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Introdução  
 O Programa de Cooperação Urbana 

Internacional da América Latina e Caribe 
(IUC-LAC), implementado pela União 
Europeia, apoia 80 cidades e regiões a se 
conectarem e a compartilharem soluções 
para problemas comuns com seus pares 
na Europa, bem como a implementação 
do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e 
a Energia. 

Conheça as atividades, conquistas, 
desafios e opiniões dos participantes e 
protagonistas do Programa neste início de 
ano! Bem-vinda e bem-vindo ao nosso 
boletim!  

 

 

PACTO DE PREFEITOS 
 

 
DELEGAÇÃO DE BELFAST VISITOU COLÔMBIA NO ANIVERSÁRIO DOS ACORDOS DE 
PAZ DA IRLANDA DO NORTE 
 

ARGENTINA: PENSA GLOBAL, ATUA 
LOCAL 

 
Vinte anos após a assinatura do acordo de 
paz na Irlanda do Norte, uma delegação 
da capital do país, Belfast, visitou a 
Colômbia para trabalhar com as cidades 
de Medellín e Cali na gestão de pós-
conflito e na redução da violência urbana. 
A delegação da Irlanda do Norte visitou 
Cali de 26 a 28 de novembro e Medellín, 
de 29 a 30. A experiência foi muito valiosa 
para Cali e Medellín, dada a fase de pós-
conflito em que vivem e por virem 
implementando programas de redução 
da violência urbana há vários anos. O 
intercâmbio ocorreu no âmbito da 
cooperação entre cidades do Programa 
Internacional de Cooperação Urbana 
(IUC) da União Europeia, uma iniciativa 
que promove o desenvolvimento urbano 
sustentável das cidades. 
 
Durante os três dias que a delegação de 
Belfast visitou Cali, a equipe teve a 
oportunidade de aprender sobre 
diferentes programas que a Prefeitura 
de Cali e Medellín desenvolveram nessa 
área. A delegação visitou a estratégia 
Territorios de Inclusión y  

Oportunidades (TIO), que combate a 
desigualdade, exclusão e violência em 90 
bairros urbanos e 15 bairros rurais de 18 
municípios; e Cure Violence, projeto que 
busca reduzir a violência entre jovens em 
comunidades-alvo como o Charco Azul. 
Para mais informações, clique aqui.  
 

Graças ao Pacto Global de Prefeitos pelo 
Clima e Energia, sete municípios 
argentinos - Bell Ville, Caseros, Godoy 
Cruz, Guaymallén, Monte Buey, Villa 
General Belgrano e Venado Tuerto -, 
coordenados pela Rede Argentina de 
Municípios perante as Mudanças 
Climáticas (RAMCC), concluíram seu 
"Plano de Ação para Energia Climática e 
Sustentável", em processo de validação 
pelo GCoM. 
 
Em pouco tempo, os municípios 
implementarão ações relacionadas à 
incorporação de energias renováveis nas 
localidades, gestão responsável e 
redução de resíduos ou mobilidade 
urbana sustentável.  
 
Com essas medidas, espera-se reduzir, 
em média, quase 20% da poluição 
presente nos municípios até 2030.  
Para mais informações, acesse: 
http://pactodealcaldes-la.eu/argentina-
piensa-global-actua-local/ 
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CASO DE EXITO 
Yucatán (México), anfitrião do 
Programa de Cooperação do IUC da 
União Europeia, recebeu 
representantes da cidade de Liubliana 
(Eslovênia) 
 
 
A delegação da Eslovênia, juntamente 
com os representantes de Yucatán, 
reuniu-se com a Secretaria de 
Desenvolvimento Sustentável da região 
mexicana para conhecer suas linhas de 
ação. Eles visitaram um cenote como 
exemplo de turismo sustentável, uma das 
principais atividades econômicas do 
estado de Yucatán. 
As equipes visitaram a empresa 
"Apiturismo Sinanché", que combina a 
apicultura com a disseminação e a 
consciência ecológica como modelo de 
negócio. 
O segundo dia da jornada começou com 
uma visita ao Parque Tecnológico de 
Yucatán, onde a delegação de Liubliana 
pôde conhecer as principais atividades do 
centro tecnológico, baseado na 
geolocalização do CentroGeo. Também 
foram visitados o centro de pesquisa e 
conservação da flora da região e 
conhecimento tradicional maia, o centro 
de promoção de tecnologia Heurística, 
bem como o centro de pesquisa sobre 
materiais de reciclagem. 
Os temas da estratégia regional, 
alinhados com os objetivos de 
desenvolvimento sustentável da ONU e a 
gestão de resíduos sólidos, também 
foram trabalhados. 
Para mais informações, clique aqui.  
 

AS VOZES DOS 
PROTAGONISTAS 

 A cooperação com as autoridades locais 
constitui um eixo estratégico da ação da 
União Europeia (UE). Valorizamos o poder 
local pois reconhecemos seu papel 
central para enfrentar os principais 
desafios do século 21, o que é decisivo 
para a urbanização sustentável e a luta 
contra as mudanças climáticas. 
O IUC-LAC foi lançado pela UE em 
dezembro de 2016 e promove a 
cooperação entre 20 pares de cidades e 
20 pares de regiões da América Latina e 
da Europa em questões de 
desenvolvimento urbano sustentável. Até 
o momento, o projeto já promoveu 21 
missões técnicas entre as cidades e 
regiões envolvidas na iniciativa e está 
lançando no próximo mês uma base de 
dados online com 165 boas práticas 
implementadas em 5 países em 11 áreas 
de desenvolvimento urbano. 
O projeto também trabalha para 
fortalecer a implementação do Pacto 
Global de Prefeitos pelo Clima e a 
Energia, que é a maior aliança global de 
cidades e governos locais no campo das 
mudanças climáticas. Estabeleceram-se 9 
comitês nacionais que, até o final de 
fevereiro, já incluíam 315 municípios 
signatários na América Latina e no Caribe. 
Neste ano, temos ainda mais! Outras 
missões serão realizadas na América 
Latina e na Europa, 5 capacitações 
nacionais sobre a Nova Agenda Urbana, 
webinarios sobre desenvolvimento 
urbano sustentável, novas ferramentas 
de comunicação, além de apoio a 
"cidades emblemáticas" do Pacto por 
meio da aplicação de estratégias 
nacionais para a elaboração de planos de 
ação. Será um ano cheio de atividades 
para gestores e técnicos locais! 
 
Lise Pate 
Delegação da União Europeia no Brasil 
 

AGENDA 
Março 
19 -20 de março: V Diálogo Regional sobre Finanças do 
Clima na América Latina (San Jose, Costa Rica); 
19 de março: I° Convenção do Noroeste Argentino sobre 
Mudanças Climáticas. (Rosario de la Frontera - Salta, 
Argentina) 
20 de março: Mesa Redonda sobre Investimentos em 
Eficiência Energética e Energias Renováveis a Nível Local 
(Rosario, Argentina); 
21-26 de março: Encontro Geral da Frente Nacional de 
Prefeitos. No dia 22, haverá um workshop sobre o Pacto 
Global de Prefeitos (Brasília, Brasil) 
27 de março: Workshop Regional sobre Planos de Ação 
para o Clima (Camilo Aldao, Córdoba, Argentina); 
25 a 29 de março: Missão de cooperação entre cidades: 
Berlim (Alemanha) a San Pedro da La Paz (Chile) 
27 a 29 de março: Congresso Latino-Americano de 
Prefeitos e Autoridades Locais em Santiago (Chile) 
Abril 
1 a 6 de abril: Missão de cooperação entre regiões: 
Tarapaca (Chile) a Asturias (Espanha)  
1 - 6 de abril: Missões de Bio-Bio (Chile) a País Basco, e 
Yucatan (México) a Ljubliana (Eslovênia);   
8 a 11 de abril: XXII Marcha a Brasília em defesa dos 
Municípios (Brasilia, Brasil) 
8 a 12 de abril: Missão de cooperação entre regiões: 
Brasília / Distrito Federal (Brasil) a Boêmia do Sul 
(República Tcheca) e Yucatán (México) a Liubliana 
(Eslovênia);  
11 de abril: Segundo Encontro de Municípios 
emblemáticos do Pacto no Chile (Santiago, Chile) 
 
  

 

OS PARTICIPANTES FALAM  
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Reflexões da experiência do IUC 

Para Florian Steinberg, key expert da Cooperação entre Cidades: “No âmbito da cooperação de cidade a cidade, o projeto 

está implementando 20 intercâmbios entre cidades latino-americanas e europeias. Mais de 100 funcionários das cidades 

estão participando deste exercício, que tem gerado muita emoção. O resultado imediato dos intercâmbios são planos de 

ação conjuntos para as cidades participantes. Até agora, algumas cidades conseguiram utilizar recursos de seus próprios 

orçamentos para implementar essas atividades, embora algumas cidades ainda estejam trabalhando em propostas de 

financiamento. Parece que aqueles projetos que propõem complementar programas existentes, com orçamentos vigentes, 

têm maiores possibilidades de serem implementados desde o início”. 

 

LAS NOTICIAS EN FOTOS 

 

Podcast "It´s Going to be Tremendous" 

(Vai ser Tremendo, em português) de 

Christiana Figueres aborda desafios do 

mundo atual contra as mudanças 

climáticas (áudio em inglês). 

 

 
  

 

Reunión del Comité Nacional del Pacto 

Global de Alcaldes (Costa Rica) 

HIPERLINK: http://pactodealcaldes-

la.eu/nueve-paises-de-la-region-ya-

establecieron-sus-comites-consultivos-

nacionales/ 

Coordenação do Foro Ciudades para la 

Vida (Fórum Cidades para a Vida, em 

português) sobre as atividades do 

acordo com a Associação de 

Municípios do Peru - AMPE no âmbito 

do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima 

e a Energia (Peru). 

 

 

 

 

 

Reunião do Conselho Consultivo do 

Peru para o Pacto Global de Prefeitos 

pelo Clima e a Energia na América 

Latina e no Caribe (Peru). 
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Reunião do Comitê Nacional 

do Pacto Global de Prefeitos 

(Costa Rica). 

 

 

 
 

Prefeito da província de Santa, 

no Peru, acompanha o Foro 

Ciudades para la Vida (Fórum 

Cidades para a Vida, em 

português) no encerramento 

do Workshop em Chimbote 

(Perú). 

 

Workshop do Foro Ciudades 
para la Vida (Fórum Cidades 
para a Vida, em português) 
sobre Sistemas de 
Responsabilidade Pública 
para o Desenvolvimento 
Urbano Sustentável em 
Trujillo (Perú). 
 

 

A RAMCC participou no Fórum de 
Investimentos do Pacto de 
Prefeitos europeu, em Bruxelas 
(Argentina). 
 

 

Florencia Mitchell, da equipe 
técnica da RAMCC, apresentou 
o contrato RAMCC no Fórum de 
Investimentos do Pacto de 
Prefeitos europeu (Argentina). 
 

 

Encontro promovido pela ABM e 
pelo ICLEI para garantir o 
cumprimento dos governos locais 
com o Pacto (Brasil). 
 

Os municípios de Coração de 
Jesus, São João da Lagoa, 
Cordeirópolis e Limeira, Brasil, 
assinaram adesão durante o 
evento da ABM e do ICLEI (Brasil). 
 

Workshops sobre GCoM durante 
a Assembleia Anual de Prefeitos 
da RAMCC (Argentina). 
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Encontro AdaptChile para 
municípios emblemáticos do 
GCOM (Chile). 

 

29 de janeiro a 2 de fevereiro: Larissa (Grécia) vai a Miraflores (Peru) 

Fotos 1 e 2: Sr. Luis Molina, prefeito de Miraflores, recebeu a delegação 

de Larissa, chefiada pelo Sr. Georgios Soultis, vice-prefeito de Larissa, 

no palácio municipal.A carta de compromisso em que as duas cidades 

se comprometem a trabalhar juntas em questões de mobilidade 

urbana, espaços públicos, áreas verdes e energias renováveis foi 

ratificada, lançando as bases para futuras colaborações. 

 

28 de janeiro a 1 de fevereiro: 

Missão de cooperação entre 

regiões: San Martin (Peru) vai a 

Mirabor (Eslovênia).  

Reunião com o Ministério da 

Agricultura, Florestas e 

Alimentação (Liubliana). 

28 de janeiro a 1 de fevereiro: 

Missão de cooperação entre 

regiões: San Martin (Peru) vai a 

Mirabor (Eslovênia). 

O Conselho de Turismo da 

Eslovênia apresentou as 

atividades promocionais que 

são realizadas na região para o 

campo do turismo. 

4 a 8 de março: Missão de 
cooperação entre regiões: Terra 
do Fogo (Argentina) vai a 
Ostrobothnia (Finlândia). 
 

11 a 16 de março: Missão de 
cooperação entre regiões: 
Região de Desenvolvimento do 
Nordeste (Romênia) vai à Região 
Metropolitana do Vale do 
Aburra (Colômbia).  
Visita à "Comuna 13", 
intervenção urbana e social por 
meio da melhoria da mobilidade 
(escadas rolantes). 
 

11 a 15 de março: Missão de 
cooperação entre regiões: 
Extremadura (Espanha) vai a 
Colima (México).  
Visita da delegação da 
Extremadura (Espanha) ao 
Complexo Administrativo do 
Governo do Estado de Colima 
(México). 
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