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AS CIDADES, O PODER DE
TRANSFORMAR UMA VISÃO EM UM
HÁBITO DIÁRIO
Esta é uma mensagem de agradecimento e uma
mensagem de convite.
Agradecimento pelo compromisso ao longo de
quatro anos das 52 cidades que integraram os 26
pares deste projeto construído sobre o poder do
encontro, da troca e da inspiração mútua. Obrigado
por ter ido como cidade ao encontro de um igual.
Ir ao encontro para compartilhar as dúvidas, os
projetos, os sonhos que cada um tem de cocriar
um espaço amigável para seus cidadãos, onde a
vida possa ser um pouco melhor a cada dia e em
maior equilíbrio com o ambiente natural do qual nós
fazemos parte. E por ter generosamente encontrado
ideias comuns para trabalhar, acompanhar e
beneficiar-se mutuamente. É neste encontro que
surge a empatia, a solidariedade, a amizade entre
as nossas regiões da Europa e da América Latina.
Agradecimento ainda maior nestes tempos
diferentes, nos quais a pandemia da COVID-19
os obrigou a enfrentar uma situação complicada
na linha de frente em busca de soluções contra
o relógio, reinventando uma nova forma de
convivência e aproveitando a oportunidade
oferecida por todas as crises para fazer as coisas de
maneira diferente. Obrigado por trazer sua voz aos
Diálogos Abertos organizados pelo programa para
repensar as cidades, cada uma contribuindo com
seus próprios problemas e com suas próprias ideias
criativas para seguir em frente.
Seu trabalho é essencial porque vocês têm o poder
de transformar a visão do futuro em um hábito
diário. O Pacto Verde Europeu continua a ser uma
visão, um caminho que a União Europeia decidiu
firmemente seguir como um roteiro para avançar
para um continente climaticamente neutro em 2050.
Uma transformação do nosso modelo de consumo
e produção para uma economia mais circular, que
queremos repassar e que queremos apoiar aqueles
países que também queiram aderir.
Essa
visão,
este
caminho
transformador
empreendido, precisa das cidades para traduzir
seu significado em hábitos cotidianos. Sem cidades
comprometidas, não deixará de ser apenas um
desejo, um plano. Vocês o colocarão em prática
influenciando o modo de mobilidade, a eficiência
energética dos edifícios, a energia utilizada, a
economia circular, o esverdeamento das cidades.
E poder fazer da cidade um espaço acolhedor e
próximo de quem realmente a habita todos os dias,
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famílias, idosos, crianças... que não seja um mero
lugar para ir e voltar aos nossos empregos onde
imperem os veículos.
Sem ação local, não será possível alcançar a
transformação verde, justa e ecológica de que nosso
modelo de sociedade necessita. É por isso que esta
mensagem também é um convite. Convite para
seguirmos juntos esse caminho. Essa rede que vocês
teceram não termina aqui. Queremos continuar
apoiando a construção dessa rede de aprendizado
e crescimento entre nossos continentes com uma
nova fase do programa. E gostaríamos que essa
rede se concentrasse ainda mais nas questões que,
como União Europeia, consideramos fundamentais
para o bem-estar e a sustentabilidade da nossa
sociedade e do nosso planeta e que constituem os
elementos do Acordo Verde Europeu.
Sigamos o caminho com a nova fase do programa
(IURC). Transformemos o plano em realidade.

Maria Rosa Sabbatelli

Diretora da Equipe Regional de Instrumentos de Política Exterior
para as Américas (EEAS-BRASILIA)

REFLEXÃO DE UM ATÉ LOGO
Se tivesse de definir numa palavra a Cooperação
Urbana Internacional facilitada pela União Europeia
através do Instrumento de Política Externa e da DG
Regio, seria sem dúvida OPORTUNIDADE. Inovar em
políticas públicas a partir da troca de experiências e
lições aprendidas, otimizando recursos e impactos;
posicionar-nos internacionalmente e nos colocar
no “mapa” do desenvolvimento urbano sustentável
e integrado e das ações para o clima e as energias
renováveis; envolver os atores de nossas cidades e
regiões (setor privado-indústria, academia e sociedade
civil); realizar ações conjuntas que sirvam para testar a
aprendizagem. Em suma, uma oportunidade de entrar
em uma rede temática global como uma estrutura
para desenvolver os pontos anteriores.
Em relação à cooperação urbana, é justamente essa
rede temática que quisemos promover no último
semestre do programa IUC-LAC, em que tive a
oportunidade de coordená-lo. Gostaria de destacar os
Diálogos Abertos para Repensar as Cidades, em que
quisemos capitalizar o valor agregado da cooperação
internacional em tempos de pandemia; ou o Evento
Regional “Olhando para o Futuro”, que buscou
apresentar às cidades participantes do programa o
IURC (International Urban & Regional Cooperation)
como próxima fase do IUC e capacitá-las nos temas
que serão mais relevantes neste novo período. Com
base no Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a
Energia (GCoM-LAC), adaptamos nosso apoio para
a adesão de novas cidades e implementação de
seus compromissos com o ambiente virtual. Dentre
as principais atividades, destacam-se as oficinas
de capacitação voltadas para governos locais em
temas como a elaboração de inventários de GEE,
medidas de adaptação ao clima, elaboração e
financiamento de planos de ação, e relatórios de seus
avanços na ação climática. Importante considerar
que o compromisso com a ação climática continua!
Foram muitos os eventos virtuais para declarar o
compromisso assumido pelas cidades signatárias e
muito proveitosas as sessões do Fórum Permanente
de Coordenadores Nacionais.
Com essas iniciativas, além de cursos online,
questionários, introdução de nossas cidades como
palestrantes em eventos internacionais, vídeos,
campanhas na mídia, etc. queríamos reativar, motivar e
agradecer a todos que fizeram parte da família IUC-LAC
nesses 4 anos; aqueles de vocês que iniciaram essa
jornada conosco e aqueles que apenas começaram
e não puderam desfrutar de ações face a face, mas
estão demonstrando um grande compromisso ao
progredir virtualmente em seus planos de ação.
Uma nova equipe assumirá a partir de janeiro de
2021, quando o IURC iniciará oficialmente e se seguirá
para a próxima fase do GCoM-LAC. Passaremos o
testemunho transmitindo o entusiasmo, a dedicação

e o empenho dos que seguem aqui demonstrando
interesse pelo programa e o que ele significa para os
participantes.
Acredito firmemente que aprendizado e melhorias
fazem parte de processos abertos e permanentes, por
isso me permito concluir com algumas reflexões para
o futuro:
Envolver os principais interessados ainda é um
desafio na cooperação IUC-LAC e é extremamente
importante para garantir a durabilidade das relações
e ações, bem como maximizar o impacto das ações;
As autoridades locais devem acreditar e compreender
o valor agregado da cooperação e, para além de assinar
os protocolos necessários, mobilizar técnicos com
motivação suficiente para coordenar a participação
da cidade ou região. Melhor ainda se eles forem uma
parte estável das estruturas para manter os contatos
ao longo do tempo;
Nos pares, a concretização dos temas sobre os quais
trabalhar em conjunto permite que as cidades e
regiões se aprofundem e alcancem resultados mais
tangíveis no seu plano de ação de cooperação. A
participação em redes pode ajudar a complementar
esses outros tópicos de interesse;
As visitas técnicas são na minha opinião a alma
do programa, a ferramenta estrela. O formato
virtual é eficaz em muitas das ações que devemos
desenvolver, como já demonstramos, mas a visita de
campo permite que a cidade / região seja vivenciada
para entender seus desafios e, sobretudo, aproxima os
participantes que garantem o sucesso da cooperação.
Acredito que juntos aprendemos que os desafios
urbanos e regionais, embora em escalas diferentes,
são comuns na Europa e na América Latina e no
Caribe e que juntos podemos começar a olhar para
esses espaços com outros olhos, contribuindo para
uma forma mais sustentável, integrada e inovadora,
centrada nas pessoas.
Sempre um até logo!

Sandra Marín Herbert
Coordenadora de Cooperação entre Cidades do IUC-LAC
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O PROGRAMA EM NÚMEROS
de ação
58 planos
climática
piloto
58 projetos
desenhados

15

175

estratégias de Especialização
Inteligente em desenvolvimento

20

pares de
cidades

atores envolvidos
na cooperação entre
regiões e ciudades

pares de
regiões
Potencial de
reduzir em

casos de boas
práticas na Nova
Agenda Urbana

+140

+5000
pessoas
capacitadas
de ao menos

9

países

milhões de pessoas
potencialmente impactadas
pelos planos de ação
climática

43
planos de ação
- cooperação
urbana e
regional
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26

+800

27%
as emissões
de CO2e/
ano em 2030

Cidades
signatárias do
GCoM-LAC

+90

atores
envolvidos no
Pacto Global de
Prefeitos (GCoM-LAC)

40
acordos de
cooperação entre
autoridades
subnacionais

+380

+300

novos contatos de
negocios

211

medalhas por
reconhecimento
de ações
climáticas
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COOPERAÇÃO ENTRE CIDADES
No contexto da urbanização acelerada, o componente de cooperação entre cidades do IUC
incentivou a aprendizagem mútua e a colaboração técnica para garantir o desenvolvimento
sustentável, em linha com os marcos estratégicos nacionais e internacionais - principalmente
a Nova Agenda Urbana, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), a Agenda Urbana
para a UE ou o Acordo de Paris. Desde 2017, o IUC-LAC facilitou o intercâmbio de soluções
compartilhadas por meio da organização de missões técnicas, apoio a projetos piloto entre
pares de cidades, promoção de eventos internacionais e capacitação em formato de workshops,
webinars e acesso a publicações.
A metodologia de cooperação entre cidades
foi baseada na cooperação entre pares que
compartilhavam desafios comuns. Os governos
locais da América Latina foram escolhidos por
meio de processos seletivos, que tiveram o apoio
de governos e associações municipais de 5
países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru.
Seus homólogos europeus foram selecionados
representando a 9 Estados-Membros pela unidade
central de apoio do IUC em Bruxelas. No total, 26
pares foram formados através de 3 convocatórias.

RESULTADOS
As cidades elaboraram um total de 23 Planos de
Ação de Cooperação e 58 desenhos iniciais de
projetos-piloto, apoiados ao longo do processo
por especialistas do IUC-LAC. Além disso, foram
assinados 20 acordos de cooperação entre
prefeitos e mais de 520 atores de instituições
privadas, acadêmicos e organizações da sociedade
civil participaram dos processos de cooperação
bilateral.

Cada cooperação durou até 18 meses e incluiu duas
missões técnicas: uma visita da cidade europeia
para familiarizar-se com o contexto do parceiro
na América Latina; e uma da contraparte à cidade
europeia, conhecendo suas práticas de gestão
urbana.

CAPACITAÇÕES
O intercâmbio de conhecimentos foi uma das
prioridades do programa. No âmbito do Componente
1, foram capacitados mais de 1.000 representantes
das cidades participantes e instituições sócias.
Além de promover o conhecimento, esses eventos
também foram oportunidades importantes para a
criação de networking regionais e internacionais,
estimulando uma colaboração estreita e duradoura
entre os participantes.
Clique aqui para acessar mais informações e
materiais sobre os eventos.

Acesse aqui para saber os resultados da cooperação de cada par.
COOPERAÇÃO ENTRE CIDADES

Buenos Aires
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Madrid

San Pedro de la Paz

Berlin

Temuco

Kalava

Viña del Mar

Almada

Armenia

Almería

Barranquilla + Soledad

Velletri + Roma

Cartagena de Indias

Málaga

Ibagué

Graz (Metropolitan)

Medellín + Santiago de Cali

Belfast

Pereira

Porto

Arequipa

Granada

Miraflores (Lima)

Larissa

Trujillo

Pitesti

Surco

Cluj Napoca

15

2
Córdoba

Zagreb

3

16
Río Grande

Albacete

4

17
Rosario

Genoa

San Justo

Pavlos Melas

5

18

19

6
Araripina

Santo Tirso

20

7
Belo Horizonte

Almada

8

21
Bendito Novo

Alba Lulia

22

9
Consórcio ABC

Turin

10

23
São Leo poldo

Viana do Castelo

11

24
São Paulo

Milan

Vitória

Sevilla

Quilicura

Glaswog

25

12

Clique aqui para acessar o vídeo institucional de conclusão da Cooperação entre Cidades.
VÍDEO INSTITUCIONAL

14

1

26

13
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2020: ADAPTAÇÃO À
“NOVA NORMALIDADE”

Realocação de fundos para projetos-piloto: a cooperação entre Cartagena e Málaga

A atual crise da COVID-19 afetou a agenda de trabalho do Programa IUC-LAC no campo da cooperação
entre cidades. As visitas de campo entre equipes da Europa e América Latina dos pares que seguiam ativos
na última etapa não puderam acontecer. Por outro lado, nos adaptamos para continuar incentivando a
cooperação e a capacitação de outras formas. Alguns exemplos realizados foram:

Com esse progresso, foi implementado o projeto piloto de um ponto de encontro comunitário ao ar livre em
Cartagena, incluindo um plano estratégico participativo para o bairro El Espinal, regeneração de espaços
públicos, fachadas e avisos, e capacitação para mulheres com base na natureza e obtenção de renda com
a reciclagem de resíduos.

Webinários

A implementação foi financiada pela União Europeia, que converteu, de forma flexível, o orçamento não
gasto com as visitas de estudo em financiamento inicial para o projeto-piloto. Esta adaptação também foi
feita para o par Velletri/Roma-Barranquilla, destacado no boletim anterior.

Criamos os Diálogos Abertos, para repensar a
cidade pós-Covid-19, uma série de 7 webinars
organizados ao longo de três semanas temáticas
para reunir cidades europeias e latino-americanas
e seus principais atores em mesas redondas
sobre o contexto da pandemia, trocando ideias e
experiências sobre os novos desafios urbanos e o
papel das cidades na adaptação a um novo normal.

Após a realização de 5 workshops presenciais em
2019, ampliamos a disseminação do conhecimento
produzido a partir da criação de dois cursos online
totalmente gratuitos e com certificados: Introdução
à Nova Agenda Urbana e Introdução às Cidades
Inteligentes. Participaram 531 alunos efetivos,
incluindo gestores públicos, profissionais técnicos,
acadêmicos e estudantes, de mais de 18 países.

A cooperação entre as cidades de Cartagena (Colômbia) e Málaga (Espanha) no âmbito do IUC-LAC avançou
apesar das dificuldades incorporadas pela pandemia. O diálogo se deu por meio de reuniões virtuais e
possibilitou o efetivo desenvolvimento do Plano de Ação de Cooperação Urbana (UCAP).

Eventos
O evento regional de networking - Cidades Mirando
o Futuro, realizado em 6 e 7 de outubro, contou com
2 plenárias, 4 workshops “Sherpas” sobre tópicos
prioritários para o futuro imediato e 16 sessões de
networking cafés. Durante o evento, representantes
das cidades participantes conheceram estratégias
para abordar questões fundamentais para o
desenvolvimento urbano sustentável, como obter
financiamento para seus projetos e informações
sobre o Programa Internacional de Cooperação
Urbana e Regional (IURC), a próxima etapa do IUC.

Em conjunto com o IUC América do Norte,
participamos no dia 13 de outubro da Semana
Europeia das Regiões e Cidades, organizada pela
DG Regio. Entre as cidades selecionadas para
apresentar resultados de cooperação entre cidades
vinculados ao Pacto Verde Europeu, estiveram
Buenos Aires, Barranquilla e Turím, no âmbito do
IUC-LAC, em temas como mobilidade, economia
circular e transição energética

Clique aqui para obter mais informações
Clique aqui para acessar o vídeo de Montserrat Blanco, representante da Prefeitura de Málaga
Clique aqui para assistir ao vídeo de Andrés Alcántara, representante do Nature-Based Solutions Cluster
(Málaga)
Clique aqui para ouvir o vídeo de Ana María Gonzalez, Assessora em Cooperação Internacional da Prefeitura
de Cartagena
Clique aqui para conhecer a Asociación Tierra Urbana
Conheça a Asociación Fantasía de Lagunillas
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IUC-LAC PROMOVE A INFORMAÇÃO

“As trocas entre as cidades são importantes porque aumentam a eficiência
dos regulamentos aprovados pela administração pública ao relacioná-los
com outras realidades.”
Arequipa, Peru

“O Programa IUC é especialmente valioso para cidades que sentem que
não têm audiência e, graças à cooperação, encontram pessoas que as
ouvem.”
Belfast, Irlanda do Norte

“A visibilidade proporcionada pelo
IUC facilitou o trabalho técnico
entre pares e proporcionou mais
possibilidades para novos tipos
de projetos e cooperação com
plataformas e atores internacionais”.
DIÁLOGOS ABERTOS IUC-LAC 2020:

O FUTURO DE NOSSAS CIDADES:
Melhores práticas de desenvolvimento urbano
sustentável na América Latina e Caribe

Ano: 2020
Idioma: Espanhol, Português, Inglês

Ano: 2019
Idioma: Português, Inglês, Espanhol

Europa e América Latina repensam as cidades pósCOVID-19

CIDADES OLHANDO PARA O FUTURO:

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ESTUDOS DE CASO.

San Pedro de la Paz, Chile

“O aprendizado em um programa que inicialmente podia parecer ter uma
abordagem de fluxo de conhecimento mais da cidade da UE para a cidade
da ALC provou ser um verdadeiro aprendizado mútuo. O próprio mecanismo
do programa acabou proporcionando essa troca direta e, nesse sentido,
foi muito eficaz e superou nossas expectativas.”
Almada, Portugal

Evento regional de networking IUC-LAC - 6 e 7 de
outubro de 2020
Ano: 2020
Idioma: Inglês, Espanhol
10
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Além disso, qualquer organização ou empresa interessada pode se inscrever na Rede de Apoio GCoM-LAC,
auxiliando as cidades signatárias com estratégias de redução de gases de efeito estufa e mitigação de
vulnerabilidades sempre que solicitado pelas autoridades locais e Coordenadores Nacionais. Atualmente
contamos com 8 membros que atuam em 6 países da região.

PACTO GLOBAL DE PREFEITOS PELO
CLIMA E A ENERGIA (GCOM)

Cidades signatárias – GcoM-LAC

A partir do programa IUC-LAC, a União Europeia apoia a implementação de etapas importantes
da ação climática ao promover a adesão voluntária de cidades e governos locais da América
Latina e Caribe ao Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia (GCoM), a maior aliança
global de prefeitos e governos locais. Com o apoio de uma estrutura de governança regional e de
comitês nacionais ou sub-regionais, é possível identificar as diversas necessidades dos governos
locais e, com o apoio do IUC-LAC, preparar ferramentas para auxiliar as cidades no combate e
redução dos efeitos inerente às alterações climáticas, concretizando os objetivos centrais do
GCoM. Assistência técnica e institucional, treinamento, reconhecimento, informação e espaços
de intercâmbio são algumas das principais vantagens de fazer parte do Pacto. Desde 2017,
são mais de 380 cidades signatárias na região, representando mais de 140 milhões de pessoas
potencialmente impactadas positivamente pelo programa.

O Pacto na América Latina e Caribe GCoM-LAC
Ao integrar o Pacto Global de Prefeitos, os governos locais se comprometem voluntariamente a implementar
ações para a mitigação das mudanças climáticas, adaptação aos seus efeitos adversos e acesso universal
à energia sustentável e acessível. Ao propor metas ambiciosas e de alto impacto, surge a necessidade de
apoio à cooperação internacional. Levando isso em consideração, o segundo componente do Programa
IUC-LAC foi justamente a implementação do Pacto Global na América Latina e no Caribe. Implementar o
GCoM significou lançar as bases e fundamentar a iniciativa em vários países, reconhecendo e considerando
atores e iniciativas pré-existentes. Como resultado, assistimos à criação de uma comunidade que reúne
associações nacionais de municípios, além dos governos locais envolvidos, o setor privado, a comunidade
acadêmica e outras organizações que atuam na temática das mudanças climáticas. Dessa forma, o GCOMLAC se consolidou como um articulador essencial de atores relevantes que têm alcançado um trabalho
coletivo consistente, bem como o intercâmbio de soluções inovadoras.
Como instrumento de apoio subnacional à ação climática, o Pacto se estruturou em uma governança
ampla, composta por três níveis. Em nível regional, contamos com uma Secretaria e um Comitê Diretor,
atualmente formado pela Delegação da União Europeia no Brasil, C40 Cities Climate Leadership Group,
ICLEI América do Sul, Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), CDP, Prefeitura de Lima, e
Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), representada por FLACMA e Mercocidades. No nível nacional
e regional, existem Comitês Consultivos Nacionais (CCN) em oito países e comitês regionais na América
Central e Caribe. A implementação das atividades do Pacto é orientada por 22 coordenadores nacionais e
técnicos e 2 coordenadores regionais que exercem tanto a coordenação política como o apoio técnico às
cidades comprometidas para a elaboração de planos de ação climática.

●
Implementação
dos comitês
consultivos
nacionais (CCN)
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2017

2018

Comitê Diretivo Regional RSC
- Fevereiro
Argentina
- Maio
Chile
- Novembro

Brasil
Colômbia
Equador
Costa Rica
Bolívia
Perú

2019
- Fevereiro
- Fevereiro
- Maio
- Maio
- Junho
- Setembro

○Caribe

2020
- Dezembro

○América Central

- Fevereiro

Do Programa IUC-LAC, agradecemos imensamente a todos os coordenadores nacionais, membros
do comitê, rede de apoio, organizações parceiras e redes de cidades da região que contribuíram
para a implementação do GCoM e continuam com seu importante papel na capilarização e
consolidação da iniciativa na América Latina e no Caribe. A união de nossos esforços é a base
para que o Pacto seja ativo e produza grandes impactos.
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Resultados

Webinários

O avanço das cidades em seus compromissos climáticos é reconhecido por meio de um sistema de
medalhas/insígnia expostos nos perfis das cidades localizadas nas páginas do Pacto, contribuindo para a
divulgação das conquistas, além de conectar os municípios com oportunidades, recursos e contrapartes que
participam das mesmas etapas ou processos. No ciclo de reporte de 2019, foram entregues 211 medalhas
às cidades signatárias da América Latina e Caribe - 34 delas em reconhecimento ao cumprimento integral
dos objetivos do Pacto.
MEDALHAS EM
MITIGAÇÃO: 95

INVENTÁRIO

METAS

MEDALHAS EM
ADAPTAÇÃO: 82

AVALIAÇÃO

OBJETIVOS

PLANO

MEDALHAS EM
CONFORMIDADE: 34

AVALIAÇÃO

METAS

PLANO

PLANO

Além disso, 58 planos de ação climática foram concluídos e outros 79 estão previstos para entrega.

58 Planos de ação completos
■Argentina 		
■Brazil 			
■Chile 			
■República Dominicana
■Equador 		
■Guiana 			
■Peru 			
■Trinidade e Tobago

40
3
5
1
1
1
6
1

O GCoM-LAC apoiou o ICLEI América do Sul em uma série de webinários para discutir o futuro das cidades
após a pandemia e compartilhar experiências entre governos e instituições sobre a relação entre a crise do
COVID-19, a questão climática e a natureza. Saiba mais neste link.

○Previstos para entrega - 79
■Argentina 		
■Brazil 			
■Chile 			
Costa Rica 		
República Dominicana
■Equador 		
■■Guiana 			
■Peru 			
■Trinidade e Tobago

Capacitações
A partir da organização de workshops, treinamentos
online e eventos, desenvolvemos capacidades
de atores e governos locais para o enfrentamento
das mudanças climáticas, ampliamos o espaço
de intercâmbio de boas práticas e coletamos
informações posteriormente divulgadas por meio
de nossos canais oficiais. Com base nessas ações,
pavimentamos o caminho e certamente aceleramos
o potencial de ação subnacional frente aos objetivos
do Pacto. No âmbito do GCoM-LAC, conseguimos
capacitar mais de 4.000 pessoas de pelo menos 09
países.
Clique aqui para acessar mais informações e
materiais sobre esses eventos
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Para apoiar os informes de suas ações climáticas, o Pacto, em parceria com o parceiro CDP LATAM, vem
realizando workshops virtuais com as equipes técnicas dos municípios signatários do Pacto Global de
Prefeitos pelo Clima e Energia (GCoM) sobre como reportar seus avanços em relação às ações climáticas.
Os municípios que relatam seu progresso climático obterão o reconhecimento formal do GCoM. Para
informações sobre o workshop mais recente, realizado em Setembro, acesse aqui.
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2020: adaptação à
“nova normalidade”
O GCoM reconheceu os impactos socioeconômicos,
políticos e geográficos que a pandemia do
COVID-19 está tendo nas comunidades em todo o
mundo. À medida que as cidades e governos locais
desenvolvem planos de recuperação sustentável, o
GCoM está empenhado em flexibilizar o processo
de informe durante 2020 e adaptou suas atividades
ao ambiente virtual. Alguns exemplos dessas
atividades são:

Flexibilização dos relatórios

Eventos virtuais:
Em outubro foi realizado o Evento de declaração de compromisso das cidades colombianas signatárias do
GCoM-LAC. Com a assistência de 30 cidades, foram apresentados os principais objetivos e metas do Pacto e
se consolidadou a articulação entre os diferentes atores que apoiam sua implementação na Colômbia, como
a representação da União Europeia no país, o Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
a Associação Colombiana de Cidades Capitais (Asocapitales), a Federação Colombiana de Municípios (FCM),
WWF, ICLEI, entre outros. Para mais informações sobre o encontro, clique aqui.

Integrar a rede de cidades do Pacto também requer
assumir o compromisso da cidade ou do governo
local de informar cada um dos documentos e metas
em uma das plataformas oficiais do Pacto, para então
receber o reconhecimento da iniciativa. No entanto,
devido ao contexto, o GCoM flexibilizou o processo
de inclusão de relatórios sobre a situação climática
e ações relacionadas na Plataforma Unificada de
Informe do CDP-ICLEI, não penalizando as cidades
signatárias que não puderem relatar em 2020.
Acesse o comunicado completo.
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IUC-LAC PROMOVE A INFORMAÇÃO

“Esse fenômeno que não conhece limites geopolíticos e está abalando
fortemente o mundo, só pode ser atacado reduzindo sua origem e se
preparando para responder aos seus efeitos, e essa tarefa se torna
mais efetiva se você trabalhar em aliança com as cidades da região,
trocando experiências e alavancando em conjunto o impacto dos
trabalhos realizados. Por isso, celebro o apoio do programa IUC-LAC e
do Pacto Global de Prefeitos na possibilidade de gerar estes espaços
necessários para nos acompanhar no caminho à conservação integral
de nossa casa comum.”
Bariloche, Argentina

“Realmente acreditamos que isso nos permitiu formar uma rede, uma
rede mundial, onde haja um compromisso concreto de cada um dos
governos locais, de cada um dos prefeitos que fazemos parte desse
pacto global para intensificar esforços em cada uma de nossas cidades;
para que possamos ter cidades mais amigáveis com o meio ambiente e
cidades mais amigáveis com a natureza.”
San José, Costa Rica
IUC-LAC WEBINÁRIOS:

Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia
Ano: 2019
Idioma: Espanhol, Inglês, Português

MECANISMOS INOVADORES DE
FINANCIAMENTO
Ano: 2020
Idioma: Espanhol, Inglês, Português
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GUIA PARA ELABORAR MEDIDAS DE

Adaptação à Mudança Climática para Municipalidades
do Peru, Costa Norte, Serra e Selva Alta
Ano: 2020
Idioma: Espanhol

“Os desafios são muitos, mas a oportunidade de planejar e gerir a
cidade para todos, buscando resiliência e sustentabilidade, também
existe e não deve ser desperdiçada.”
Sorocaba, Brasil

RELATÓRIO SOBRE A DEFINIÇÃO DE
OBJETIVOS PARA REDUZIR EMISSÕES
PARA MUNICÍPIOS ARGENTINOS
Ano: 2019
Idioma: Espanhol
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COOPERAÇÃO ENTRE REGIÕES

11

1
Córdoba

O Programa IUC-LAC promoveu a inovação regional por meio da cooperação entre pares de
regiões subnacionais de 6 países da América Latina e Caribe, e 10 países europeus. A partir da
cooperação técnica e da participação de atores públicos e privados, o IUC-LAC apoiou por meio
deste componente o desenvolvimento regional inovador, a internacionalização das cadeias de
valor locais, a sustentabilidade ambiental e econômica e a identificação de potencialidades,
criando oportunidades de negócios e melhorando o bem-estar do cidadão. A ação técnica do
programa foi baseada na Metodologia de Especialização Inteligente, além da promoção de
eventos internacionais e gestão da informação.

INTERNACIONALIZAÇÃO DA
METODOLOGIA DE ESPECIALIZAÇÃO
INTELIGENTE
Lançada em 2010 na União Europeia, a Metodologia de Especialização Inteligente (RIS3) analisa o contexto
regional, diagnostica ativos locais e identifica prioridades de atuação, de forma a promover áreas com
maior potencial. Além disso, por meio do Processo de Descobrimento Empresarial (EDP), a metodologia cria
diálogos com os atores locais no processo de identificação, validação e decisão de prioridades de inovação.
Sendo adaptável a diferentes territórios, promovendo transformações econômicas e ecossistemas de
inovação regional, incluindo diferentes atores e facilitando a adoção de políticas relacionadas à Agenda
2030 das Nações Unidas e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a metodologia RIS3 é um
importante instrumento de cooperação. Assim, o Programa IUC-LAC tem sido fundamental para atualizar
e internacionalizar a inovação regional inspirada na metodologia baseada na formação de 20 pares de
regiões da UE, América Latina e Caribe, em torno de sete temas principais: sustentabilidade, agricultura e
alimentação; turismo; energia renovável; modernização industrial; Tecnologias de informação e comunicação;
e cooperação internacional.
Entre 2017 e 2019, a atuação do IUC-LAC neste componente se concentrou em 4 linhas principais de trabalho:
(i) facilitação de pares, proporcionando assistência técnica para monitorar atividades de desenvolvimento
e cooperação entre pares; (ii) visitas anuais às autoridades nacionais latino-americanas, determinando
a pré-seleção e validação das regiões envolvidas, bem como reforçando o compromisso necessário
das autoridades nacionais; (iii) visitas de estudo ou estágios entre equipes das regiões aos seus pares
correspondentes, com a duração de uma semana, para fomentar a aprendizagem mútua e a identificação
de oportunidades de negócio, projetos-piloto ou acordos de cooperação e; (iv) reunião anual do programa,
alinhando as atividades com as iniciativas da UE, promovendo capacitações, compartilhando resultados e
facilitando a cooperação entre os atores da UE e da América Latina.

Castilla León

Bogotá

Cundinamarca y Lazio

Región Metropolitana Del Vale De Aburrá

Región De Desarrollo Del Noreste
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2
Alentejo

Salta

3

13
Tierra del Fuego

Ostrobótnia

Cioeste

Bielsko-Biala

Paraná

Valencia

4

Región Central Del Rape

Skane

Chihuahua

Cantabria

Puebla

Styria

Yucatán

Ljubljana

Colima

Extremadura

Arequipa

Podlaskie

Piura

Emilia romagna

San Martín

Vzhodna Slovenija y Podravjefor

14

5

15

16

6
Distrito Federal

Bohemia Del Sur

17

7
Silesia

Minas Gerais

8

18
Biobí

País Vasco

19

9
O’higgins

Molise

10

20
Tarapacá

Asturias

RESULTADOS
De acordo com a análise de impacto realizada pelo
Joint Research Center (JRC) for Policy, os principais
aspectos do papel facilitador do Programa, de
acordo com a avaliação dos participantes, foram
a identificação de parceiros para colaboração, o
fomento à aprendizagem e o trabalho em rede. Esse
desempenho gerou resultados notáveis:

- 200 escritórios regionais e representantes de
universidades, indústrias e governos participaram
das visitas técnicas, incluindo 25% de mulheres
- 20 planos de ação desenvolvidos
- 15 acordos de cooperação e 5 acordos comerciais
assinados.

- Pelo menos 15 estratégias de especialização
inteligente foram projetadas ou estão em
desenvolvimento na América Latina
- Foram realizados mais de 300 novos contatos
comerciais; 75% das empresas contatadas na UE
e 90% na América Latina responderam que se
beneficiaram com as oportunidades
Acesse aqui para saber os resultados da cooperação de cada par
RESULTADOS DE CADA PAR
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POTENCIAL PARA O FUTURO
Os planos tangíveis e acordos firmados na rede IUC-LAC criaram oportunidades de cooperação que
vão além do programa. Além disso, a experiência do programa gerou a percepção de um demonstrado
interesse por parte dos países latino-americanos na cooperação em inovação com base na Metodologia
de Especialização Inteligente, que, junto com os resultados exitosos do programa, cria condições para
uma colaboração mais estreita entre a UE e a América Latina a nível internacional, criando potenciais para
identificar novas oportunidades de negócio, cooperação e investimento entre ambas as regiões.

“Acho que estamos em um ponto importante, em que muitas regiões
encontraram interseções entre nossas agendas de Especialização
Inteligente, o que é um caminho valioso. Agora temos o grande objetivo
e o desafio de tornar reais essas trocas de conhecimento e transferência
de tecnologia”
Bogotá-Cundinamarca, Colômbia

IUC-LAC PROMOVE A INFORMAÇÃO

SMART SPECIALISATION, AN INNOVATION
BRIDGE BETWEEN THE EU AND LATIN
AMERICA

Autores: CAGNIN, C.; DEMBLANS, A.; GOMEZ
PRIETO, J.
Ano: 2020
Idioma: Inglês

CITY-TO-CITY AND REGION-TO-REGION
COOPERATION

Fostering sustainable development on a global scale
Ano: 2020
Idioma: Inglês

“O projeto foi um pontapé inicial para essa cooperação,
mas estamos trabalhando na sua continuidade, que
esperamos que dure a longo prazo”
Estado de Minas Gerais, Brasil

“Eu recomendaria fortemente que façam parte desses pares e que
acessem essas colaborações, porque eles nos permitem abrir pontes de
colaboração, comercialização e produtividade para nossas empresas”.
Colima, México
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QUEM PODERÁ PARTICIPAR:

MIRANDO O FUTURO

Na América Latina, a seleção será feita na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru.
Já foi realizada uma primeira distribuição das cidades participantes do IUC nas redes temáticas do novo
programa, com base nos planos de ação traçados, interesse apresentado durante a pesquisa de impacto
realizada nas cidades participantes das 2 primeiras fases, e suas contribuições durante o evento regional de
networking “Cidades Olhando para o Futuro”, realizado em outubro de 2020.

O PROGRAMA IURC: NETWORKING
TEMÁTICO
A partir de janeiro de 2021, o Programa Internacional de Cooperação Urbana e Regional (IURC) terá início.
Além da fusão dos componentes 1 e 3 do programa IUC, o novo programa facilitará a aproximação com base
em redes temáticas, para que as cidades e regiões selecionadas cooperem com aqueles que compartilham
um interesse pelo mesmo tema, independentemente de sua localização. É, portanto, uma abordagem
que, embora parta de pares, se direciona a uma rede global, como valor agregado do programa. As redes
temáticas iniciais foram elaboradas com base nos temas incluídos nos planos de ação dos pares envolvidos
no IUC.
América
China

Ásia &
Austrália

IURC América Latina: Argentina - Brazil - Colômbia - México - Peru - Chile |
IURC América do Norte: Canadá - EE.UU. | 16 cidades (50% EU)
China

|

Fique atento aos prazos e se anime a participar da etapa de seleção das cidades para o Programa IURC,
prevista para o segundo trimestre de 2021!

Por que participar?
Os participantes do programa IUC-LAC enfatizaram o valor agregado da cooperação urbana internacional.
Confira os principais pontos escolhidos por seus representantes em nossa consulta, realizada durante o
último evento de networking:

24 cidades (50% EU)

20 cidades (10 IUC + 10 novas) (50% EU)

Japão | 20 cities (50% EU)
Índia
| 20 cities (50% EU)
Indonésia - Malásia - Coreia do Sul - Tailândia - Vietnã
Austrália, Nova Zelândia

Intercâmbio de
Experiências

Aumento da Inovação nas
Ações Urbanas

Posicionamento nacional e
internacional

28 cidades (50% EU)

Projeção do IURC com base na análise dos termos de referência do novo programa. Pendente confirmação uma vez que sua implementação
tenha sido concedida.

REDES TEMÁTICAS

1

Mobilidade Urbana, Conectividade e Transporte

2

Cidades Inteligentes e Transição Digital

3

Regeneração e Renovação Urbana: Redução da pobreza, Habitação, Inclusão Social – Coesão, Equidade

4

Economia circular, resíduos e produção/consumo sustentável

5

Cidades sustentáveis e saudáveis, uso sustentável da terra, soluções baseadas na natureza

6

Ação pelo clima, energia, água e qualidade do ar

7

Inovação e Crescimento Econômico, Setores Estratégicos, Emprego e Competências

Redes baseadas na análise dos UCAP do programa IUC a nível global. Poderão ser adaptadas a prioridades específicas no marco do IURC.

SUPORTE NO PACTO GLOBAL DE PREFEITOS
PELO CLIMA E A ENERGÍA
Embora o período de implementação do IUC-LAC
termine em 30 de novembro, a UE continuará a
apoiar o Pacto com um programa exclusivo, para
que as cidades possam monitorar seu progresso em
questões de desenvolvimento urbano sustentável e
na luta contra as mudanças climáticas através da
aliança global. O novo programa servirá para ampliar
as atividades e resultados alcançados no âmbito do
IUC-LAC.

PERÍODO DE TRANSIÇÃO É importante ter em mente que ocorrerá um período de transição: enquanto se
efetua a contratação dos serviços para a próxima fase, prevista para o início de 2021, os comitês e municípios
passarão alguns meses sem o apoio da Secretaria Regional e do Helpdesk. Nesse período, contamos com sua
compreensão e colaboração para atender às demandas e obter informações por meio dos Coordenadores
Nacionais ou do Secretariado Global (info@globalcovenantofmayors.org) e, àqueles que possuem acesso,
o Regions Portal.

Seu município ainda não aderiu ao Pacto? Obtenha todas as informações aqui
Por que participar?
Os signatários do GCoM recebem suporte prático, orientação e capacitação; coordenam o trabalho com
outras organizações e governos; adquirem reconhecimento e visibilidade internacional; potencializam a
realização de objetivos internacionais de desenvolvimento sustentável; acessam melhores oportunidades
financeiras e de intercâmbio de habilidades na área de clima e energia e; participam de mecanismos de
revisão e monitoramento do andamento de sua ação climática.
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EQUIPE POR TRÁS DO IUC-LAC

O PROGRAMA IUC-LAC AO LONGO DO TEMPO
2016 (Dezembro)

2017 (Janeiro)

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

Lançamento oficial
do Programa IUCLAC

2019 (Abril)

274
Signatarias
do Pacto
Global

2018
(Janeiro – Dezembro)

2017
(Janeiro-Novembro)

2017 (Novembro)

2017
(Janeiro – Dezembro)

Seleção das
primeiras cidades
que realizarão
cooperação
internacional.

28 cidades
selecionadas. Início
da cooperação entre
pares de cidades em
uma reunião em EWRC
(Bruxelas).

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 GCoMLAC.

2018 (Novembro)

2018
(Agosto-Setembro)

189
Signatarias do
Pacto Global

Stefan Unseld

Maria Salaverria

Sandra Marín

Sofiane Karroum

Juliana Izquierdo

2018 (Março)
Florian Steinberg

Fábio Donato

Eduardo Perreira

Valentina Falkenstein

Primeiro workshop
em temas da Nova
Agenda Urbana e
Cidades Inteligentes
(Peru).

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.

Encontro em Bruxelas
para apresentação
da segunda fase da
cooperação entre
cidades. 6 novos pares
de cidades ingressam
na cooperação
internacional IUC-LAC.

Oficinas para
Coordenadores
Nacionais do Pacto
Global de Prefeitos no
Peru e Costa Rica e
formação do Comitê
Nacional na Costa Rica.

Primeira missão
de cooperação
internacional
realizada.

2019
(Maio-Junho)

2019
(Junho)

2019
(Junho – Outubro)

2019
(Agosto)

Leticia Tancredi

Ryan Glancy

Lançamento da
série de webinários
do Pacto Global de
Prefeitos pelo Clima
e a Energia em
português e espanhol.

367
signatárias
do Pacto
Globa

2020
(Maio-Julho)

Desenvolvimento de 5
oficinas em temas da
Nova Agenda Urbana
e Cidades Inteligentes
(Peru, Argentina, Chile,
Brasil e Colômbia).

2020 (Fevereiro)

Lançamento do Pacto
Global de Prefeitos no
Caribe.

Realização de 20
webinários de
capacitação para as
cidades parte do Pacto
Global de Prefeitos pelo
Clima e a Energia.

Oficina de
Desenvolvimento
de capacidades para
cidades no marco
do Pacto Global de
Prefeitos - Corrientes
(Argentina).

2019
(Janeiro - Dezembro)

2019
(Setembro)

2019
(Setembro)

Adesão de 6 novos
pares de cidades à
cooperação entre
cidades.

Diálogo regional do
Programa IUC-LAC:
Financiamento do
desenvolvimento
urbano sustentável
e da ação climática Cartagena (Colômbia).

Nathália Pimentel

Tiago Rubo

Victor Franco

Caroline Silva

Raul Daussa

2019 (Junho)

Marja Edelman

Amanda Souza

Alessandra de Rossi

Ébida Santos

Rebecca Borges

Larissa Lins

As Bibliotecas IUC-LAC e GCoM-LAC reúnem os documentos produzidos pelo programa e disseminam o
conhecimento sobre temas de interesse da nossa comunidade.
Acesse o conteúdo:

Realização dos
webinars Diálogos
Abertos IUC-LAC.

Lançamento do Pacto
Global de Prefeitos na
América Central.

2020
(Agosto - Setembro)

2020 (Outubro)

63 cidades capacitadas
para atuar no Pacto
por meio do Programa
IUC-LAC.

*Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia,
(“GCoM”, pela sua sigla em inglês)
Realização dos cursos
online de introdução
à Nova Agenda
Urbana e às Cidades
Inteligentes.

Evento Regional de
Networking “Cities
Looking to the
Future”.

** Signatárias sem contabilizar o México

do
+384 Signatárias
Pacto Global

BIBLIOTECA IUC-LAC

INTERNATIONAL URBAN COOPERATION
European Union-Latin America and the Caribbean

A European Union
Programme

BIBLIOTECA DO PACTO

iuc-la.eu
pactodealcaldes-la.eu

@iuclac
@GCoMLAC

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

@iuc_lac
@GCoMLAC

+55 61 3223-2886

@iuc_lac

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.
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