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Olá,  PORT_IUC
 
Bem-vindo e bem-vinda a 2ª edição da newsletter do Programa de Cooperção Urbana
Internacional - União Européia (UE) - América Latina e Caribe (IUC - LAC). Esta edição é
especial! Delegações da UE participaram em nossos eventos em mais de 3 países, temos a
inauguração da série de workshops sobre a Nova Agenda Urbana e mais novidades.
Aproveite a leitura!

Prefeitos(as) de mais de 10 cidades do Peru se reunem em
Lima para desenvolver propostas para cidades inteligentes 
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No dia 2 de abril em Lima (Peru) iniciou-se o workshop sobre desenvolvimento urbano
sustentável "Construindo capacidades: a Nova Agenda Urbana (NAU) e desenvolvimento
de cidades inteligentes". O evento contou com doze prefeitos regionais do Peru. Ainda,
tivemos palestras sobre temas ambientais relacionados com o desenvolvimento de
cidades, o compartilhamento de boas práticas e painéis com participação do setor privado. 
 

Saiba mais aqui

Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e Energia

Prefeitos latino-americanos assinaram acordos sobre
sustentabilidade no Chile

Nos dias 27, 28 e 29 de março, o Congresso Latino-
americano de Prefeitos e Autoridades Locais aconteceu
em Santiago (Chile). Durante o Congresso, a
Embaixadora da UE para o Chile, Stella Zervoudaki,
ressaltou a importância dos prefeitos em aderir ao Pacto
Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, além de atuar
para reduzir as emissões de carbono

Novidades: Estudos de caso | Livro do IUC (estimativa: Abril/2019) 
 Webinário (estimativa: Maio/2019)

Cooperação entre regiões

Delegação de Tarapacá (CHI) visita Astúrias (ESP) para trocar
boas práticas e aprimorar seu território

Uma delegação regional de Tarapacá, Chile, chefiada
pelo prefeito Miguel Ángel Quezada, visitou a região das
Astúrias, Espanha, com a qual compartilha um passado
industrial e de mineração. A região Chilena aprendeu
mais sobre gestão de energia renovável nas Astúrias,
tecnologia industrial e projetos de gestão de recursos
sólidos e outras iniciativas para a obtenção de territórios
mais sustentáveis.

Mais informação

Mais informação
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As vozes dos/das protagonistas - Marja Edelman

"Ao atuar como responsável pelo Secretariado Regional do Pacto Global de Prefeitos para o
Clima e a Energia (GCoM), me dedico ao planejamento e implementação do Pacto na região.
Nos últimos anos, o Pacto conseguiu expandir consideravelmente o número de municípios
participantes, enfrentando constantes desafios e alcançando novas conquistas. Atualmente mais
de 650 governos locais são membros do Pacto na Região. No mundo todo são 9200."        

                                                                                                                                             
Saiba mais aqui

 
 

Marja Edelman 
 

Secretariado Regional (LAC) do Pacto Global de 
Prefeitos pelo Clima e Energia (GCoM)

Os participantes falam

Agenda

ABRIL 
 
17 de Abril: Grupo de trabalho, Pacto
Global de Prefeitos @ Santiago (Chile); 
 
23, 24 e 25 de Abril: Smart City Expo
Buenos Aires 2019 + Workshop
“Construyendo Capacidades: Nueva
Agenda Urbana y Desarrollo de Ciudades
Inteligentes @ Rosário e Buenos
Aires (Argentina); 
 
26 de abril: Workshop "Financiamiento
Climático: Armado de Proyectos de
Cambio de Luminarias Públicas de

MAIO (cont) 
 
 

14 de maio: webinário de IUC  
"From a linear to a circular city - how to

start?" 
 

14 – 17 de maio: Missão de Belo
Horizonte (Brasil), a Almada (Portugal)

pelo programa IUC; 
 

16 e 17 de maio:  Workshop de "Armado
del Plan Nacional de Forestación

RAMCC/Taller de elaboración de Planes
de Acción Climática" @ General Alvear –
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Municipios RAMCC @  Buenos Aires
(Argentina); 
 
29 de abril: Workshop "Conduccion
eficiente" @ Arias, Córdoba (Argentina); 
 
 
MAIO  
 
2 e 3 de maio: "Foro Regional de
Municipios frente al cambio climático" @
San Martin de los Andes (Argentina); 
 
05 – 09 de maio: Missão de Benedito
Novo (Brasil) a Alba Lulia (Romênia) pelo
programa IUC; 
 
06 – 10 de maio: Missão de Vzhodna
(Eslovênia) e Podravjefo a San Martin
(Peru) pelo programa IUC; 
 
09 de maio: Adapt Chile workshop @
Santiago (Chile); 
 
13 – 17 de maio: Missão de Minas Gerais
(Brasil) a Silesia (Polônia) pelo programa
IUC; 
 
13 – 17 de maio: Missão de Paraná
(Brasil) a Valencia (Espanha) pelo
programa IUC;

@
Mendonçaa (Argentina); 

 
16 e 17 de maio: Workshop "Construindo

capacidades: a Nova Agenda Urbana
(NAU) e desenvolvimento de cidades

inteligentes" @ Brasília (Brasil); 
 

20 e 24 de maio: Missão de Podlaskie
(Polonia) a Arequipa (Peru) pelo programa

IUC; 
 

 27-29 de maio: Fourth Mission Innovation
Ministerial - Mayors and Ministers

Roundtable, organized by GCoM @
Vancouver (Canada); 

 
30 e 31 maio: Workshop “Construyendo
Capacidades: Nueva Agenda Urbana y
Desarrollo de Ciudades Inteligentes” @

 Medellín (Colombia) 
 

31 de maio: Workshop em "Conducción
eficiente" @ 

Arias – Córdoba (Argentina);

Reflexões da Experiência IUC

"Os requisitos de adaptação do RIS3 para a região da América Latina e Caribe envolvem
aprender a priorizar investimentos, criar mecanismos de governança apropriados e indicadores
de estratégia ou monitoramento de políticas. Além de executar tanto um Processo de Descoberta
Empreendedora customizado quanto uma prática de visão coletiva com atores-chave. 
 
É fundamental que a região obtenha benefícios na Conta Tripla de Resultados (ou Tripé da
sustentabilidade) para os diversos atores, com base em uma compreensão sistêmica dos
desafios do desenvolvimento territorial e dos papéis da inovação no enfrentamento dos mesmos." 
 

Cristiano Cagnin,
Pairing Manager para América Latina e Caribe 

A notícia em fotos

Confira mais em nossa galeria de fotos.

Com a presença da
Delegação da União Européia
no Brasil, o programa IUC-
LAC foi apresentado na
Marcha dos Prefeitos à
Brasília (Brasil)

Reunião da RAMCC entre
banco e municípios para o
desenvolvimento de políticas
financeiras inovadoras na
Argentina 
 

Dia 22 de março aconteceu a
"Capacitação em Gestão da
Mudanças Climáticas nas
Cidades" em Brasília,
organizado pela FNP e ICLEI 
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De 08 a 12 de abril, o Distrito
Federal (BRA) visitou a região
da Boêmia do Sul (ROM) 
 

Primeiro workshop da Red
Costarricense de Gobiernos
Locales ante el Cambio
Climático (Red–CGLACC)

De 25 a 29 de março, uma
comitiva de Berlim (ALE)
visitou San Pedro de La Paz
(CHI)

De 08 a 12 de abril, a cidade
de  Yucatán (MEX)
visitou Ljubljana (ESL) 
 

Correo de contacto para IUC: info@iuc-la.eu; 
Contacto para el Pacto Global de Alcaldes: info-pga@iuc-la.eu    

Whatsaap: +55 61 99628 9129 
Más información en www.iuc-la.eu | www.pactodealcaldes-la.eu

¿Quieres cambiar cómo vás a recibir nuestros correos? 
Puedes cambiar sus preferencias o cancelar la suscripción de esta lista. 
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