O QUE POSSO FAZER?
Faça parte da solução...

Um novo programa da UE para a Cooperação Urbana Internacional
Vamos unir forças já!

VAMOS UNIR FORÇAS PARA UM
MEIO URBANO MELHOR!

Programa Europeu de Cooperação Urbana Internacional (IUC)

IMPERATIVOS GLOBAIS

O programa IUC intensifica a cooperação urbana internacional com os parceiros da UE na Ásia
e nas Américas. Com um orçamento superior a 20 milhões de euros, o IUC apoia eficazmente
os objetivos do Habitat III, bem como o Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Agenda 2030.
#Habitat3

http://europa.eu/!kT36Xx

Outubro 2016

QUAL É O DESAFIO?

Cerca de 54 % da população mundial vive em cidades — e este
número está sempre a aumentar. Mais habitantes nos centros
urbanos significa mais criação de riqueza, mas também maior
pressão sobre os serviços urbanos (energia, água, saúde, transporte,
habitação), o que, por sua vez, causa efeitos adversos no ambiente
e problemas de qualidade de vida. A nível mundial, este fenómeno
representa um grande desafio no que diz respeito às alterações
climáticas e coloca as cidades na posição ideal para fazer
face a este problema.

QUAL É A RESPOSTA?

As cidades europeias têm interesse em
trabalhar com outras cidades do mundo,
em partilhar conhecimentos e criar soluções
inovadoras e em gerar, durante este
processo, novas oportunidades económicas.
O programa IUC ajuda-as a fazê-lo e poderá
ajudar também a sua cidade!

COMO FUNCIONA?

O IUC cria cooperação entre cidades ou regiões envolvendo
parceiros da UE e parceiros não pertencentes à UE. Parte
da solução está em trabalhar de perto com o setor privado,
sendo que o programa irá ajudar a aproximar as empresas
dentro e fora da UE. O programa está dividido em três partes
que abrangem as cinco principais regiões do mundo.

I. COOPERAÇÃO
ENTRE CIDADES PARA
O DESENVOLVIMENTO
URBANO SUSTENTÁVEL

Ao aliar as cidades da UE às cidades
parceiras não pertencentes à UE, o IUC
aumenta o acesso a conhecimentos
especializados sobre política de
desenvolvimento urbano, ajudando as
cidades a promoverem o crescimento
inteligente, ecológico e inclusivo.
Ao trabalhar com parceiros com ideias
semelhantes, promove melhores formas
de planear, financiar, desenvolver, governar
e gerir as cidades, e de apoiar a Nova
Agenda Urbana acordada em Quito.
Encontre uma cidade gémea que
corresponda às suas ambições!

II. CRIAR PARCERIAS
PARA COMBATER AS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

As cidades consomem dois terços
da energia do mundo. A iniciativa
«Pacto de Autarcas» promove ações
a nível local e facilita a cooperação
entre cidades para reduzir as emissões
de CO2, promover a adaptação às
alterações climáticas e assegurar
o acesso a energia limpa e económica.
Está a atrair rapidamente interesse
em todo o mundo.
Torne-se também uma cidade
sustentável!

III. COOPERAÇÃO
ENTRE REGIÕES COM
A AMÉRICA LATINA

As cidades e as regiões podem gerar
crescimento através da inovação
e da partilha de experiência sobre
clustering, cadeias de valor globais
e estratégias de especialização
inteligente. Isto é importante na
América Latina, onde os governos estão
a tentar diversificar as suas economias
baseadas nas matérias-primas.
Seja uma região pioneira!

