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Sendo as áreas em que a maioria das 
pessoas vive e trabalha, as cidades são cada 
vez mais reconhecidas como as arenas 
em que as soluções para os principais 
desafios sociais devem ser desenvolvidos e 
implementados.

As cidades são os principais centros de 
atividade econômica e cultural, fato que 
está fazendo a taxa de urbanização crescer 
a um ritmo acelerado. Essa rápida mudança 
demográfica coloca muitas cidades sob 
significante pressão, com os governos 
locais em geral lutando para satisfazer a 
maior demanda por serviços de energia, 
água, saúde, educação e transportes.

O Programa Internacional de Cooperação 
Urbana (IUC) objetiva permitir que cidades em 
diferentes regiões do mundo se conectem e 
compartilhem soluções para problemas em 
comum. Ele faz parte de uma estratégia de 
longo prazo da União Europeia para fomentar 
o desenvolvimento urbano sustentável em 
cooperação com os setores público e privado, 
assim como com representantes de pesquisa 
e inovação, grupos comunitários e cidadãos.

Por meio do engajamento com o IUC, as 
cidades terão a chance de compartilhar e 
trocar conhecimento com suas contrapartes 
internacionais, construindo um futuro mais 
verde e próspero.

O programa IUC é uma oportunidade para 
as cidades aprenderem umas com as 
outras, estabelecerem objetivos ambiciosos, 
formarem alianças duradouras, testem 
novas soluções e impulsionem seu perfil 
internacional. Suas atividades apoiarão o 
alcance de objetivos políticos assim como 
dos principais acordos internacionais sobre 
desenvolvimento urbano e mudanças 
climáticas, como a Agenda Urbana, os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 
o Acordo de Paris.

O QUE É O IUC?



COOPERAÇÃO ENTRE CIDADES

Cidades que desejem trocar experiências 
com uma cidade que enfrenta desafios 
similares em outra região do globo são 
encorajadas a se inscreverem para o 
programa de cooperação entre cidades 
do IUC sobre desenvolvimento urbano 
sustentável. O programa permitirá que 
líderes locais e especialistas técnicos 
municipais se conectem e obtenham 
novas perspectivas sobre questões 
urgentes de desenvolvimento sustentável. 

Representantes de cada cidade participarão 
em visitas técnicas, intercâmbio de pessoal, 
treinamento e seminários, e elaborarão 
um plano de ação local para guiar o 
desenvolvimento urbano sustentável.

Somando-se à cooperação entre cidades do 
IUC, sua cidade irá: 

• APRENDER: Ter acesso a novas maneiras 
de abordar desafios e beneficiar-se de 
um conjunto mais amplo de boas práticas 
a serem aproveitadas

• COMPARTILHAR: Ajudar outras a 
resolverem questões por meio do 
compartilhamento de suas próprias 
experiências e da transmissão de 
conhecimentos

• TROCAR: Abrir a cidade ao diálogo e 
parceria com novos pares internacionais 
e stakeholders relevantes (públicos e 
privados

• EXIBIR: Mostrar suas melhores práticas e 
realizações internacionalmente

• IMPLEMENTAR: Trabalhar com novos 
parceiros para tornar sua visão de 
desenvolvimento urbano sustentável 
uma realidade

• COMPROMETER-SE: Cooperar, por 
pelo menos 18 meses, com pares 
internacionais, alocar recursos e tempo 
para desenvolver uma cooperação 
bem-sucedida que durará para depois do 
programa

Para mais informações:
info@iuc-la.eu

COOPERAÇÃO ENTRE REGIÕES
Regiões podem gerar crescimento por meio 
de inovação. Cooperação e networking 
ajudam a guiar o processo de inovação. 
Governos regionais da América Latina e do 
Caribe, incluindo o México, estão convidados 
a fazerem parte do programa de intercâmbios 
região-a-região da União Europeia, o qual as 
permitirá cooperar com contrapartes da UE 
para promover inovação, competitividade 
e a criação de novas oportunidades. Para 
mais informações, visite: www.iuc.eu/lac/
cooperacion-entre-regiones

http://www.iuc.eu/lac/cooperacion-entre-regiones
http://www.iuc.eu/lac/cooperacion-entre-regiones


O Pacto de Prefeitos pelo Clima e a 
Energia junta milhares de governos locais 
voluntariamente comprometidos com a 
implementação de ambiciosos objetivos 
climáticos e de energia em seus territórios. 
É uma poderosa resposta de cidades para 
enfrentar a mudança climática. Baseando-
se no compromisso de mais de 7.400 
cidades, é a maior aliança do mundo com 
múltiplos stakeholders comprometidos 
com a liderança climática local.

O Pacto Global de Prefeitos junta, sob 
um mesmo guarda-chuva, os escritórios 
regionais do Pacto de Prefeitos localizados 
ao redor do globo, cada um organizado 
sob princípios e métodos que melhor se 
encaixam com cada região.

Os escritórios regionais do Pacto ajudam 
a coordenar e apoiar o engajamento das 
cidades participantes. Eles encorajam a 
ação climática a nível local e ajudam a 
construir uma comunidade de signatários 
compromissados.

Qualquer que seja o tamanho ou 
localização de sua jurisdição, os prefeitos e 
líderes locais nessa aliança estão dispostos 
a tomar medidas concretas com impacto 
de longo prazo para fazer frente aos 
desafios interconectados de mitigação 
e adaptação às mudanças climáticas e 
acesso à energia sustentável.

PACTO GLOBAL DE PREFEITOS



I. COOPERAÇÃO 
ENTRE CIDADES EM 
DESENVOLVIMENTO 
URBANO SUSTENTÁVEL

Cidades da UE serão 
associadas a parceiras de 
outras regiões que enfrentam 
desafios de desenvolvimento 
sustentável. As cidades 
escolhidas serão apoiadas 
para compartilharem 
conhecimento e melhores 
práticas em soluções urbanas 
sustentáveis. Isso será 
alcançado, em parte, por 
meio do desenvolvimento de 
planos de ação locais, os quais 
definirão atividades e projetos 
pilotos para obter resultados 
tangíveis. Uma plataforma de 
troca de conhecimento será 
estabelecida com recursos e 
melhores práticas para superar 
barreiras específicas do 
desenvolvimento urbano.

COMO FUNCIONA?

O IUC é dividido em três componentes, cada um com uma área focal única.

II. AÇÃO SUBNACIONAL 
SOB A INICIATIVA DO 
PACTO GLOBAL DE 
PREFEITOS

Cidades e outras localidades 
subnacionais são encorajadas 
a se somarem ao Pacto 
Global de Prefeitos. Por meio 
do Pacto, governos locais 
se comprometem a atuar 
pela mitigação, adaptação e 
acesso a energia. As cidades 
signatárias se beneficiam do 
apoio na forma de expertise 
técnica e cooperação 
para atuar sobre seus 
compromissos com a energia 
e o clima.  

III. COOPERAÇÃO ENTRE 
REGIÕES EM INOVAÇÃO 
PELO DESENVOLVIMENTO 
LOCAL E REGIONAL

O apoio focará em maneiras 
de melhorar a inovação 
regional e a cooperação 
dentro e entre duas regiões: 
a UE e a América Latina 
e o Caribe. O programa 
estimulará o desenvolvimento 
e fortalecimento de 
estratégias regionais que 
envolvam pequenas e médias 
empresas inovadoras e 
promoverá cadeias de valor 
internacionais. Experiência, 
boas práticas e lições 
aprendidas serão coletadas e 
compartilhadas, promovendo 
a gestão do conhecimento e o 
desenvolvimento.



Os conteúdos desta publicação são responsabilidade exclusiva 
da Unidade de Coordenação do IUC e não podem, de nenhuma 
maneira, serem considerados como opiniões da União Europeia.

Contato: Helpdesk do IUC-LAC

QUER ENTRAR EM CONTATO COM O 
PROGRAMA IUC?

Siga-nos nas redes sociais:
@IUC_EU    @IUC_LAC

www.facebook.com/iuclac

Visite nosso site:
www.iuc-la.eu

Email: info@iuc-la.eu

Telefone: +55 (61) 21016608

https://twitter.com/iuc_lac
https://twitter.com/iuc_lac
http://www.facebook.com/iuclac

