais trocaram 
experiências de boas práticas, foram 
introduzidas no modelo de negócios de 

agregação de projetos e trabalharam no 
planejamento de possíveis projetos de 
eficiência energética cooperativa com C2E2 e 
outras organizações regionais e internacionais. 
A RAMCC faz parte da comunidade do Pacto 
Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia e 
apoia a implementação da estratégia nacional 
na Argentina.

Clique aqui para ler mais.

PREFEITAS BRASILEIRAS RECEBEM CAPACITAÇÃO EM AÇÃO CLIMÁTICA POR MEIO 
DO PROGRAMA INTERNACIONAL DE COOPERAÇÃO URBANA E DO PACTO GLOBAL DE 
PREFEITOS PELO CLIMA E A ENERGIA

O DIÁLOGO IUC-LAC ENTRE AS CIDADES VELLETRI-ROMA E BARRANQUILLA RESULTA 
EM UM PLANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA URBANA.

ESTÁ ABERTA A CONVOCATÓRIA PARA A REDE DE APOIO DO PACTO GLOBAL DE 
PREFEITOS PELO CLIMA E A ENERGIA

SESSENTA LÍDERES LOCAIS PARTICIPARAM DO WORKSHOP REGIONAL SOBRE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
NOS MUNICÍPIOS DA AMÉRICA LATINA

IUC LANÇA SÉRIE DE WEBINÁRIOS PARA REPENSAR CIDADES EUROPEIAS E  
LATINO-AMERICANAS NO CENÁRIO PÓS-PANDEMIA 

IUC-LAC
PROMOVE O 

CONHECIMENTO

REALIZAÇÕES

CURSO VIRTUAL: UNCC Learning 
[Cidades e Mudanças Climáticas]

PALESTRA: YorkTalks [Transformando 
o desafio das mudanças climáticas em 
uma solução]

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR

https://www.youtube.com/watch?v=eGSpZ8QN9rE
https://unccelearn.org/course/view.php?id=21&page=overview
http://pactodealcaldes-la.eu/pt-br/a-uniao-europeia-promove-o-treinamento-de-prefeitos-brasileiros-em-acoes-climaticas-por-meio-de-seu-programa-urbano-de-cooperacao-internacional-e-do-pacto-global-de-prefeitos-para-a-america-latina-e-o/%20
http://pactodealcaldes-la.eu/pt-br/esta-aberta-a-convocatoria-para-a-rede-de-apoio-do-pacto-global-de-prefeitos-pelo-cilma-e-a-energia/%20
https://ramcc.net/noticia.php?id=959%20
http://iuc-la.eu/pt-br/iuc-lac-estreia-serie-de-webinars-para-repensar-cidades-europeias-e-latinoamericanas-no-cenario-pos-pandemia/%20
http://iuc-la.eu/pt-br/o-dialogo-entre-as-cidades-veleetri-roma-e-barranquilla-resulta-em-um-plano-de-cooperacao-para-a-agricultura-urbana/%20


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

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

** Signatárias sem contabilizar o México

IUC-LAC EM TEMPOS E NÚMEROS

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)

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

Clima e a Energia

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

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

Lançamento da série de 
webinários do Pacto Global 

de Prefeitos pelo Clima e 
a Energia em português e 

espanhol.

Lançamento do Pacto 
Global de Prefeitos na 

América Central

Primeiro workshop em 
temas da Nova Agenda 

Urbana e Cidades 
Inteligentes (Peru)

Primeira missão 
de cooperação 

internacional realizada

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.

Oficina de Desenvolvimento 
de capacidades para cidades 

no marco do Pacto Global 
de Prefeitos - Corrientes 

(Argentina)

Adesão de 6 novas cidades à 
cooperação entre cidades

Diálogo regional do Programa 
IUC-LAC: Financiamento do 

desenvolvimento urbano 
sustentável e da ação climática 

- Cartagena (Colômbia)

63 cidades capacitadas para 
atuar no Pacto por meio do 

Programa IUC-LAC

Lançamento do Pacto Global 
de Prefeitos no Caribe

Oficinas para Coordenadores 
Nacionais do Pacto Global de 

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

Costa Rica.

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

2019
(Setembro)

2019 
(Setembro) 

2019 
(Janeiro - Dezembro) 

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

(Janeiro-Novembro)

2019 
(Junho – Outubro)

2019 
(Maio-Junho)2019 (Junho)

2020
(Fevereiro)

2019 (Abril) 2018 (Março)

2017  
(Janeiro – Dezembro) 

2018 
(Janeiro – Dezembro) 

2019 
(Agosto) 

2019 
(Junho)

2018 
(Agosto-Setembro) 2018 (Novembro)

335  
Signatarias do 
Pacto Global*

189  
Signatarias do 
Pacto Global*

274  
Signatarias do 
Pacto Global*



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

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

EQUIPE POR TRÁS 
DO IUC-LAC

@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

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

Amanda Souza

Stefan Unseld Sandra Marín

Raul Daussa

Florian Steinberg Eduardo Perreira

Victor Franco Amanda Guerra

Rebecca BorgesRyan Glancy

Fábio Donato

Caroline Silva

Maria Salaverria

Valentina Falkenstein 

Juliana Leal

Sofiane Karroum

Marja Edelman

Juliana Izquierdo

Tiago Rubo

RESERVE NA SUA AGENDA OS DIÁLOGOS ABERTOS IUC LAC – JUNHO E JULHO
Com o objetivo de facilitar os intercâmbios entre cidades no contexto da pandemia de Covid-19, o IUC-LAC inicia a sua série de Diálogos Abertos. Durante 
três semanas serão realizados webinars para unir cidades europeias e da América Latina em debates e apresentações, para repensar as cidades frente a 
abertura à uma “nova normalidade”.

A necessidade de “distância social” 
transformará o conceito de desenvolvimento 
urbano sustentável? É hora de repensar o 
planejamento urbano e o modelo de cidade 
compacta e complexa com altas densidades e 
diversidade de usos e funções que o conceito 
de proximidade representa, além dos usos, 
intensidades e segurança do espaço público 
ou a experiência de transporte e mobilidade 
urbana.

9 e 11 de Junho
17:00h. (Hora de Madrid)

TRANSFORMAÇÃO URBANA

A Covid-19 está afetando e transformando os 
mercados de energia e recursos naturais, bem 
como as cadeias de suprimentos, afetando as 
cidades no gerenciamento e financiamento 
de serviços básicos como água, saneamento, 
energia ou na coleta e tratamento de resíduos 
em um período de aumento das inadimplências 
que afetam os mais vulneráveis. Por outro 
lado, estratégias como o Pacto Verde Europeu 
aparecem como oportunidades inspiradoras para 
um crescimento mais sustentável e resiliente.

7 e 9 de Julho
17:00h. (Hora de Madrid)

RESILIÊNCIA AO CLIMA

A reabertura da economia, após meses de confinamento, 
e o aumento da dívida no sistema econômico forçarão 
os governos locais a iniciar projetos de estímulo para 
sustentar suas economias, enquanto protegem o 
bem-estar dos mais vulneráveis. A crise da Covid-19 
também oferece às cidades a oportunidade de obter 
uma recuperação mais inclusiva, verde e inteligente, 
promovendo a colaboração com o setor privado para 
ajudar as empresas a adaptar suas estruturas às novas 
necessidades, prioridades e mercados.

23 e 25 de Junho
17:00h. (Hora de Madrid)

RECUPERAÇÃO ECONÔMICA

Faça sua pré-inscrição para participar dos diálogos neste link

http://pactodealcaldes-la.eu/pt-br/esta-aberta-a-convocatoria-para-a-rede-de-apoio-do-pacto-global-de-prefeitos-pelo-cilma-e-a-energia/
https://iuc-la.us20.list-manage.com/subscribe?u=bc4a023c58cb2459248be824d&id=ddc75daa75



