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Este documento sintetiza as principais ideias e abordagens do Caderno 01 Quadro legal e
institucional para ação internacional das cidades, da Aliança Euro-Latino-Americana de
cooperação entre cidades, Projeto AL-LAs. O caderno está focado na análise do quadro legal e
institucional, onde os governos locais agora podem desenvolver sua ação internacional.
 
O texto distingue o quadro legal e o quadro institucional para mostrar que o estudo desta
questão não se limita à dimensão estritamente jurídico-legal, mas analisa o tipo de relações
estabelecidas neste campo entre os governos nacionais e governos locais. Além do quadro
legal, o documento aborda os aspectos estratégicos, institucionais e políticos ligados à ação
internacional dos governos locais.
 
Baseado em uma metodologia participativa, produto dos debates da Aliança Euro-Latino-
Americana de cooperação entre cidades, este texto é uma primeira abordagem para
responder a questão: “O que significa para os governos locais que o quadro jurídico-
institucional em que atuam internacionalmente seja esclarecido?” Deverá sua ação
internacional ser obrigatoriamente incluída no contexto da política externa dos governos
nacionais? É talvez o embrião de novas relações internacionais, em que o escopo do governo
local ter um papel de liderança? Será um novo impulso para gerar relações internacionais
mais descentralizadas e mais horizontais?

INTRODUÇÃO
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Nas últimas duas décadas, a atividade internacional dos governos locais é manifestada
em um contexto marcado por uma série de dinâmicas econômicas, sociais e políticas,
que juntas contribuem para fortalecer as instituições locais, reduzir as distâncias entre
o local e o global e exercer pressão sobre governos locais para intervir na cena
internacional; isto é, em um espaço tradicionalmente reservado para as ações dos
estados nacionais.

CAPÍTULO I .  
GOVERNOS LOCAIS.  ATORES INTERNACIONAIS
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A FORÇA INTERNACIONAL DAS
CIDADES E OS GOVERNOS LOCAIS

Existem cinco elementos identificados no âmbito do projeto AL-LAs que explicam a
evolução recente dos governos locais no cenário internacional.

Urbanização e crescimento das cidades:
As cidades tornaram-se atores
econômicos e, consequentemente, cada
vez mais atores políticos com peso
específico nas decisões da agenda
global.

Globalização com impacto local: Nenhum
território foi imune aos efeitos desse
fenômeno. Os governos locais tiveram
que intervir questionando a si mesmos e
propondo seus próprios modelos de
desenvolvimento que lhes permitem
resolver suas necessidades.

Enfraquecimento do Estado nacional: A
perda de poder econômico dos estados
nacionais levou a limitar suas ações à
gestão dos serviços públicos e à
prestação de assistência social em um
território nacional modelado e
estruturado pela lógica do capital
internacional.

2.
3.

1.

5



Empoderamento e identidades locais: As
novas atribuições transferidas aos
governos locais, juntamente com o
sentimento de identidade e
pertencimento da população,
transformaram os territórios em
laboratórios de inovação e afirmação
política enraizados na cultura local.

Descentralização e transferência de
competências: A baixa eficiência do Estado
nacional, sua falta de recursos e as
demandas de maior destaque por parte dos
governos locais geraram uma ampla onda
de descentralização econômica,
administrativa e fiscal que tem assumido
importância na América Latina,
especialmente a partir da década de 1980.

4. 5.

Como resultado destas dinâmicas complexas e entrelaçadas, os governos locais vêem a necessidade de maior autonomia e mais
espaço para manobrar internacionalmente para trocar experiências, exercitar melhor suas competências em termos de gestão de
serviços locais, promover seu território, atrair recursos e oportunidades, projetar a imagem da cidade ou abrir a cidadania às questões
internacionais que condicionam sua vida cotidiana cada vez mais.
 
Isto resultou no surgimento de um conjunto de iniciativas e ações agrupadas sob o termo de ação internacional dos governos locais,
baseado principalmente na necessidade de competir entre cidades e territórios no espaço global ou pela disposição de cooperar e se
reforçar mutuamente.

6



RECONHECIMENTO PROGRESSIVO

Embora tradicionalmente a ação internacional tem sido
competência exclusiva dos governos centrais, durante as
últimas décadas houve avanços significativos que mostram
uma abertura legal e institucional progressiva. São, acima de
tudo, avanços legais no campo da cooperação para o
desenvolvimento, que favorecem, acompanham ou reforçam
o papel dos governos locais nessa área. Ou seja, há uma
abertura e reconhecimento sobre a importância dos
governos locais nos processos de desenvolvimento e nas
questões urbanas em particular.
 
Com esta abertura, os governos locais conseguiram ser
progressivamente ouvidos pelos outros atores que fazem
parte do sistema de cooperação internacional. Esses passos
positivos se manifestaram especialmente na última década,
quando a falta de resultados dos projetos e programas de
cooperação deu origem aos diversos fóruns promovidos pela
ONU e à construção de uma “nova arquitetura de ajuda”.

O surgimento dos governos locais no cenário internacional é
um processo que se espalha e generaliza rapidamente e que
parece irreversível. Atualmente, um governo local não pode
exercer suas competências, fornecer os serviços públicos
correspondentes, promover sua capacidade produtiva ou
desenvolver o modelo de cidade que deseja promover sem
entrar em uma dinâmica de relações internacionais.
 
Este fato tem duas consequências importantes:
1) a confusão entre a ação internacional dos governos locais e
a cooperação descentralizada, desde que a segunda é parte da
primeira, muitas vezes ambos termos estão associados e 2) a
falta de quadros legais de ação externa em áreas mais vastas.
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Portanto, o reconhecimento progressivo dos governos locais
como atores de relações internacionais é realizado de forma
intermitente, não linear, sem uma abordagem global e
obedecendo à dinâmica específica dos diferentes
organismos e dos diferentes campos temáticos. Os avanços
são feitos de maneira irregular e pragmática. A tendência
geral aponta para um reconhecimento progressivo que no
momento não foi claramente traduzido no ordenamento
jurídico internacional.

No entanto, seu papel nas agendas internacionais em
questões mais amplas do que a cooperação para o
desenvolvimento ainda é muito precário e se limita à
participação em alguns debates globais. Neste contexto, as
associações e redes internacionais de governos locais
constituídas desde a última década tornaram-se espaços de
lobby e incidência para fazer ouvir as suas vozes.
 
A tarefa está pendente para que os governos locais sejam
reconhecidos e tratados como atores do Direito Internacional
Público, com tudo o que isso implica na maneira como,
precisamente, o mundo é organizado e concebido.
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O Direito Internacional, que regula as relações internacionais, considera apenas dois tipos de atores: os Estados
(representados por governos centrais) e as agências supranacionais. Todo o quadro legal é baseado na ideia das relações
consideradas exclusivamente como relações "internacionais"; isto é, entre nações ou, mais precisamente, entre estados
nacionais. Neste tipo de relações, os únicos sujeitos do Direito são os Estados nacionais e as agências internacionais
criadas e reconhecidas por eles.
 
Os governos locais não são reconhecidos como atores nas relações internacionais e, portanto, permanecem "invisíveis"
dentro do Direito Internacional. No sistema atual, os textos legais afirmam que o monopólio das relações "internacionais"
é mantido pelo Estado central e é considerado legítimo para proibir, limitar ou controlar as ações de outros atores
públicos em seu território nesse campo.

CAPÍTULO I I .  
PARA UM NOVO MODELO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS?
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O fenômeno de descentralização institucional, que se
desenvolveu progressivamente na Europa e na América Latina,
resultou na transferência de certas competências do Estado
central para suas instituições locais, que devem ter certa
margem de autonomia no exercício de tais capacidades.
 
O foco é então a delimitação e distribuição de competências e
sua classificação como exclusivas de um nível de administração
ou compartilhada entre vários desses níveis.
 
Em matéria de relações internacionais, nos processos de
descentralização realizados na América Latina (com a notável
exceção do Equador), o Estado central tem geralmente
procurado manter o seu monopólio tradicional nas relações
internacionais e não incluiu nas competências transferidas
ações dessa natureza, considerando que a descentralização era
limitada a dar aos governos locais poder e iniciativa suficientes
para resolver suas questões de natureza estritamente local.

A DESCENTRALIZAÇÃO E O PRINCÍPIO DA
AUTONOMIA LOCAL

Há, portanto, uma crescente contradição entre o processo de
descentralização, por um lado, e o monopólio estatal das
relações internacionais, por outro, porque, em um mundo
globalizado, praticamente todas as competências precisam de
uma dimensão internacional para ser exercidas.
 
Por essa razão, e cada vez mais, o monopólio do Estado no
campo internacional é revelado como disfuncional. A
manutenção dessas disposições normativas parece mais ligada
à tentativa dessa instituição de manter um poder estabelecido
do que a uma necessidade real.
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Vários autores consideram necessário e urgente desenvolver
um novo campo ou uma nova faceta do Direito Internacional
que possa ser designado como Direito Local Internacional,
baseado no conceito de autonomia internacional dos
governos locais. Este novo espaço legal serviria para regular
as ações e relações dos governos locais em todas as áreas que
excedam o quadro nacional estrito.
 
Isto levaria a ter, por um lado, o Direito Internacional
tradicional, encarregado de regular as relações entre os
governos nacionais e, por outro, o Direito Local Internacional,
dedicado principalmente a regular as relações entre governos
locais de diferentes países. As relações entre esses dois
campos do Direito Internacional permaneceriam por definir. É
provável que, fora das questões consideradas como
competição estritamente local, a hierarquia que privilegia o
governo central sobre os governos locais em questões
internacionais seja mantida.

TRÊS OPÇÕES PARA O DIREITO
INTERNACIONAL PÚBLICO

Essa alternativa consistiria em renovar completamente a atual
ordem, substituindo a tradicional noção de relações
"internacionais" –que dizem respeito apenas aos governos
nacionais e nas quais os governos locais têm um lugar difícil–
por uma noção mais ampla, que poderia ser chamada de
relações “extra-nacionais” (ou alternativamente relações
“globais”) e que englobariam as relações estabelecidas por
todos os atores –públicos ou privados–* quando agem fora de
suas fronteiras nacionais. Este exemplo mostra a médio ou
longo prazo, uma possível evolução do Direito Internacional
para o pleno reconhecimento dos governos locais como atores
e interlocutores no campo das relações internacionais.

Direito local internacional? Atores nacionais e locais dentro da
mesma abordagem jurídica?

*Na verdade, as organizações da sociedade civil ou as entidades econômicas e
financeiras que trabalham transnacionalmente podem estabelecer relações com
qualquer tipo de administração em qualquer nível.
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A terceira opção é proposta como uma adaptação parcial e
pragmática do quadro atual, para levar em conta a existência de
atores territorializados e para tentar compatibilizar o
monopólio dos governos nacionais em termos de relações
internacionais e a relativa autonomia dos governos locais. Esta
é a posição provavelmente mais difundida hoje.
 
Trata-se de "criar progressivamente um site" para os governos
locais dentro de um espaço concebido por e para os governos
nacionais, o que evidentemente coloca constantes dificuldades
técnicas e múltiplas disfunções políticas.
 

Como reconhecer a capacidade dos governos locais de
estabelecer livremente relações com atores de outros países,
sem prejudicar as atribuições atuais do Estado central?
 
Para responder a esta questão fundamental, uma revisão
parcial do Direito Internacional é tentada sem tocar suas bases
conceituais e isso leva à busca de soluções híbridas, nas quais a
autonomia e as capacidades locais de agir fora de suas
fronteiras são reconhecidas de alguma forma, desde que sua
ação esteja sob a tutela do Estado central.

Governos locais:

12

Atores protegidos pelos governos nacionais?



CAPÍTULO I I I .  
O QUADRO LEGAL DA AÇÃO INTERNACIONAL DOS
GOVERNOS LOCAIS
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Uma primeira abordagem, produto da análise deste caderno, aponta que, em geral, as cidades não possuem um quadro
regulatório legal reconhecido nos níveis nacional e supranacional. Nesse sentido, a ação internacional dos governos locais
está localizada em um quadro heterogêneo, que varia substancialmente de um país para outro –até mesmo, às vezes,
dentro do mesmo país– de acordo com a legislação vigente. Esta zona cinzenta, bastante indefinida, presta-se a
interpretações incompatíveis porque tenta combinar dois elementos, por vezes contraditórios:

Ambiguidade,  definição e áreas cinzentas

Por um lado, a natureza “exclusiva” dos
poderes do governo central em questões de
relações internacionais não é questionada e
os governos locais ainda estão sujeitos à
política externa de seu Estado nacional e às
decisões e acordos no campo internacional.

Por outro lado, a legislação nacional e o
jogo das forças políticas internas têm o
poder de decidir sobre a legitimidade, ou
não, da ação internacional dos governos
locais e o direito de impor limitações aos
aspectos operacionais.

a. b.
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Para avaliar as semelhanças e as diferenças no quadro legal
dos países analisados, a tabela a seguir situa, em uma amostra
de 10 países da América Latina (constituída pelos sete países
representados no Projeto AL-LAs, além da Bolívia, Chile e O
Salvador), a estrutura institucional e o nível de autonomia que
reconhecem às entidades locais.
 
A tabela mostra que o grau de autonomia reconhecido aos
governos locais é variável. Em alguns países, é reconhecido
localmente e regionalmente, enquanto em outros, os
poderes dos governos locais vêm de uma desconcentração
simples e estão sujeitos ao controle direto do governo
central.

TABELA 1. Estrutura institucional -
territorial na América Latina

*Fonte: Elaboração própria

A amostra destaca algumas diferenças entre os países em relação à concepção do fenômeno da internacionalização dos governos
locais e sua correspondente reflexão terminológica. Há casos em que o quadro legal trata apenas da cooperação internacional sem
mencionar a ação externa dos governos locais (no caso do Peru) ou, pelo contrário, outros onde há alguma regulamentação sobre a
conclusão de tratados, mas a cooperação internacional das entidades infra-estatais (México) não é explicitamente regulamentada.
Isto aponta para a necessidade de abordar as diferenças conceituais e avançar conjuntamente em direção a uma abordagem
compartilhada que transborda a cooperação descentralizada e considera um quadro mais amplo de ação externa (mas ao mesmo
tempo permite a recepção de fundos e investimentos estrangeiros).
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Estado

unitário

Os governos locais
têm poderes

governamentais
essencialmente

descentralizadas

Estado
autônomo ou

federal

Os governos
locais têm

poderes
governamentais

autônomosArgentina
Bolívia
Brasil

México
Colômbia
Equador

Peru
Chile

O Salvador
Uruguai
Espanha
França

Estrutura institucional - territorial



Encontra-se que, em geral, o quadro legal mantém de
forma muito estrita o monopólio ou pelo menos o
predomínio absoluto do governo nacional. Da mesma
forma, a falta de abertura em relação a outros atores que
não são os Estados centrais não deveria nos surpreender,
porque ainda estamos dentro da concepção tradicional do
que se entende por relações “internacionais”.

Quanto maior o grau de autonomia, maiores as
faculdades legais ligadas às relações internacionais e
cooperação. Quanto menor a sua autonomia, maior a
possibilidade de não possuírem competências legais em
matéria de ação externa e que os quadros legais
atribuem poderes exclusivos ao Estado central.

Competências de natureza
"diplomática"

Competências operacionais de
governos locais em assuntos
internacionais

Como foi demonstrado, o reconhecimento incompleto dos
governos no nível local como atores internacionais leva à
construção de estruturas jurídicas e híbridas dentro da
estrutura nacional. O monopólio do governo nacional sobre
determinados assuntos considerados como exclusivos é
mantido e limites para a ação externa dos governos locais
são definidos em paralelo. Assim, os governos locais são
frequentemente reconhecidos como tendo capacidade de
intervenção externa, mas limitados à esfera de
competências legalmente atribuídas a eles e sem poder
"invadir" as competências tradicionais do Estado em
matéria de relações internacionais.

Restrições e obstáculos
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Na análise dos casos latino-americanos, o fato de reconhecer a possibilidade para o
governo local de exercer uma ação internacional é acompanhado por certas condições ou
restrições expressas nos regulamentos legais, por exemplo:

a obrigação de comunicar ao governo
central antes de estabelecer acordos
com parceiros estrangeiros (Argentina
ou Peru, por exemplo); a exigência de que o governo nacional

dê sua autorização expressa nesses
casos (México);

o poder do governo nacional de exercer
o controle da legalidade (a priori ou a
posteriori, consoante o caso).

a.
b.

c.
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O fato de a ação internacional dos governos locais não
ter pleno reconhecimento e de o quadro legal
correspondente não estar claramente definido ou
regulamentado, gera, portanto, uma certa insegurança
jurídica e dificulta algumas ações internacionais desses
governos, deixando uma área cinzenta importante em que
seus escritórios de relações internacionais geralmente se
movem.
 
Os efeitos desta situação não são detectados tanto ao
nível das regiões, províncias ou grandes metrópoles como
ao nível das cidades médias e pequenas. Com efeito, as
instituições territoriais e as grandes cidades têm uma
grande capacidade de contatos externos e
posicionamento no campo internacional. Eles também
têm um peso político muito forte em relação ao resto do
país, como é o caso da Cidade do México ou do Município
de Montevidéu.

Essas condições específicas tornam essas cidades
capazes de tomar iniciativas que ultrapassam o quadro
legal estrito e que podem suportar qualquer pressão do
governo central. São eles que abrem o caminho e se
sentem menos dependentes da incerteza legal e da
aprovação ou não pelo Estado.
 
Por outro lado, muitas cidades pequenas e médias, que
estariam dispostas a embarcar pela primeira vez no
cenário internacional, retraem-se quando verificam se o
quadro no qual elas devem ser inseridas não está claro.
 
Consequentemente, a insegurança jurídica contribui para
refrear, desestimular ou tornar mais rotineira a atuação
externa dos governos locais em geral e, sobretudo, das
pequenas o médias cidades.

Consequências de um
quadro legal confuso
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Outro aspecto importante a ser considerado é que qualquer falta de definição do quadro
legal, qualquer violação legal que dê origem a interpretações diferentes e conflitantes,
pode criar uma situação de discrição, na qual os governos nacionais tomam decisões por
conta própria, dependendo de afinidades políticas ou relações de poder ou interesse. A
falta de definição do quadro legal tende a afetar o elo mais fraco e, nesse caso, são os
governos locais que, para essas questões, estão nas mãos das instituições de nível central.
Tudo aponta, portanto, para o fato de que seria benéfico para os governos locais revisar e
consolidar o quadro legal. No entanto, esta questão merece ser abordada em maior
profundidade, abordando aspectos políticos e institucionais.
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CAPÍTULO IV. 
ESTADOS-NACIONAIS E GOVERNOS LOCAIS NA AREIA INTERNACIONAL:
COOPERAÇÃO, CONTENÇÃO OU INDIFERENÇA?



As razões que historicamente levaram os governos locais da América Latina a empreender atividades
internacionais podem ser de origem bastante diversa. Em muitos casos, os governos locais mostram que
a necessidade de captação direta de recursos foi decisiva ao iniciar uma ação internacional. Isso tem
importantes consequências sobre o "modelo" de internacionalização da cidade:

Por outro lado, a preocupação para a captação de recursos
leva a cidade a buscar mais colaboração com as Organizações
Não-Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) do que
o relacionamento com outras cidades.

Por um lado, é evidente que, neste contexto, a cooperação é
concebida como uma transferência unilateral que segue o
esquema tradicional de doador-receptor e não como uma
atividade horizontal e benefício mútuo.

Nesse caso, a cultura da cooperação é marcada por esses elementos, o que dificulta a introdução de um novo modelo de
"internacionalização" baseado na projeção externa, na troca horizontal e no benefício mútuo. A ação internacional dos governos
locais geralmente tem um caráter fortemente estratégico e às vezes francamente político. Essa preocupação coexiste com um
modelo de cooperação focado na obtenção de recursos e com um forte componente não governamental.
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Na prática, os modelos de ação internacional e
cooperação dos governos locais estão mudando
rapidamente. Na verdade, os governos locais mais
avançados já não concebem sua ação internacional
como forma de substituir a falta de recursos ou aliviar
a falta de acesso à ajuda oficial ao desenvolvimento
concedida pelos países do Norte e por organizações
supranacionais.

Se analisarmos a posição atual dos governos centrais, tanto na América Latina como na Europa –em particular,
observando as instituições e instrumentos que o governo nacional pode ter criado para apoiar a ação
internacional dos governos locais e, em geral, sua posição em relação à esses fenômenos– várias opções do
Estado central são apresentadas:

Eles estão cientes da especificidade das relações
internacionais como uma ferramenta eficaz ao serviço
do fortalecimento institucional e da aprendizagem
mútua das instituições locais. Portanto, eles
desenvolvem outro conceito de relações com o mundo
exterior e começam a mudar seu modo de entender a
cooperação.

Governos centrais: a favor ou contra?

a)   Não se preocupa com o desempenho externo de seus governos locais (é indiferente ao fenômeno);
b)   Monitora suas prerrogativas (impede, supervisa, controla, entre outros);
c)   Apoia a ação externa de seus governos locais, respeita sua autonomia, mas tenta canalizar a cooperação
descentralizada para seus interesses estratégicos.
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TABELA 2. Quadro legal e institucional para as
relações internacionais

*Fonte: Elaboração própria

Veja a próxima página

Instrumentos nacionais que reforçam a
ação externa das cidades
A Tabela 2 mostra que nenhum caso de oposição frontal à
ação internacional dos governos locais pelo governo
nacional é detectado nesses países. Pelo contrário, todos
os países exibem algumas atividades de apoio, mas de
natureza e intensidade diferentes. Quatro níveis de
intervenção possível podem ser distinguidos pelo
governo nacional, que ao mesmo tempo representa
diferentes graus de envolvimento e colaboração na ação
internacional dos governos locais.
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Quadro jurídico-legal institucional no
campo das relações internacionais

Abordagem
predominante:

controle

Abordagem
predominante:

sem
envolvimento

Abordagem
predominante:
coordenação e

apoio
País

Argentina
Bolívia
Brasil

México
Colômbia
Equador

Peru
Chile

O Salvador
Uruguai
Espanha
França

Total América
Latina

Total Europa

3 países (30%) 4 países (40%) 3 países (30%)

1 país (50%) 1 país (50%)



TABELA 3. Instrumentos para ação internacional das cidades

Três questões-chave para as
autoridades locais
Como resultado do processo de análise e reflexão sobre o
quadro jurídico-legal e político-institucional, surgem
algumas questões-chave que podem determinar e
esclarecer a posição dos governos locais.
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1. Menos, mais ou melhores leis para a
internacionalização do local?  
2. Adição, subtração, divisão ou
multiplicação da política externa
nacional?
3. Governos locais sem fronteiras:
Embrião de um novo mundo?

INSTRUMENTOS POSSÍVEIS PAÍSES QUE UTILIZAM PAÍSES QUE NÃO UTILIZAM

Informações sobre países e
parceiros em potencial

Criação e manutenção de um
mapa da CD
Apoio técnico e metodológico
aos governos locais

Apoio no país de destino
(embaixadas)

Promoção do intercâmbio de
experiências entre atores
descentralizados

Ajudar a estabelecer
parcerias
Construção de plataformas
de cooperação multiactor
Impulso de atividades,
reuniões, contatos, etc. por
tópicos e países
Financiamento ou restrição de
uma chamada geral de projetos
para governos locais (sem
afetar o destino geográfico do
CD)

Criação de fundos específicos
para melhorar a cooperação
com determinados países

Colaboração com a associação
de municípios para a gestão
destes auxílios estatais
Participação de governos locais
em comissões nacionais de
cooperação oficial

Brasil, Colômbia, França,
México, Peru, Uruguai

Colômbia, França, Peru,
Uruguai
Argentina, Colômbia, França,
México
Argentina, Brasil, França

Argentina, Brasil, Colômbia,
França, México, Peru, Uruguai
Argentina, Brasil, França, Peru

Brasil, França, Uruguai

Aregntina, Brasil, Colômbia,
França, México, Peru, Uruguai

Brasil, Colômbia, França,
México, Peru, Uruguai

Argentina, Brasil, França,
México

Brasil, França, Peru, Uruguai

Colômbia, França

Argentina

Argentina, Brasil, México

Brasil, Peru, Uruguai

Colômbia, México, Peru,
Uruguai

Colômbia, México, Uruguai

Argentina, Colômbia, México,
Peru
Argentina, Colômbia, México,
Peru

Argentina

Colômbia, Peru, Uruguai

Argentina, Colômbia, México

Argentina, Brasil, México,
Peru, Uruguai



Em relação aos aspectos jurídico-legais, certa dúvida foi
detectada sobre a relevância de “formalizar” ou não esse
quadro legal. Alguns governos locais afirmam que pode ser
mais fácil movimentar-se nas atuais áreas cinzentas do que
negociar com o governo nacional uma mudança no quadro
jurídico-institucional existente. Eles relativizam a
importância do quadro legal formal, e demonstram que o
mais importante é que eles manter e desenvolver sua
própria capacidade de iniciativa no campo internacional, a
fim de superar os obstáculos legais de seus respectivos
países.
 
Desde o campo acadêmico, são expressas as dúvidas sobre
se uma mudança na redação das responsabilidades,
poderes ou direitos dos governos locais, seria suficiente
para melhorar claramente sua posição e capacidade de agir
em escala internacional. A reforma do quadro legal em que
a ação internacional dos governos locais está localizada
será necessária e oportuna apenas se for possível assegurar
que essas diretrizes sejam atendidas.

MENOS, MAIS OU MELHORES LEIS PARA A
INTERNACIONALIZAÇÃO DO LOCAL?

Recomendações sobre o quadro legal:
 
a) Expandir e operacionalizar a capacidade de ação
internacional dos governos locais
b) Esclarecer o quadro legal e reduzir a incerteza
jurídica em que os governos locais agem
c) Dar sustentabilidade ao novo quadro legal
através de amplo consenso político e cidadão
d) Homogeneizar (ou aproximar progressivamente)
os marcos legais nacionais, numa escala regional e
euro-latino-americana

25



A prática da ação internacional e a cooperação internacional por parte dos governos
locais mostram que eles podem ter (e exercer na prática) certa autonomia e
independência, no que diz respeito às orientações nacionais. Na verdade, a ação
internacional dos governos locais deve ser considerada como um campo de ação que
reflete a legitimidade democrática, já que um governo eleito sob o princípio da
autonomia local naturalmente tem o direito de interagir com quem quer que se adapte
–no quadro do mandato que recebe da sua cidadania.

ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO, DIVISÃO OU MULTIPLICAÇÃO DA POLÍTICA EXTERNA NACIONAL?

GOVERNOS LOCAIS SEM FRONTEIRAS: EMBRIÃO DE UM NOVO MUNDO?

Os governos locais são portadores de uma lógica de
relações internacionais porque são ao mesmo tempo
promotores de outra lógica de desenvolvimento. Eles
podem, com efeito, se relacionar de forma não
hierárquica e cooperar horizontalmente e ao mesmo
tempo impor agendas e prioridades locais (colocando
o desenvolvimento local, a coesão social, a
consolidação da democracia local e os problemas de
proximidade no centro de atenção), em vez das
agendas dos governos nacionais.

Assim, do ponto de vista das modalidades de
relacionamento, bem como do ponto de vista de seu
conteúdo, os governos locais estão em condições de
construir um modelo alternativo de relações
internacionais em que o papel dos Estados centrais
não será tão decisivo. Participar ativamente dessas
mudanças, no âmbito geral da revisão em curso das
modalidades de relações internacionais e cooperação,
é o desafio apresentado aos governos locais euro-
latino-americanos.
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Para entender a atitude e colocar as demandas
dos governos locais contra o quadro jurídico-
legal onde sua ação externa está inserida,
devemos levar em conta que essa é uma questão
complexa e ambígua.
 
As três observações anteriores podem ajudar a
entender melhor a posição -nem sempre
unânime- dos governos locais a esse respeito:
 
Uma primeira reflexão é que o quadro legal
internacional que prevalece em qualquer
momento pode ser considerado como o
resultado de relações de força.

27

EXPECTATIVAS E
RECOMENDAÇÕES

O resultado dessas relações de poder é efêmero e transitório,
uma vez que essas forças evoluem constantemente ao longo do
tempo e mudam de acordo com o contexto nacional e global. Por
este motivo, o quadro legal deve ser constantemente revisto e
adaptado para que possa regular uma realidade em mudança.
 
Um segundo aspecto é que o sistema legal em vigor pode ser
usado por alguns ou outros como um instrumento ou arma no
contexto da luta pelo poder que se estabelece entre instituições
ou entre níveis da administração.
 
É possível, nesses casos, que sejam estabelecidas condições
legais restritivas ou que a insegurança jurídica seja mantida
propositadamente pelas instâncias do Estado central, com o
objetivo de limitar a iniciativa dos governos locais ou fazê-los
desistir de investir esforços no contexto internacional.



Uma terceira reflexão refere-se à aplicabilidade dos
regulamentos legais. Em muitos casos, as condições
severas estabelecidas pela lei para que a ação
internacional dos governos locais seja legal são
inaplicáveis   ou muito difíceis de controlar.
 
Solicita-se ao Estado central que reconheça os governos
locais como atores internacionais, associe-os à
elaboração de suas próprias estratégias internacionais e
fazê-los participar nas decisões relacionadas à política
nacional de cooperação.
 
Na mesma perspectiva, propõe-se que os governos
nacionais gerem um espaço de acordo político com os
governos locais sobre os temas da agenda global:
mudanças climáticas, pobreza, coesão social, entre outros.

Reconhecer o princípio da autonomia internacional
dos governos locais;
tratá-los como atores de pleno direito no cenário
internacional;
que participam da elaboração, execução e
monitoramento das políticas externas de seu país;
e garantir sua presença e participação ativa em
organizações internacionais para influenciar as
orientações da agenda global.

De uma maneira geral e profunda, trata-se de:
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A experiência da cidade de Morón é bastante clara: por não ter apoio ao nível da
Província de Buenos Aires a que pertence, o município desenvolveu uma estratégia de
relação direta com o Estado central que lhe é benéfica e também usou o apoio da
cidade de Barcelona para desenvolver instrumentos operacionais.

O quadro regulatório na Colômbia concede aos governos locais o poder de exercer
atividade internacional, defende a necessidade de adaptar a legislação atual a uma
nova realidade em que o papel do governo local tenha mudado de receptor para
licitante. A necessidade de regulamentar os procedimentos de adaptação a essa nova
situação levou a cidade de Medellín a sistematizar suas "boas práticas" e estabelecer
um roteiro interno sobre os procedimentos a serem seguidos.
Além disso, estabeleceu um sistema bidirecional com a área de cooperação
internacional da ACI Medellín para que essas trocas possam ser suscetíveis a um
projeto bilateral.

PARA SUPERAR AS LIMITAÇÕES DO QUADRO INSTITUCIONAL

Coordenação entre agências / Morón

Fortalecimento institucional, sistematização de boas
práticas e troca de experiências / Medellín
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Outra orientação importante é dar ao departamento de relações internacionais a
melhor posição possível dentro do organograma do governo local. No Peru, a Sub-
Diretoria de Cooperação Técnica Internacional (SCTI), vinculada à Gerência de
Planejamento de Lima, experimentou uma mudança positiva em 2013 com o apoio da
Alta Administração para mudar seu status e elevá-la hierarquicamente.

Desde a sua criação em 1975, por iniciativa de representantes locais eleitos, Cidades
Unidas de França, tem se especializado na cooperação e, subsequentemente, na ação
externa dos governos locais franceses. Além disso, esta organização realiza uma tarefa
de diálogo com o governo central e representação dos governos locais franceses em
organizações e redes internacionais.

PARA SUPERAR AS LIMITAÇÕES DO QUADRO INSTITUCIONAL

Mudanças administrativas e crescimento institucional / Lima

Associação e networking / CUF
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Os quadros jurídicos nacionais continuam a refletir, em
geral, a concepção tradicional de relações
internacionais, entendida como as relações entre
estados-nação, onde o Estado central tem um
monopólio e onde os únicos sujeitos reconhecidos são
aqueles Estados e organizações internacionais que
criaram.

O resultado é que, na maioria dos países euro-latino-
americanos, pode-se dizer que as estruturas jurídico-
legais não refletem adequadamente a realidade da
ação externa dos governos locais. Dependendo do
caso, pode ser um desejo de controle e supervisão do
governo nacional ou um simples desencontro ou
distanciamento entre a esfera legal formal e a prática
real.

Paralelamente, o trabalho compartilhado entre os
governos locais envolvidos, a comparação ativa entre
suas situações jurídicas e a busca comum por um
impacto político e jurídico nos permitirão avançar para
uma abordagem mais próxima dos marcos jurídico-legais
na América Latina e na Europa.

Progressivamente, há um certo reconhecimento da
capacidade dos governos locais para atuar no plano
internacional a nível operacional. Esse reconhecimento,
que depende de cada legislação nacional, é geralmente
feito de maneira parcial e desigual, o que gera um
panorama bastante heterogêneo na escala euro-latino-
americana.

Antes de iniciar a dinâmica de revisão do quadro legal
em um determinado país, seria, portanto, aconselhável
analisar mais precisamente a situação e a relação das
forças internas para ver se pode ser garantido que o
processo conduzirá aos três objetivos que foram
identificados como centrais: 1. expandir e tornar mais
operacional a capacidade de ação dos governos locais;
2. esclarecer o quadro legal e reduzir a incerteza
jurídica em que os governos locais agem; e 3. expandir
o consenso político e cidadão para dar
sustentabilidade ao novo quadro jurídico.

a.

c.

e.

b.

d.

RELATIVO AO QUADRO JURÍDICO-LEGAL
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O exercício da ação internacional pelos governos locais
não depende apenas –nem mesmo principalmente– do
quadro jurídico-legal estabelecido. As relações
institucionais e políticas com o governo nacional são
fundamentais, porque tem toda uma série de
instrumentos para controlar, limitar ou estimular a
ação internacional dos governos locais.

Esta análise indica que a posição e atitude atual dos
governos nacionais é geralmente mais favorável, na
prática, do que o estipulado pelo quadro legal estrito e
que a evolução parece ser no sentido de melhorar a
relação entre os governos nacionais e os governos
locais (embora esta situação é sempre reversível e
pode resultar em alguns casos em políticas deliberadas
de recentralização).

Deste ponto de vista, foi confirmado que a posição e a
atitude dos governos nacionais em relação à ação
internacional dos governos locais é bastante variável
de um país para outro e evolui ao longo do tempo. Três
tipos iniciais de atitude foram detectados, orientados
respectivamente a) para o controle e a supervisão, b) a
permissividade acompanhada de certa indiferença, ou
c) o apoio e a colaboração ativa.

a.

c.

b.

RELATIVO ÀS RELAÇÕES POLÍTICO-INSTITUCIONAIS ENTRE OS GOVERNOS
NACIONAIS E OS GOVERNOS LOCAIS

32



É importante colocar o objetivo de tornar as estruturas
legais mais flexíveis e tornar a atitude do governo
nacional mais favorável, mas também é necessário ter
em mente que o principal ator nessa mudança é o
conjunto de governos locais.

Esta última observação enfatiza a capacidade dos
governos locais de construir sua própria ação
internacional, sem reproduzir os esquemas dos
governos nacionais nem necessariamente alinhando-se
com a política externa do Estado.

O papel pro-ativo dos governos locais é essencial. Nos
países latino-americanos, como na Europa, é a ação
decisiva dos governos locais mais avançados que
obriga os governos nacionais a reconhecerem de fato a
presença dos governos locais no cenário internacional
e que faz evoluir gradualmente o quadro legal.

É muito importante que os governos locais: desenvolvam
sua ação externa, se fortaleçam institucionalmente, se
instrumentalizem com mecanismos mais ágeis e
eficientes, treinem seus técnicos, sensibilizem seus
líderes políticos, trabalhem em rede e, acima de tudo,
afirmem sua capacidade de elaborar suas próprias
estratégias de ação internacional e posicionam-se
autonomamente com base em um exercício de
participação e expressão democráticas.

a.

c.

b.

d.

RELATIVO À AUTONOMIA INTERNACIONAL DOS GOVERNOS LOCAIS
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A execução desta Síntese Executiva da Coleção de Cadernos para a
Internacionalização das Cidades foi possível graças ao apoio financeiro do Fundo
Conjunto de Cooperação México-Uruguai, no âmbito do Projeto de Cooperação
Sul-Sul para a inovação, inclusão e internacionalização dos governos da Cidade
do México e Montevidéu.
As opiniões expressas no mesmo são de inteira responsabilidade dos autores e
não refletem de forma alguma a posição oficial dos membros e colaboradores da
AL-LAs ou das agências de cooperação.
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