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Os governos regionais da América 
Latina e Caribe realizaram 
projetos de cooperação com 
seus respectivos pares da 
União Europeia. A cooperação 
entre regiões teve como 
objetivo promover a inovação, 
a sustentabilidade e as novas 
oportunidades para seus cidadãos. 
Esta iniciativa do Programa 
Internacional de Cooperação 
Urbana (IUC) finalizou suas 
atividades no ano de 2019 e 
apresenta suas conquistas e boas 
práticas de modo a inspirar outras 
cidades ao redor do mundo. 

Quatro atividades principais 
foram realizadas dentro do 
Programa IUC-LAC para aproveitar 
a inovação regional e permitir 
o desenvolvimento de alianças 
duradouras entre a UE e a América 
Latina. Essas linhas de trabalho 
consistem em: i. a facilitação de 
emparelhamentos entre as regiões 
da UE e América Latina, ii. visitas 
anuais a autoridades nacionais 
latino-americanas, iii. visitas 
de regiões latino-americanas 
ou estágios a regiões da UE 
designadas e reciprocamente, 
assim como iv. eventos anuais 
para compartilhar experiências.

Clique aqui para ler o 
relatório completo

Link para acessar a biblioteca

Acesse aqui para 
conhecer mais

CONHEÇA OS DIÁLOGOS ABERTOS DO IUC-LAC E APROFUNDE 
SEU CONHECIMENTO SOBRE O DESENVOLVIMENTO URBANO 
SUSTENTÁVEL DIANTE DE UMA NOVA REALIDADE 

PACTO GLOBAL DE PREFEITOS PELO CLIMA E A ENERGIA E 
ENERGIA PROMOVE ACESSO A FERRAMENTAS PARA LIDAR 
COM A MUDANÇA CLIMÁTICA NA AMÉRICA LATINA

CONHEÇA OS RESULTADOS DE IMPACTO DA 
COOPERAÇÃO ENTRE REGIÕES, REALIZADA PELO 

PROGRAMA IUC-LAC NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

O impacto da COVID-19 está empurrando as cidades em direção a mudanças sociais e urbanas que exigirão uma recuperação 
adaptada às novas necessidades. A tomada de decisão deverá ser proativa e incorporar experiências e aprendizados daqueles 
que enfrentam desafios semelhantes.  

Com o objetivo de facilitar esses intercâmbios, o IUC-LAC tem desenvolvido seus Diálogos Abertos através de uma série de 
webinars organizados durante três semanas temáticas para unir cidades europeias e da América Latina e do Caribe em 
mesas de debate e apresentações, para repensar juntos as cidades frente à abertura de uma “nova normalidade”

O impacto da COVID-19 está empurrando 
as cidades a mudanças sociais e urbanas 
que exigirão uma recuperação adaptada às 
novas necessidades. A tomada de decisões 
deverá ser proativa e incorporar experiências 
e aprendizados daqueles que enfrentam 
desafios semelhantes. Os governos locais 
e regionais signatários do Pacto Global de 
Prefeitos para o Clima e a Energia na América 
Latina e Caribe agora dispõem de mais 
instrumentos de apoio em seu trabalho na 
luta contra a mudança climática. 

A série de vídeos tutoriais sobre a plataforma 
unificada CDP & ICLEI tem como objetivo 
facilitar o acesso e o compartilhamento de 
informações e ações. Outra novidade é a 
Biblioteca Virtual do Pacto, que contém uma 
série de documentos sobre todos os temas 
de interesse para a comunidade GCoM-LAC.
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Os vídeos explicativos da Plataforma 
apresentam todas as etapas da ferramenta 
de uma maneira clara e didática. A série 
tem 17 capítulos sobre temas como o 
primeiro acesso à plataforma, análises de 
vulnerabilidade, riscos climáticos, ações e 
planos de adaptação, inventários e objetivos 
para reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa. Os conteúdos estão disponíveis em 
português e espanhol. 

Na Biblioteca Virtual do Pacto há publicações, 
documentos, ferramentas, planos de ação 
climática e outras soluções relacionadas 
aos pilares do GCoM. Há nove categorias 
de arquivos para apoiar as cidades e sócios 
com a informação contida. Os arquivos estão 
disponíveis em inglês, espanhol, português e 
francês.

Link para acessar os tutoriais

http://iuc-la.eu/pt-br/cooperacao-entre-regioes-3/
http://pactodealcaldes-la.eu/pt-br/recursos-2/biblioteca/
http://iuc-la.eu/pt-br/dialogos-abertos/
http://pactodealcaldes-la.eu/pt-br/tutoriais-de-plataforma-unificada/


As duas cidades decidiram promover a metodologia de agricultura 
urbana já desenvolvida na cidade italiana, como uma ferramenta 
de inclusão e melhoria do espaço público. A crise causada pela 
pandemia da Covid-19 reforçou a motivação para produzir alimentos 
sustentáveis, saudáveis e acessíveis, assim como a expansão de áreas 
verdes, a participação cidadã e a cooperação público-privada.

Roma tem uma grande trajetória de criação de jardins urbanos: 65% 
de seu território consiste em áreas verdes, metade das quais são 
utilizadas para atividades agrícolas. Considerado o maior município 
agrícola da Europa, Roma tem mais de 200 jardins comunitários 
distribuídos ao longo de seu território. Todo esse conhecimento 
acumulado despertou na cidade de Barranquilla o interesse em 
replicar a ideia para o benefício de seus cidadãos. 

O diálogo entre as partes, que foi possível graças à reunião virtual 
que ocorreu em maio deste ano, com o apoio da coordenadora de 
Cooperação Cidade-Cidade do IUC-LAC, Sandra Marín, resultou na 
incorporação de um piloto para a implementação de jardins urbanos 
em Barranquilla dentro do Plano de Ação de Cooperação Urbana 
(UCAP) que ambas as cidades desenvolvem como resultado da sua 
cooperação.

A oportunidade de reunir as partes interessadas foi possível graças 
às sinergias com o projeto RU: URBAN, co-financiado pelo Programa 
URBACT da União Europeia que Roma lidera como cidade de boas 
práticas no manejo de jardins urbanos. O projeto RU: URBAN, ainda 
em progresso, busca transferir estas boas práticas em seis cidades da 
Europa: La Coruña, Caen, Cracóvia, Loures, Salònica e Vilnius. 

P A I R I N G  D O  M Ê S

VELLETRI/ROMA-BARRANQUILLA

O PROGRAMA IUC-LAC DESTACA A COOPERAÇÃO BEM SUCEDIDA ENTRE 
VELLETRI-ROMA (ITÁLIA) E BARRANQUILLA (COLÔMBIA)

EM FOCO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (ABM)

A COMUNIDADE IUC-LAC

QUEM SOMOS? RELAÇÃO COM 
IUC-LAC / GCOM

A Associação Brasileira de Municípios 
(ABM), fundada em 15 de março de 1946, é a 
entidade municipalista mais antiga do Brasil 
e da América Latina, com 74 anos de atuação. 
Sua longa trajetória envolve uma íntima 
cooperação não apenas com as instâncias 
municipais, mas também com entidades 
estaduais, nacionais e internacionais.

Com sede em Brasília, a ABM é uma 
entidade que agrega municípios, 
consórcios e associações, e sua estrutura 
orgânica permite uma fácil comunicação 
e entrosamento com as mais distantes 
cidades.

A ABM atua na representação de governos 
locais em âmbito nacional, na busca por 
mais capacidade e melhores condições de 
gestão aos municípios e no diálogo acerca 
das pautas como o aprimoramento do pacto 
federativo e o desenvolvimento sustentável 
das cidades com foco no planejamento 
municipal baseado na Agenda 2030 e na 
Nova Agenda Urbana. 

Preocupada com a capacidade dos pequenos e 
médios municípios, que por sua natureza possuem 
menos recursos financeiros e técnicos para lidarem 
com os desafios da mudança climática, a ABM integra 
a Coordenação Nacional do Pacto Global de Prefeitos 
pelo Clima e a Energia, apoiando a implementação do 
Pacto no Brasil. Nesse sentido, a ABM tem incentivado 
fortemente esses municípios a aderirem e a cumprirem 
com os compromissos assumidos com o GCoM.

Desde dezembro de 2019, a ABM também abriga o 
Helpdesk do Programa Internacional de Cooperação 
Urbana IUC-LAC, estrutura através da qual o programa 
interage diária e diretamente com os governos 
locais, coordenações nacionais, regionais e globais, 
instituições parceiras e/ou interessadas bem como com 
toda a comunidade vinculada ao projeto.

O Helpdesk é composto por uma plataforma de 
conhecimento trilíngue e um secretariado físico 
que oferece capacitações online e presenciais para 
as cidades que integram o programa. Ela também 
acumula a memória do projeto através de suas 
ações, contribuindo para sistematizar e disseminar 
informações e conhecimento.

ATIVIDADES

A ABM tem como vocação o aprimoramento da 
capacidade de gestão dos municípios brasileiros. 
Tem, portanto, se voltado a ações de formação 
e capacitação de gestores/as municipais, com 
foco em municípios com menos capacidade 
financeira e técnica própria.

Conectada às pautas internacionais, a ABM atuou 
na capacitação de 800 autoridades e gestores/
as locais de 350 pequenas e médias cidades na 
coordenação e promoção de ações relacionadas 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e da Nova Agenda Urbana (NAU), ao longo 
dos últimos três anos, através do projeto Parceria 
pelo Desenvolvimento Sustentável (PDS), 
iniciativa que contou com o financiamento da 
União Europeia.

Outro dos pilares do projeto PDS é o 
Observatório de Políticas Públicas (https://www.
odsobservatorio.com.br/) que funciona como 
repositório de experiências e práticas de políticas 
públicas municipais, atreladas aos ODS e à Nova 
Agenda Urbana. Atualmente possui 80 boas 
práticas cadastradas de mais de 60 municípios.

Clique aqui para saber mais

Clique aqui para acessar ao vídeo do Diretor 
de Relações Internacionais da prefeitura de 
Barranquilla, Manuel Trujillo. 

Clique aqui para escutar à mensagem em vídeo 
de Paola Marzi, representante del Departamento 
de Meio Ambiente da Prefeitura de Roma.

Clique aqui para escutar à mensagem 
em vídeo de Claudio Bordi, 
Coordenador de Velletri/Roma no IUC

https://www.odsobservatorio.com.br/
https://www.odsobservatorio.com.br/
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/
https://www.youtube.com/watch?v=ydKsMasIy00&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=tAkiJ5jUYrQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gGT4U5WdiRg&list=PL2PzB4-tNwW4K9eHv_NC4quL1voLfU1q-


O Foro Permanente de Coordenadores 
Nacionais e Presidentes dos Comitês 
Consultivos Nacionais do Pacto de 
Prefeitos para o Clima e a Energia na 
América Latina e no Caribe foi criado para 
proporcionar a estes atores um espaço 
virtual permanente para o intercâmbio 

e o fortalecimento institucional para 
fomentar o programa.

Clique aqui para saber mais.

O Programa IUC conecta regiões do 
mundo para intercambiar boas práticas 
de desenvolvimento urbano sustentável. 
O relatório lançado no mês de Julho 
demonstra com êxito que os enfoques 
cooperativos de desenvolvimento urbano 
sustentável e a inovação regional são 

cruciais para apoiar a implementação dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas (ONU) e da Nova 
Agenda Urbana. Conheça os resultados do 
programa IUC a nível mundial:

Clique aqui para conhecer a publicação.

Com foco nos municípios pequenos e 
médios, a AMB tem liderado o debate 
sobre o desenvolvimento sustentável 
nas cidades brasileiras, com foco nas 
orientações contidas em cada um dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e as diretrizes da Nova Agenda 
Urbana (NAU), em direção à Agenda 2030

Conheça a publicação aqui.

As equipes técnicas das cidades de 
Málaga (Espanha) e Cartagena de 
Indias (Colômbia) participaram de 
um segundo encontro dos Diálogos 
IUC-LAC, em 17 de junho. O tema 
foi centrado na transformação 
de bairros em zonas centrais das 
cidades turísticas. Neste sentido, as 

experiências no Soho, de Málaga, e 
Getsemaní, de Cartagena, lançam 
boas práticas, mas também efeitos 
negativos como a gentrificação. 

Conheça mais aqui. 

v

PACTO DE PREFEITOS PELO CLIMA E A ENERGIA GANHA ESPAÇO 
DE FOMENTO PERMANENTE NA AMÉRICA LATINA

PUBLICAÇÃO DESTACA AVANÇOS DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DA 
UNIÃO EUROPEIA

Capacitações IUC-LAC

A emergência da mudança climática na 
América Latina e no Caribe

O INTERCÂMBIO ENTRE MÁLAGA E CARTAGENA RESULTA EM 
UMA COOPERAÇÃO PARA FAZER FRENTE À TRANSFORMAÇÃO 
ATUAL DOS BAIRROS

ABM PROMOVE WEBINÁRIO PARA IMPLEMENTAR OS ODS NAS CIDADES 
BRASILEIRAS E LANÇA PUBLICAÇÃO

IUC-LAC
PROMOVE O 

CONHECIMENTO

REALIZAÇÕES

VER MÁS AQUÍ

VER MÁS AQUÍ

http://pactodealcaldes-la.eu/pt-br/pacto-ganha-espaco-permanente-de-fomento-na-america-latina/
https://mailchi.mp/3e7af8a571d7/iuc-new-publication-6440648?e=1209192665
https://abm.org.br/ods/wp-content/uploads/2020/06/Revista_ABM-junho2020.pdf
http://iuc-la.eu/pt-br/o-intercambio-entre-malaga-e-cartagena-das-indias-abordou-a-transformacao-dos-bairros/
http://iuc-la.eu/pt-br/formacao/
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45677-la-emergencia-cambio-climatico-america-latina-caribe-seguimos-esperando-la?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20200616_invitacion_presentacion_LBC160


+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

28 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 – Outubro)

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

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

2019 
(Maio-Junho)

Lançamento da série de 
webinários do Pacto Global 

de Prefeitos pelo Clima e 
a Energia em português e 

espanhol.

2019 (Junho)

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) 

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 
(Janeiro – Dezembro) 

Oficina de Desenvolvimento 
de capacidades para cidades 
no marco do Pacto Global de 

Prefeitos - Corrientes (Argentina)

2019 
(Agosto) 

Realização dos webinars 
Diálogos Abertos IUC-LAC

2020 
(Maio-Julho)

Diálogo regional do Programa 
IUC-LAC: Financiamento do 

desenvolvimento urbano 
sustentável e da ação climática 

- Cartagena (Colômbia)

2019 
(Setembro) 

Lançamento do Pacto Global 
de Prefeitos na América 

Central

2020
(Fevereiro)

Adesão de 6 novos pares de 

cidades à cooperação entre 

cidades 

2019 
(Setembro)

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

367 signatárias 
do Pacto Globa

Encontro em Bruxelas para 
apresentação da segunda fase da 
cooperação entre cidades. 6 novos 

pares de cidades ingressam na 
cooperação internacional IUC-LAC

2018 (Novembro)

*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



Estão abertas as inscrições 
para os Cursos Online 
IUC-LAC de Introdução 
à Nova Agenda Urbana 
e Introdução a Cidades 
Inteligentes

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 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
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Relatório do Pacto Global de Prefeitos para 2020

Saiba quais são as diretrizes da Secretaria Global 
do GCoM para as cidades signatárias no ano da 

pandemia de Covid-19.

Nova Agenda Urbana

Cidades Inteligentes

Clique para saber mais

http://pactodealcaldes-la.eu/pt-br/reporte-pacto-global-de-alcaldes-2020/
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45677-la-emergencia-cambio-climatico-america-latina-caribe-seguimos-esperando-la?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20200616_invitacion_presentacion_LBC160
https://iuc-la.us20.list-manage.com/subscribe?u=bc4a023c58cb2459248be824d&id=dbd51eae1c
https://iuc-la.us20.list-manage.com/subscribe?u=bc4a023c58cb2459248be824d&id=ddc75daa75
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