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A sustentabilidade urbana é um dos objetivos mais importantes da atualidade e 
das décadas futuras. Em um mundo no qual mais da metade da população vive em 
cidades, torna-se indispensável refletir sobre como assegurar o desenvolvimento dos 
territorios, a partir de uma lógica democrática, sem colocar em risco o futuro das 
próximas gerações. 

Essa tarefa, que não é fácil, requer um alto nível de compromisso e visão estra-
tégica por parte de numerosos atores: organizações internacionais, governos nacio-
nais, autoridades locais, sociedade civil, setor privado, coletivos, universidades, entre 
muitos mais. 

Diante desse desafio, a ação e a cooperação internacional se convertem em fer-
ramentas de grande utilidade para melhorar as políticas públicas relativas à susten-
tabilidade, pois permitem compartilhar boas práticas, formar redes de trabalho ou 
responder de maneira coordenada a fenômenos globais como a mudança climática. 

O presente Caderno busca antecipar reflexões e noções práticas sobre como criar 
territórios mais sustentáveis e democráticos, nos quais o desenvolvimento humano 
seja a principal variável a ser considerada, aproveitando os laços e as alianças com 
o exterior. O leitor encontrará aqui um apanhado histórico e conceitual do “desen-
volvimento sustentável”; visões sobre sustentabilidade de distintos atores e uma 
revisão de boas práticas de sustentabilidade urbana na Europa e na América Latina 
com a participação de diversos atores ativos no tema.  

O Caderno “Ação Internacional para uma Cidade Sustentável” é o quarto volume 
da coleção de Cadernos para a Internacionalização das Cidades, realizado no marco 
do Projeto AL-LAs (Aliança Euro-Latinoamericana de Cooperação entre Cidades). Ele 
foi elaborado pelo Gobierno de la Ciudad de México e pela Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte, Brasil, com o apoio financeiro da União Europeia. 

O Projeto AL-LAs tem como objetivo afiançar a capacidade de ação coletiva das 
autoridades locais da América Latina, suas redes e associações nas relações inter-
nacionais contemporâneas, para melhorar a qualidade de suas políticas públicas e 
seu desenvolvimento em três temas prioritários: sustentabilidade, inclusão social e 
atratividade territorial.

AL-LAs é coordenado pelo Gobierno de la Ciudad de México em colaboração com 
os governos das cidades de Quito, Equador; Lima, Peru; Medellín, Colômbia; Belo 
Horizonte, Brasil; Morón, Argentina, e Montevideo, Uruguai; e de seus sócios euro-
peus: a rede de Cidades Unidas da França e o Fundo Andaluz de Municípios para a 
Solidariedade Internacional, na España. 
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Atualmente, temas tão importantes como a mobilida-

de urbana, a eficiência energética, o abastecimento de 

água, a soberania alimentícia, a gestão de resíduos, 

entre outros, cobram especial relevância no contex-

to de um dos desafios fundamentais deste século: a 

sustentabilidade.

Os centros urbanos geram mais de 70% dos gases 

de efeito estufa em nível mundial; o consumo energé-

tico das cidades cresceu nos últimos anos, e os efeitos 

negativos de fenômenos climáticos como inundações 

e secas desconhecem fronteiras ou limites geográficos. 

Os desafios são múltiplos e visíveis para todas e todos.

Entretanto, também é certo que as cidades são 

hoje, mais que nunca, epicentros de inovação e so-

luções criativas diante desses problemas. Nisso 

acreditamos nós, sócios e colaboradores da Aliança 

Euro-Latinoamericana de Cooperação entre Cidades, 

projeto AL-LAs, cuja coordenação recai sobre a Cidade 

do México. No projeto AL-LAs trabalhamos com a inten-

ção de encontrar soluções que melhorem a qualidade 

de vida de nossas populações, aprender uns com os 

outros e ampliar o reconhecimento das cidades como 

agentes de mudanças e soluções.

Há pelo menos uma década, os governos locais 

de todo o mundo têm elevado a voz nos fóruns e 

conferências mundiais sobre sustentabilidade, exigin-

do que nossas ideias sejam levadas em conta na hora 

de planejar e implementar as agendas ambientais de 

cada território. Os governos locais, em conjunto e in-

dividualmente, têm muito a dizer e muito a contribuir. 

Por isso, temos satisfação em apresentar este ca-

derno “Ação Internacional para uma Cidade Susten-

tável”, com a participação da Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte, Brasil. Nele mostramos como os atores 

internacionais, as redes de governos locais e distintos 

aliados globais impulsionam a sustentabilidade urba-

na por meio do intercâmbio de conhecimentos práticos 

e apoios concretos a políticas públicas locais. Distintas 

experiências euro-latinoamericanas estão reunidas 

neste documento e  vale a pena tomar conhecimento 

delas. 

O trabalho das cidades em rede se torna indispen-

sável diante da magnitude dos desafios que enfrenta 

o mundo atual. Trata-se de somar esforços a partir de 

uma frente colaborativa, criativa, estratégica, que per-

mita unir forças e criar alianças de longo prazo entre a 

sociedade, autoridades locais, governos centrais e or-

ganismos internacionais. Essa é a cooperação na qual 

acreditamos e apostamos para a construção de cida-

des mais sustentáveis.

Miguel Ángel Mancera Espinosa

Chefe de Governo da Cidade do México

10



Marcio Araujo de Lacerda

Prefeito de Belo Horizonte

A América Latina, representada por sete cidades que 

têm demonstrado liderança e protagonismo interna-

cional, em função do desejo de melhorar suas políticas 

públicas por meio do diálogo com outros governos lo-

cais, em parceria com instituições da União Europeia, 

forma uma aliança inovadora e inspiradora.

Inovadora porque visa a fortalecer as capacidades 

institucionais de suas estruturas voltadas para as re-

lações internacionais, a começar pela troca de experi-

ências e de um processo de diálogo constante também 

com a sua cidadania, reforçando um valor inalienável 

para o desenvolvimento sustentável: a democracia.

Inspiradora porque trabalha também, a partir de 

exemplos muito práticos, a ação internacional dos go-

vernos locais em três temas: inclusão social, atrativi-

dade territorial e sustentabilidade.

Coube a Belo Horizonte liderar, com o apoio fun-

damental da competente coordenação exercida pelo 

Governo da Cidade do México, as reflexões em tor-

no da ação internacional dos governos locais pela 

sustentabilidade.

Este caderno é, portanto, um esforço coletivo que 

pretende contextualizar, por um lado, o ambiente no 

qual se inserem as ações internacionais dos governos 

locais pela sustentabilidade, resgatando os principais 

marcos internacionais, a evolução dos conceitos que 

norteiam essas ações e alguns dos principais atores 

com os quais os governos locais podem se associar. Por 

outro lado, visa a apresentar experiências concretas 

que ilustrem de forma bastante prática como esse tipo 

de inserção internacional pode beneficiar o cidadão, a 

partir do aperfeiçoamento das políticas da sustentabi-

lidade e da união de vários atores e de distintos níveis 

de governo em prol de um mundo melhor.

Espero sinceramente que esta publicação possa ser 

útil não apenas para estimular a prática solidária da 

cooperação internacional protagonizada por municí-

pios a favor da sustentabilidade, mas também para di-

fundir uma forma solidária, democrática e profissional 

de desenvolvê-la.

 

Boa leitura a todos!
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APRESENTAÇÃO

Em um mundo em que mais da metade da população vive em cidades, a sus-
tentabilidade urbana se converte em um dos objetivos mais importantes da 
atualidade e das décadas a seguir. Por isso, se faz indispensável perguntar-se 
como assegurar o desenvolvimento presente, com base em uma lógica demo-
crática, sem colocar em risco o futuro das próximas gerações. Essa tarefa, que 
não é fácil, requer um alto nível de compromisso e visão estratégica por parte 
de numerosos atores: organizações internacionais, governos nacionais, autori-
dades locais, sociedade civil, setor privado, coletivos, universidades, entre mui-
tos mais. Nesse desafio, a ação e a cooperação internacionais se convertem em 
ferramentas de grande utilidade para melhorar as políticas públicas sobre a 
sustentabilidade, pois permitem compartilhar boas práticas, formar redes de 
trabalho, ou responder de maneira coordenada a fenômenos como a mudança 
climática. 

Nesta ocasião, o Caderno “Ação Internacional para uma Cidade Sustentável”, 
que se apresenta a seguir, busca antecipar reflexões e noções práticas sobre 
como criar territórios mais sustentáveis e democráticos, nos quais o desenvol-
vimento humano seja a principal variável a ser considerada, aproveitando os 
laços e as alianças com o exterior. 

Este documento é o quarto exemplar da Coleção de Cadernos para a Inter-
nacionalização das Cidades do Projeto AL-LAs. O leitor encontrará aqui um per-
curso histórico e conceitual dos termos “desenvolvimento”, “sustentabilidade” 

Rodrigo de Oliveira Perpétuo* 

e Jordy Meléndez Yúdico** 

* Secretário Municipal Adjunto de Relações Internacionais na Prefeitura Municipal  
de Belo Horizonte. ** Coordenador metodológico do Projeto na Coordenação 
Geral de Assuntos Internacionais do Governo da Cidade do México; 
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e “desenvolvimento sustentável”; visões sobre sustentabilidade de distintos 
atores e uma revisão de boas práticas de sustentabilidade urbana na Europa e 
na América Latina por parte de distintos atores ativos neste tema.  

O caderno conta com quatro capítulos. No primeiro são analisados as mu-
danças conceituais no entendimento da sustentabilidade urbana e o desenvol-
vimento sustentável, passando de enfoques meramente econômicos a visões 
que dão maior ênfase ao ser humano e ao direito a uma vida plena. As estrate-
gias e as lideranças frente aos objetivos ambientais também se modificaram: 
compartilhando temas antes exclusivos de organismos internacionais e gover-
nos centrais, as cidades e os governos locais passaram a assumir um papel fun-
damental para encontrar soluções eficazes e duradouras para esses desafios. 

O segundo capítulo se dedica a contrastar as diversas noções sobre que 
características deve ter uma “cidade sustentável” e qual deve ser o papel dos 
governos e das autoridades locais para melhorar a qualidade de vida das pes-
soas e cuidar dos recursos naturais do planeta. Após uma oficina realizada em 
dezembro de 2013 em Belo Horizonte, o Projeto AL-LAs gerou uma visão compar-
tilhada sobre o que enfatizar quando se fala de sustentabilidade nas cidades. 

No terceiro capítulo se apresenta um mapa de atores e políticas públicas 
inovadoras que os governos locais vêm desenvolvendo para melhorar a susten-
tabilidade de seus territórios e incrementar a qualidade de vida de seus habi-
tantes. Esse capítulo é a pedra angular do documento, pois mostra claramente 
como a cooperação entre cidades e o trabalho em rede se converteram em 
veículos privilegiados para impulsionar boas práticas de gestão de resíduos, 
eficiência energética, mobilidade sustentável, manejo de bacias hidrográficas, 
entre outros temas. 

O quarto e último capítulo do Caderno lança algumas reflexões sobre o pa-
pel que desempenham os governos locais no devir da sustentabilidade urbana. 
Com esta quarta edição, o projeto AL-LAs deseja contribuir para que a interna-
cionalização das cidades seja entendida como um canal útil para a transferên-
cia de conhecimentos, a coordenação de políticas públicas, e para elevar a voz 
dos governos locais frente ao tema da sustentabilidade global.  

Esta publicação foi realizada no marco do Projeto AL-LAs, Aliança Euro-La-
tinoamericana de Cooperação entre Cidades, com o apoio financeiro da União 
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Europeia. O projeto é coordenado pelo Governo da Cidade do México em cola-
boração com os governos das cidades de Quito, Equador; Lima, Peru; Medellín, 
Colômbia; Belo Horizonte, Brasil; Morón, Argentina; e Montevideo, Uruguai. So-
mam-se como sócios europeus a Rede de Cidades Unidas da França e o Fundo 
Andaluz de Municípios para a Solidariedade Internacional, na Espanha. 

O Projeto AL-LAs tem como objetivo consolidar a capacidade de ação coletiva 
das autoridades locais da América Latina, suas redes e associações nas relações 
internacionais contemporâneas. Dessa maneira, busca melhorar a qualidade 
de suas políticas públicas e seu desenvolvimento em três temas prioritários: 
sustentabilidade, inclusão social e atratividade territorial.

Os objetivos específicos desse projeto são: i) reforçar a capacidade institu-
cional das autoridades locais para estabelecer uma política pública profissional 
de relações internacionais e trabalhar de forma coordenada em rede; ii) contar 
com planos estratégicos participativos e de longo prazo e mecanismos de com-
posição multiatores para a internacionalização e a cooperação descentralizada; 
e iii) acompanhar ações específicas de vinculação internacional e cooperação 
descentralizada nos três temas prioritarios já apresentados.

Através de oficinas especializadas, intercâmbios de experiências, difusão de 
boas práticas e a publicação desta coleção de cadernos, o Projeto AL-LAs vem 
empreendendo as seguintes ações:

•	 Aportar insumos para uma revisão do marco jurídico e institucional 
em que se exercem as relações internacionais das cidades na América 
Latina;

•	 Contribuir para repensar a estrutura administrativa e organizacional 
das agências de relacões internacionais das cidades;

•	 Prover de ferramentas para consultas à sociedade civil e a outros atores 
para a construção participativa da estratégia internacional das cidades;

•	 Criar uma comunidade euro-latinoamericana de especialistas, institui-
ções e funcionários especializados nesses temas;

•	 Habilitar uma plataforma web de gestão dinâmica do conhecimento, 
utilizando tecnologia semântica;

•	 Oferecer capacitação presencial e a distância com certificação 
universitária;

14



•	 Promover campanhas em meios de comunicação e estratégias de edu-
cação cidadã sobre o papel das cidades no mundo;

•	 Desenvolver ações de lobby e incidência para que as cidades possam 
influir nos grandes temas da agenda global; e

•	 Acompanhar projetos concretos de cooperação em três temas: susten-
tabilidade, inclusão social e atratividade territorial.

AL-LAs conta com o apoio de quatro instituições colaboradoras: a Asociación 
Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (amaie), a Aso-
ciación Francesa de Profesionales de la Acción Europea e Internacional de los Go-
biernos Locales (arricod), o Instituto Francés de América Latina (ifal, Embaixada 
da França no México) e a Universidad del Rosario, na Colômbia. São aliados do 
Projeto AL-LAs a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, no Brasil, e o Gobierno 
del Estado de Yucatán, no México.

Este caderno foi coeditado pelo Gobierno de la Ciudad de México, Coorde-
nador Geral do Projeto AL-LAs, e pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
Brasil, responsável pela Oficina de Aprendizagem “Ação internacional para uma 
cidade sustentável”, em que foram iniciados os debates que deram lugar à pre-
sente publicação.

A oficina foi organizada em dezembro de 2013 pela Secretaria Municipal Ad-
junta de Relações Internacionais de Belo Horizonte, com o apoio da Fundação 
Dom Cabral. É com grande satisfação que os governos da Cidade do México e 
de Belo Horizonte apresentam este quarto título da Coleção de Cadernos para a 
Internacionalização das Cidades, esperando que contribua para avançar na re-
flexão e na ação sobre o papel que desempenham os governos locais no mundo.

Belo Horizonte, Brasil, dezembro de 2014
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Nota metodológica
O presente caderno foi elaborado como parte do trabalho de assistência técnica 
realizado pela Fundação Dom Cabral para a Prefeitura de Belo Horizonte, no 
marco do Projeto AL-LAs.

A elaboração do conteúdo se apoia em diferentes etapas de trabalho e fon-
tes de informação, descritas abaixo:
•	 Terceira Oficina de Aprendizagem: teve como tema “Ação Internacional 

para uma Cidade Sustentável”. A oficina ocorreu na cidade de Belo Horizon-
te, entre os dias 10 e 13 de dezembro de 2013, e foi realizada pela Prefeitura 
de Belo Horizonte com o apoio da Fundação Dom Cabral. Esta foi a primeira 
oficina temática do Projeto AL-LAs e teve como objetivo discutir as ações 
dos governos locais visando a transformar seu modelo de desenvolvimento 
em um modelo mais sustentável. A oficina foi composta de apresentação 
de casos, palestras de especialistas no tema, debates e dinâmicas que per-
mitiram que os participantes trocassem experiências e levantassem algu-
mas iniciativas que suas cidades podem adotar em termos de cooperação 
internacional para a sustentabilidade.

•	 Informe Analítico: consistiu na sistematização e análise do conteúdo 
apresentado, discutido e gerado na Terceira Oficina de Aprendizagem. O 
documento foi o ponto de partida para a elaboração do caderno e a identi-
ficação de conhecimentos adicionais necessários à completa compreensão 
do tema “Ação Internacional para uma Cidade Sustentável”.

•	 Questionário das Cidades: foi respondido pelas cidades participantes do 
Projeto AL-LAs anteriormente à Terceira Oficina de Aprendizagem. O ques-
tionário teve como objetivo registrar e reunir a experiência das cidades no 
tema de ação internacional para a sustentabilidade, possibilitando levan-
tar casos de sucesso e os principais desafios enfrentados.

•	 Terceiro Webinar: realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte em parceria 
com a Fundação Dom Cabral, no dia 16 de maio de 2014. Discutiu o papel 
das autoridades locais no debate global da sustentabilidade e como a ação 
internacional pode favorecer o desenvolvimento territorial das cidades.

•	 Pesquisa documental e bibliográfica: teve como objetivo colher informações 
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adicionais sobre os conceitos de desenvolvimento sustentável e cidade sus-
tentável, além de traçar um panorama histórico e descrever o atual cenário 
da ação internacional para a sustentabilidade. Foram consultados nesta 
etapa livros, artigos, relatórios de pesquisa, documentos e sites de institui-
ções e organismos internacionais atuantes no tema.

•	 Redação de casos de sucesso com apoio e revisão de instituições e governos 
locais que contaram com o apoio de organismos internacionais em suas 
iniciativas de desenvolvimento sustentável.

•	 Consulta e entrevista com professores especialistas no tema da ação in-
ternacional para a sustentabilidade que permitiram uma visão analítica 
sobre o conteúdo coletado nas etapas anteriores. 

•	 Revisão por parte da Coordenação Geral do Projeto AL-LAs com relevantes 
sugestões para o aprimoramento do documento final.

Caráter do estudo
O presente trabalho é uma construção conjunta de diversos atores a partir de 
conhecimentos compartilhados em oportunidades diversas, como a Terceira 
Oficina de Aprendizagem, o Terceiro Webinar, além de reuniões e interação on-
line com especialistas que contribuíram para a geração do conhecimento em 
torno da ação internacional para as cidades sustentáveis. O conteúdo final se 
apoia em um processo participativo de revisão e validação dos resultados. 

Objetivos do estudo
Os objetivos do estudo que deu origem a este caderno foram:
•	 Apresentar uma análise do panorama do Sistema Internacional para a 

Sustentabilidade, incluindo a evolução do desenvolvimento sustentável a 
partir de diferentes perspectivas e trazendo uma reflexão sobre a susten-
tabilidade no contexto das cidades.

•	 Levantar atores e ferramentas internacionais capazes de contribuir com o 
desenvolvimento sustentável no âmbito dos governos locais.
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•	 Reunir casos de sucesso da ação internacional para a sustentabilidade em 
diferentes temas e geografias.

•	 Sensibilizar e mobilizar as autoridades locais para trabalhar de forma coor-
denada em rede. 

•	 Traçar recomendações relativas às políticas de sustentabilidade das cida-
des e como a cooperação internacional pode ajudar na eficácia das ações.

Público-alvo
Este trabalho se destina, em primeira instância, aos responsáveis pelas políti-
cas de desenvolvimento sustentável e aos responsáveis pelas políticas de rela-
ções internacionais dos governos latino-americanos e europeus, assim como 
os representantes nacionais correspondentes. Este estudo também poderá ser 
útil a universidades, organizações não governamentais e outras organizações 
da sociedade civil.
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I.  Sistema internacional 
e o Desenvolvimento 
sustentável
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O presente capítulo analisa a evolução dos conceitos de 
“desenvolvimento” e “sustentabilidade”, destacando suas 
principais tendências e mudanças no tempo, passando de 
enfoques meramente econômicos a visões que enfatizam 
o indivíduo e seu direito a uma vida plena. Além disso, 
as estratégias e as lideranças que emergiram frente aos 
desafios ambientais, também têm mudado: ao compartilhar 
temas antes exclusivos de organismos internacionais 
e governos centrais, as cidades e os governos locais 
tem assumido um papel fundamental para encontrar 
soluções eficazes e de longo prazo para esses desafios. 

Por fim, são apresentadas as principais conferências 
internacionais como ponto de partida para compreender 
como se constrói o debate sobre o desenvolvimento 
sustentável no sistema internacional. 



Até o início da década de 1970 o pensamento global dominante era de que o 
meio ambiente seria fonte inesgotável de recursos e que qualquer ação de apro-
veitamento da natureza poderia ser infinita. Entretanto, alguns acontecimen-
tos como as secas, a chuva ácida e a inversão térmica começaram a mostrar já 
naquela época que essa visão poderia estar ultrapassada e que a preocupação 
com o meio ambiente deveria ser um tema de destaque na agenda internacio-
nal dos diversos países. Com o passar do tempo, o processo de globalização pas-
sou a disseminar um modelo de sociedade baseado no consumo desenfreado e 
pouco preocupado com os impactos do seu modo de vida para as gerações vin-
douras. As respostas da natureza também se intensificaram e mostraram seus 
efeitos de maneira global. A mudança climática e a intensidade e frequência de 
eventos extremos da natureza passaram a assolar vários países, motivando o 
debate sobre questões ambientais no sistema internacional.

Essa mesma globalização, por outro lado, motivou a participação de outros 
atores como organizações não governamentais (ongs), universidades, empre-
sas, fundações, associações e governos locais nos debates, já que cada um deles 
é parte do problema e deve ser, por isso, parte da solução ou da pactuação in-
ternacional por uma sociedade que se preocupe com o seu habitat, com a sua 
continuidade, e com as gerações futuras. Ao mesmo tempo, percebeu-se que a 
complexidade da questão transcendia os fóruns dedicados ao meio ambiente. 
O mundo começava a perceber que a relação entre meio ambiente e desenvolvi-
mento era necessária, e que não deveria ser necessariamente antagônica. 

Nesse contexto, o presente capítulo se dedicará a apresentar as principais 
conferências que não apenas introduziram esse debate no sistema interna-
cional, mas permitiram também o seu avanço, evoluindo não somente na for-
ma de tratá-lo, mas também no envolvimento de outros atores nas discussões 
em busca das melhores soluções para assegurar à humanidade um futuro 
mais sustentável. Ressalta-se que as iniciativas globais apresentadas neste 
capítulo foram as grandes arenas para os debates sobre o desenvolvimento 
sustentável, sendo ponto de partida para a compreensão ampliada de como o 
debate se coloca no sistema internacional, e também para a ação internacio-
nal de governos locais. 
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Será apresentado também, neste capítulo, de que forma o conceito de de-
senvolvimento evoluiu nas últimas décadas, passando a enfocar o ser humano 
e o direito à vida em sua plenitude prioritariamente e, portanto, como a vincu-
lação deste conceito com a formulação e a implementação de políticas públicas 
cada vez mais eficientes é não apenas desejável, mas necessária. A compreen-
são da evolução de tal conceito é fundamental para a compreensão do paradig-
ma das cidades sustentáveis, que será o ponto de partida do capítulo seguinte. 
Além disso, propõe-se um rápido exercício analítico da vinculação dos concei-
tos de desenvolvimento e sustentabilidade, tão utilizados, porém nem sempre 
com o mesmo sentido ou oferecendo o necessário aprofundamento.

1.1 A questão ambiental na arena internacional: 
de problemas globais a soluções locais

a) Conferência de Estocolmo
O primeiro grande espaço de discussão que se preocupou em tratar as ques-
tões de meio ambiente foi a chamada Conferência de Estocolmo, na Sué-
cia, em 1972. Participaram do encontro governos estatais e organizações 
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governamentais e não governamentais. O documento produzido ao final, de-
nominado “Declaração de Estocolmo”, estipulou 26 princípios e ações para que 
as nações estabelecessem soluções para um modelo de desenvolvimento com 
foco na preservação ambiental. Dentre esses princípios, estavam questões re-
lacionadas a direitos humanos, gestão de recursos naturais e até a necessidade 
de abolir as armas de destruição em massa. Foi a primeira vez que chefes de 
governo se reuniram para debater a necessidade de alteração nos padrões de 
crescimento e pensar como os países em desenvolvimento poderiam combater 
a pobreza e dar às suas populações o nível de renda e conforto experimentado 
pelas sociedades industriais. A Conferência também foi marcada positivamen-
te pela criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (pnuma) 
e entrou para a história como a inauguração de uma agenda ambiental e o 
surgimento do direito ambiental internacional. Nesse momento ainda não há 
menção sobre a importância dos governos locais no desenvolvimento de polí-
ticas de sustentabilidade. O Princípio 16, por exemplo, afirma que “os governos 
devem estabelecer as próprias políticas demográficas”, entretanto, o “governo” 
mencionado em tal princípio refere-se ao ente central dos países.

b) Conferência das Nações Unidas  
sobre Assentamentos Humanos
Alguns anos depois, em 1976, foi realizada em Vancouver a Conferências das 
Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, conhecida também como 
“Habitat I”, e que é tida como um marco fundamental no avanço do desenvol-
vimento sustentável. A onu chamava a atenção para a necessidade do reconhe-
cimento da magnitude e das consequências da rápida urbanização que ocorria 
no mundo. Além de dar destaque às questões metropolitanas, a Conferência 
também deu origem ao onu Habitat - Programa das Nações Unidas para As-
sentamentos Humanos -, órgão muito atuante no desenvolvimento de pesqui-
sas e programas de formação de especialistas e apoio no fomento de cidades 
sustentáveis. A criação do onu Habitat marca a abertura da onu para temas ur-
banos e, partir de então, há o reconhecimento de que a sustentabilidade nas ci-
dades é um problema e que merece atenção especial no cenário internacional.
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c) ECO 92 e a Agenda 21
Posteriormente, em 1992, realizou-se no Rio de Janeiro a chamada ECO 92, pro-
movida e patrocinada pela onu e que contou com a presença de governos esta-
tais, além de organizações internacionais e ongs. Esse foi o primeiro momento 
no qual a comunidade política internacional reconheceu que era preciso conci-
liar o desenvolvimento econômico com uma melhor utilização dos recursos na-
turais. Foi na ECO 92 que o conceito de desenvolvimento sustentável apareceu 
de forma mais expressiva e como uma maneira de embasar o crescimento dos 
países a partir de então. Chegou-se à conclusão de que era preciso integrar os 
componentes econômicos, sociais e ambientais para alcançar o novo conceito 
de desenvolvimento sustentável. Dessa forma, ficou acordado que os países em 
desenvolvimento deveriam receber apoio financeiro e tecnológico para se en-
quadrar em um modelo de desenvolvimento mais sustentável, inclusive com a 
redução dos padrões de consumo, especialmente de combustíveis fósseis como 
petróleo e carvão mineral.

Um dos resultados mais importantes da ECO 92 foi a assinatura do docu-
mento que denominaram “Agenda 21”, que reúne uma série de encontros e de-
bates promovidos pelas Nações Unidas sobre o meio ambiente e suas relações 
com o desenvolvimento. O foco da Agenda 21 é a reflexão em torno de atos e 
gestos que estão sendo praticados pelo homem em relação à natureza, o que 
num futuro bem próximo fará com que riquezas naturais se esgotem. É ba-
sicamente um plano de ações com metas para a melhoria do meio ambiente 
e o avanço no desenvolvimento sustentável. Para isso, a Agenda 21 conclama 
a todos para uma ação conjunta, buscando consenso entre vários grupos de 
interesse, no intuito de estabelecer parcerias entre aqueles atores capazes de 
tomar decisões que combinem o crescimento econômico com equidade social 
e proteção ambiental. Uma característica marcante e inovadora do documento 
foi a inclusão de diferentes grupos nesse processo: mulheres, jovens, comuni-
dades indígenas, ongs, governos locais, sindicatos de trabalhadores, comércio 
e indústria, comunidade científica e tecnológica e agricultores. 
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d) Assembleia do Milênio
Em setembro de 2000, se reuniu na Sede da onu em Nova Iorque o maior núme-
ro de chefes de Estado e de Governo da história da humanidade para discutir 
a responsabilidade coletiva de respeitar e defender os princípios da dignidade 
humana, da igualdade e da equidade no plano mundial. Nessa data, os repre-
sentantes de 189 nações concordaram que os países do mundo estavam conec-
tados de maneira mais ampla e profunda do que em qualquer outra época, 
e que o aceleramento do processo de globalização prometia um crescimento 
mais rápido, assim como o aumento dos níveis de vida e novas oportunidades. 
Entretanto, a desigualdade entre as condições de vida dos cidadãos do planeta 
era demasiada. Enquanto alguns Estados podiam esperar do futuro a prospe-
ridade e a cooperação internacional, outros praticamente não tinham futuro, 
já que seus habitantes se encontravam em condições de miséria, de conflito e 
em um ambiente cada vez mais degradado. Milhões de pessoas viviam - e ainda 
vivem - abaixo da linha da pobreza, sendo cerca de 30% delas crianças. 

Dessa forma, buscando encontrar as melhores soluções para os problemas 
tratados acima, as 189 nações elaboraram a Declaração do Milênio, que consiste 
em uma série de prioridades coletivas em matérias de paz e segurança, luta 
contra a pobreza, preservação do meio ambiente e garantia dos direitos huma-
nos. Os chamados “8 Objetivos do Milênio” (odm), que deveriam ser alcança-
dos até 2015, foram desenhados para buscar o progresso da humanidade, bem 
como a sobrevivência de algumas populações. São eles: 1) Reduzir a pobreza; 2) 
Atingir o ensino básico universal; 3) Igualdade entre os sexos e autonomia das 
mulheres; 4) Reduzir a mortalidade infantil; 5) Melhorar a saúde materna; 6) 
Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças; 7) Garantir a sustentabilidade 
ambiental; e 8) Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento.

O que se nota, a partir da análise dos Oito Objetivos do Milênio, é que eles estão 
diretamente relacionados com os temas das cidades. As metas estão associadas 
às questões urbanas e a última delas reconhece a importância e a necessidade 
de trabalhar em conjunto para o alcance de melhores resultados.
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Os dirigentes se comprometeram que até 2015, o mundo deveria alcançar 
avanços mensuráveis e perceptíveis nas principais esferas do desenvolvimento 
humano. Os “8 Objetivos do Milênio” estabelecem os parâmetros para medir os 
resultados não apenas dos países em desenvolvimento, mas também daqueles 
que financiam programas de desenvolvimento, instituições multilaterais como 
o Banco Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(pnud). As instituições engajadas com o tema se comprometeram a apoiar os 
países na implementação de seus objetivos e, a partir de então, a cooperação 
internacional para o alcance dos objetivos é cada vez mais evidente. 

e) Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável
Em 2002 ocorreu, em Johanesburgo, a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimen-
to Sustentável (wssd) e estavam presentes representantes de governos esta-
tais, grandes empresas, associações setoriais e ongs. O principal objetivo da 
Conferência era a revisão das metas propostas após a ECO 92, sobretudo aque-
las da Agenda 21, bem como refletir sobre outros acordos que foram firmados 
no Rio de Janeiro dez anos antes. Ao fim, a Conferência deveria definir um plano 
de ação global que fosse capaz de conciliar as necessidades legítimas de des-
envolvimento econômico e social da humanidade, sempre com a preocupação 
de manter o planeta habitável para as próximas gerações. Os direitos huma-
nos básicos, proteção ao meio ambiente e utilização equilibrada dos recursos 
naturais foram os principais pontos discutidos. Muitos países ali presentes 
apresentaram propostas concretas sobre como colocar em prática as diretrizes 
definidas durante a ECO 92 que ainda não tinham saído do papel. Entretanto, 
marcada pela diversidade de opiniões e posturas, a Conferência não produziu 
todos os resultados esperados. 

f) Rio +20 e seus desdobramentos
Vinte anos após a ECO 92 foi realizada, novamente no Rio de Janeiro, a Con-
ferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (uncsd) – mais 
conhecida como Rio+20. Representantes de aproximadamente 188 países, além 
de agências de financiamento, organizações internacionais e não governamen-
tais, governos locais, sociedade civil e setor privado, se reuniram e debateram 
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dois temas principais: uma economia verde no contexto do desenvolvimento 
sustentável e da erradicação da pobreza; e o quadro institucional para o des-
envolvimento sustentável. Dentre os objetivos da Rio+20, estava assegurar um 
comprometimento político renovado para o desenvolvimento sustentável, ava-
liar o progresso feito até o momento e as lacunas que ainda existem na im-
plementação dos resultados dos principais encontros sobre desenvolvimento 
sustentável, além de abordar os novos desafios emergentes. Questões hídricas, 
alimentícias, relacionadas à sustentabilidade de cidades, desastres naturais 
e recursos energéticos foram os principais subtemas abordados durante as 
discussões. 

Como resultado dos três dias da Rio+20, foi escrita a Declaração Final da 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, deno-
minada “O futuro que queremos”. O documento renova o compromisso com 
o desenvolvimento sustentável e com a promoção de um futuro econômico, 
social e ambientalmente sustentável para o planeta, e para as atuais e futuras 
gerações. Além disso, estabelece doze novos objetivos, chamados “Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável” (ods). São eles: 1) Erradicar a pobreza; 2) Dar po-
der às mulheres e crianças e atingir a igualdade de gênero; 3) Fornecer educa-
ção de qualidade e aprendizado ao longo da vida; 4) Assegurar vidas saudáveis; 
5) Assegurar a segurança alimentar e a boa nutrição; 6) Atingir acesso univer-
sal à água potável e ao saneamento; 7) Assegurar energia sustentável; 8) Criar 
empregos, meios de subsistência sustentáveis e crescimento equitativo; 9) 
Gerenciar os ativos de recursos naturais sustentavelmente; 10) Assegurar boa 
governança e instituições eficazes; 11) Garantir sociedades pacíficas e estáveis; 
12) Criar uma permissão ambiental global e catalisar finanças de longo prazo.

Um dos itens de destaque da Declaração final da Rio+20 foi a preocupação  
com a sustentabilidade das cidades. Esse foi um tópico amplamente discutido  
e abrangeu várias dimensões dessa complexa questão, como água,  
transportes, energia, mudança climática. 
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Há o reconhecimento de que, se bem planejadas e desenvolvidas, as cidades 
podem promover sociedades sustentáveis no plano econômico, social e am-
biental. Soluções para problemas locais passam a inspirar os melhores cami-
nhos para o enfrentamento dos desafios globais. Esses novos caminhos indicam 
que há a necessidade de uma abordagem holística para o desenvolvimento e 
que não há solução simples para problemas complexos. Um ponto importante 
da Rio+20 foi a clareza quanto à necessidade de incluir autoridades locais nas 
tomadas de decisão referentes à sustentabilidade. 

Assim, ao final da Rio +20, estabeleceu-se um Comitê de 30 representantes, 
nomeados pelos Estados-Membros nos cinco grupos regionais da onu, com o ob-
jetivo de alcançar justa, equitativa e equilibrada representação geográfica. For-
maram o denominado “Grupo de Alto Nível de Pessoas Eminentes sobre a Agenda 
de Desenvolvimento Pós-2015”. Um dos membros do supracitado grupo é o atual 
Presidente do Ciudades e Gob (cglu)  e Prefeito de Istambul, Kadir Topbas. 

O sucesso da agenda pós-2015 só poderá ser garantido se houver o desen-
volvimento de um senso de propriedade e responsabilidade em todos os níveis: 
local, subnacional, nacional e internacional. Esse fato ilustra o protagonismo 
que os governos locais têm adquirido no cenário internacional, sobretudo em 
questões de sustentabilidade. 

Uma nova aliança deveria se dar não apenas entre governos, mas incluindo 
pessoas que vivem em condições de pobreza, deficientes, mulheres, sociedade 
civil, comunidades indígenas, grupos tradicionalmente marginalizados, orga-
nismos multilaterais, governos locais e nacionais, comunidade empresarial, 
acadêmicos e entidades filantrópicas. A cooperação internacional, um dos te-
mas deste Caderno, deve utilizar novas formas de colaboração no intuito de 
reduzir a corrupção, os fluxos financeiros ilícitos e a sonegação de impostos. 

Uma aliança internacional deve ser formada para combater a mudança 
climática, apoiar o comércio livre e justo, a inovação, a transferência e a difusão 
de tecnologias e promover a estabilidade financeira. Essa nova cooperação 
mundial deve começar com uma visão compartilhada e comum, que permita 
distintas soluções para distintos contextos, e que seja uniformemente ambiciosa. 
A partir dessa visão, surgem planos de ação nos níveis de país, região e cidade.
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 As seis metas dos ods Urbanos  

1.  Educar e focar a atenção nos urgentes desafios e oportunidades urbanas para reduzir as 

crescentes desigualdades nas áreas urbanas, proteger o ambiente e garantir a resiliência;

2.  Mobilizar e dar poder a todos os atores urbanos em torno da solução de problemas práticos, 

aumentando a participação dos stakeholders urbanos; 

3.  Promover o design de infraestruturas, a oferta de serviços de forma integrada e inovado-

ra - para enfrentar os desafios específicos de pobreza urbana - e o acesso à infraestrutura, 

particularmente para habitantes de favelas e aglomerados;

4.  Promover planejamento urbano e de uso do solo para gestão espacial mais eficiente e de-

sign inovador de infraestrutura e oferta de serviços;

5.  Garantir resiliência para reduzir os riscos da mudança climática e de desastres; e

6.  Promover governança participativa e inclusiva, construída “de baixo para cima” e que leve 

em consideração as realidades e demandas sociais e culturais.

 g) ods Urbano
Cidades e Governos Locais Unidos (cglu) está à frente de um grupo que faz pressão para a 
criação de um ods Urbano. Até o momento, o grupo conta com mais de 250 assinaturas de 
prefeituras, organizações locais, associações de cidades, universidades, entre outras, em apoio 
à causa. Segundo os defensores do ods Urbano, ele é justificado por motivos demográficos (a 
maior parte da população mundial vive em cidades, está em curso um processo de rápida ur-
banização, especialmente nos países em desenvolvimento, e o crescimento das cidades se dará 
cada vez mais pelo crescimento vegetativo da população urbana); socioeconômicos (a maior 
parte do PIB mundial é gerada nas cidades, a desigualdade urbana é crescente, e grande parte 
da população urbana vive em áreas periféricas sem acesso a bens e serviços); e ambientais (a 
maior parte dos gases de efeito estufa é produzida nas áreas urbanas, a maior parte dos resí-
duos é gerada em áreas urbanas, e as grandes cidades estão concentradas em áreas suscetíveis 
a desastres ambientais).

Merece reflexão o fato de várias metas e varios desafios urbanos poderem ser tratados por 
ods temáticos, sem a necessidade de um objetivo próprio para as áreas urbanas. Segundo os 
líderes do movimento, o foco na sustentabilidade das cidades servirá para direcionar o foco 
dos stakeholders urbanos para os desafios atuais e futuros das cidades e atuarem de forma 

31



coordenada na proposta de soluções inovadoras, que tornem os espaços urba-
nos mais eficientes, resilientes, com qualidade ambiental e prosperidade para 
sua população. 

O tratamento da cultura como um pilar do desenvolvimento sustentável é 
visto por diversos autores como um movimento necessário para acelerar esse 
processo. A cglu também é uma organização que fomenta o desenvolvimento da 
Agenda 21 da cultura, adotando-a como um documento de referência dos seus 
programas em cultura e assumindo papel de coordenação do processo posterior 
à sua aprovação. Além disso, uma corrente da ciência econômica vem defenden-
do o potencial da economia criativa para promoção de crescimento com grande 
geração de emprego e inclusão de populações vulneráveis, como minorias, in-
dígenas, população carente e jovens. Esses argumentos aumentam a confiança 
de que maior foco na cultura melhora a agenda de desenvolvimento pós-2015 e 
pode promover resultados mais positivos para a humanidade no período. 

A conclusão do painel é de que a verdadeira transformação do desenvol-
vimento sustentável só vai acontecer quando os países avançarem em várias 
frentes ao mesmo tempo, por meio da cooperação internacional. A possibilida-
de de sucesso das iniciativas pactuadas será tão maior quanto maior também 
for o envolvimento de outros atores na sua formulação e negociação. Nesse 
sentido, analisar a evolução do conceito de desenvolvimento e sua vinculação 
com a sustentabilidade faz-se necessário, pois reforça o argumento de que os 
governos locais devem ganhar importância em termos de sua participação e 
influência nas agendas relacionadas ao tema.
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1.2 A evolução do conceito de desenvolvimento:  
de crescimento econômico a desenvolvimento humano

Apresentar a perspectiva de evolução do conceito de desenvolvimento ao longo 
das últimas décadas faz-se importante para este Caderno, já que o ponto de che-
gada desta evolução é a mudança de enfoque. A compreensão do que venha a ser 
desenvolvimento, como será explicitado a seguir, migra de um enfoque estrita-
mente econômico para um enfoque humanista, que pressupõe alguma prosperi-
dade econômica, para que tenha lugar, mas que se vincula, fundamentalmente, 
com a dignidade e a possibilidade de realização do ser humano como indivíduo. 

Em um primeiro momento, do pós-II Guerra Mundial até as décadas de 
1980 e 1990, o conceito de desenvolvimento estava vinculado essencialmente a 
crescimento econômico. A criação da onu, em 1945, e a criação do Conselho de 
Segurança e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social - Ecosoc fo-
ram fundamentais para coordenar as ações em prol dessa abordagem. Para tal, 
foram criadas agências, esse concepto passou a ser interpretado como cresci-
mento econômico e medido por meio do crescimento do Produto Interno Bruto 
de cada país, reforçando a lógica em que se desenvolver significa crescer eco-
nomicamente. Dado que o capitalismo permite a geração de riqueza, o objetivo 
do desenvolvimento deveria ser a geração de aumento na demanda agregada, 
por meio do aumento do consumo, do investimento, dos gastos públicos e da 
balança comercial. Portanto, desenvolver-se passou a ser interpretado como 
maximizar o acesso a bens e serviços, o que permitiria chegar a um estágio 
mais maduro do sistema capitalista. 

Até esse ponto, questões distributivas não eram pautadas. Foi somente ao 
longo da transição entre os anos 1950 e 1960 que a necessidade de um caráter 
distributivo no sistema passou a incorporar o debate sobre o desenvolvimen-
to. Para isso, as contribuições de agências internacionais e regionais, como a 
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (cepal) foram cruciais. 
Além disso, foi nesse período que técnicos das Nações Unidas consideraram al-
ternativas metodológicas para projetos de desenvolvimento no então chama-
do Terceiro Mundo. Alternativas eram baseadas em três ideias principais em 
que: 1) O diagnóstico das necessidades deveria realizar-se com a participação 
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da população; 2) a resposta a essas necessidades deveria começar pela mobili-
zação das capacidades da própria comunidade; 3) os problemas e as soluções 
deveriam ser abordados de forma integrada, articulando vários conhecimentos 
disciplinares e setores de intervenção 

Em 1965 foi estabelecido, no âmbito da onu, o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (pnud). A partir de 1990, o pnud introduziu em sua 
perspectiva o conceito de “Desenvolvimento Humano”. A partir de então, hou-
ve o reconhecimento de que o crescimento econômico –ainda que importante 
para o aumento do bem-estar– não é condição suficiente para o desenvolvi-
mento. Isso significa dar maior centralidade aos indivíduos, tendo como propó-
sito maior o desenvolvimento do homem e não mais a acumulação de riquezas. 
Em seu informe publicado em 1990, o pnud define desenvolvimento humano 
como “o processo em que se ampliam as oportunidades dos seres humanos. 
Em princípio, essas oportunidades podem ser infinitas e mudar com o tempo. 
Entretanto, em todos os níveis de desenvolvimento, as três oportunidades mais 
essenciais são: desfrutar de uma vida longa e saudável; adquirir conhecimento; 
e ter acesso aos recursos necessários para possuir um nível de vida decente” 
(Informe sobre Desenvolvimento Humano, pnud, p.10. 1990). 

1.3 Desenvolvimento sustentável: uma visão geral

Partindo das definições do conceito de desenvolvimento abordadas neste tó-
pico, o trabalho que será feito a seguir diz respeito à vinculação deste concei-
to com a sustentabilidade, buscando entender quando e como surgiu o termo 
“desenvolvimento sustentável” no cenário internacional e sua importância 
para os governos locais.

Foi em 1992, na Conferência do Rio de Janeiro, que o conceito de desen-
volvimento sustentável foi apresentado ao mundo, definido pelo Relatório 
Brundtland1 (1987) como o desenvolvimento que possibilita a satisfação das 
necessidades das gerações atuais sem que isto comprometa a satisfação das 

1.  Nosso Futuro Comum, em português.
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necessidades das gerações futuras. O objetivo do encontro era então o de ela-
borar estratégias para a diminuição das consequências da degradação ambien-
tal, promovendo assim o desenvolvimento sustentável dos países.

Em 1994, John Elkington cunhou o termo Triple Bottom Line (tbl), e desde 
então o conceito tem se tornado referência para a busca do desenvolvimento 
econômico sustentável. Esse conceito traz em si o significado de que as organi-
zações devem levar em consideração não somente questões econômicas, mas 
também questões sociais e ambientais que se relacionem com suas respectivas 
atividades, seus processos e produtos.

Percebe-se que há um enlace não explícito entre a vinculação dos conceitos 
de desenvolvimento e sustentabilidade que merece ser destacado. Tem-se, por 
um lado, o avanço do conceito de desenvolvimento centrado no ser humano, no 
indivíduo, na defesa da vida. Por outro lado, o conceito de sustentabilidade re-
mete à preocupação com as gerações futuras, com a perenidade, a preservação 
da espécie e seu habitat. Pode-se identificar, portanto, uma forte perspectiva 
da ação do Estado, já que se pressupõe uma série de políticas públicas para 
prover ao indivíduo as condições mínimas para se realizar como ser humano. 
Além disso, cabe ao Estado estabelecer os parâmetros e normas para a produ-
ção, além de fiscalizar suas violações. 
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Conferência - Iniciativa Local - Ano Objetivos e Temas Principais Tendências

Conferência de 
Estocolmo

Suécia 1972 Estabelecer um modelo de 
desenvolvimento com foco 
em preservação ambiental, 
direitos humanos, gestão de 
recursos naturais e abolição 
das armas de destruição em 
massa.

Ponto de partida para as discussões 
sobre a alteração dos padrões de 
crescimento e combate à pobreza em 
países não industrializados. Criou o 
Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (pnuma) e inaugurou 
uma agenda ambiental, junto à 
instituição do direito ambiental 
internacional. 

Conferência das 
Nações Unidas sobre 
Assentamentos 
Humanos

Canadá
1976

Discutir sobre as condições 
de vida em assentamentos 
humanos nos países 
em desenvolvimento, 
deterioração ambiental, 
crescimento urbano 
descontrolado, dispersão 
rural e migração 
involuntária.

Marco fundamental no avanço do 
desenvolvimento sustentável, pois, 
além de dar destaque às questões 
metropolitanas, também deu 
origem à onu Habitat Programa das 
Nações Unidas para Assentamentos 
Humanos, órgão muito atuante 
no desenvolvimento de pesquisas 
e programas de formação de 
especialistas e apoio ao fomento de 
cidades sustentáveis.

ECO 92, Brasil Brasil
1992

Discutir sobre como 
é possível conciliar 
o desenvolvimento 
sustentável com uma 
melhor utilização dos 
recursos naturais. 

Maior expressividade do conceito 
de desenvolvimento sustentável, 
embasado, a partir de então, pela 
integração dos componentes 
econômico, social e ambiental. 
A Agenda 21, formulada durante 
o encontro, é um plano de ações 
com metas para a melhoria do 
meio ambiente e o avanço do 
desenvolvimento sustentável urbano.

TABLA 1.  Evolução Temática das Conferências e Iniciativas sobre Desenvolvimento Sustentável
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TABLA 1.  Evolução Temática das Conferências e Iniciativas sobre Desenvolvimento Sustentável

Conferência - Iniciativa Local - Ano Objetivos e Temas Principais Tendências

Assembleia do Milênio EUA
2000

Discutir a responsabilidade 
da sociedade internacional 
em respeitar e defender 
os princípios da dignidade 
humana, a igualdade e a 
equidade no plano mundial 
no contexto da aceleração 
global. 

Aprovação da Declaração do Milênio, 
que definiu alvos concretos e 
indicações claras para lidar com 
os desafios do desenvolvimento 
sustentável. Nessa reunião foi 
definida, por exemplo, a meta de 
reduzir para a metade, até ao ano de 
2015, a percentagem de habitantes 
do planeta com rendimentos 
menores que um dólar por dia.

Cúpula Mundial sobre 
o Desenvolvimento 
Sustentável - wssd

África do Sul
2002

Rever as metas da ECO 92, 
sobretudo a Agenda 21.  Os 
direitos humanos básicos, 
proteção ao meio ambiente 
e a utilização equilibrada 
dos recursos naturais 
foram os principais pontos 
discutidos.

Definição de um plano de ação global 
capaz de conciliar as necessidades de 
desenvolvimento econômico e social 
da humanidade, levando-se em conta 
as próximas gerações. 

Conferência das 
Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento 
Sustentável – uncsd 
(Rio+20)

Brasil
2012

Discutir o quadro 
institucional para 
o desenvolvimento 
sustentável, buscando 
avaliar o progresso feito 
até o momento e as 
lacunas que ainda existem 
na implementação dos 
resultados estabelecidos nas 
conferências anteriores.

Apontou os desafios emergentes 
para os temas discutidos. Dessa 
forma, promoveu a busca por uma 
abordagem integrada para planejar 
e construir cidades sustentáveis 
por meio de redes eficientes de 
transporte e comunicação; prédios 
mais verdes; assentamentos 
humanos eficientes e sistemas 
de prestação de serviços; melhora 
da qualidade do ar e da água; 
preparação e resposta a desastres e 
maior resiliência climática.
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1. 4 Governos locais e desenvolvimento: 
um modelo “de baixo para cima”

Um mundo que caminha para ser essencialmente urbano, cabe também pensar 
e refletir sobre o futuro das cidades. Questões urbanas como mobilidade, des-
tinação de resíduos, emissões de CO2, moradia, saúde, educação passam a fre-
quentar o centro da agenda internacional. Os governos locais passam, portanto, 
a converter-se em um ator importante para o sistema. Por um lado, essa impor-
tância vem da sua proximidade com a população, e diz respeito à necessidade de 
aprofundamento democrático, vital para a apropriação de novas formas de convi-
vência e mudanças nos padrões que orientam a sociedade ocidental contemporâ-
nea. Por outro lado, os governos locais constituem-se em personagens necessários 
e importantes para pensar as normas, as políticas públicas e implementá-las.

Note-se que, a partir da participação crescente de outros atores que não os 
Estados no sistema internacional, percebe-se que organizações com elevado grau 
de diversidade e criatividade como governos locais, grupos voluntários, organi-
zações não governamentais e movimentos sociais clamam por um desenvolvi-
mento realizado a partir de “baixo”, demandando maior equidade, justiça social, 
democracia e, também, crescimento econômico. Essa concepção de desenvolvi-
mento “de baixo para cima” envolve a participação direta da sociedade civil nos 
processos de gestão pública local. Por isso, é importante a proposição de que as 
ações de desenvolvimento, para que realmente façam diferença, devem prefe-
rencialmente ser locais e não grandiosamente globais. Essa proposição, mais tar-
de, se tornou um slogan bastante conhecido ao redor do mundo: “Think globally, 
act locally”, do francês René Dubos, e que inspira os conceitos e práticas de desen-
volvimento local. O que é proposto, é a adoção de estratégias de desenvolvimento 
que possam se converter em espaços de reflexão para a própria comunidade, que 
possam significar não a falta de perspectiva, mas oportunidades para que sejam 
repensadas as relações sociais e as relações de produção.  

Os governos locais podem desempenhar um papel primordial tanto na formu-
lação como na implementação estratégias de desenvolvimento que efetivem po-
líticas que visem à redução da desigualdade, ao aumento da justiça e à inclusão 
social nos debates sobre a melhor forma de promoção do crescimento econômico. 
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Esse maior protagonismo dos governos locais pressupõe um maior empode-
ramento dos mesmos, pois é esse processo de descentralização política e admi-
nistrativa que poderá assegurar soluções concertadas para desafios inerentes 
às particularidades das populações locais de cada território. Nesse sentido, 
uma ferramenta que contribui para o engajamento entre governos centrais, 
locais e a sociedade civil é a Agenda 21 Local, elaborada ao final da ECO 92, e 
que é um instrumento de planejamento de políticas públicas em que, por meio 
de um processo amplo e participativo de consulta à sociedade, permite a ação 
compartilhada na construção de propostas para a implementação da susten-
tabilidade no âmbito local. 

As iniciativas globais apresentadas neste capítulo foram as grandes arenas 
para os debates sobre o desenvolvimento sustentável. Apesar de os grandes 
marcos internacionais para a discussão sobre o desenvolvimento sustentável 
terem sido criados pelos atores tradicionais do sistema, ou seja, pelos Estados, 
percebe-se uma evolução na intensidade e na forma de participação de atores 
emergentes, tais como os governos locais. Ao analisar razões e determinantes 
para essa participação crescente, percebe-se na evolução do conceito de desen-
volvimento e na sua vinculação com o conceito de sustentabilidade o argumen-
to mais poderoso para legitimar a ação internacional dos governos locais pela 
sustentabilidade: a necessidade de formulação e implementação de políticas 
públicas melhores e mais eficientes, por um lado, e a necessidade de uma pac-
tuação multinível e multiatores que garanta maior probabilidade de sucesso 
para essas políticas, por outro.
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As cidades dos países andinos estão sendo 
afetadas pelos impactos da mudança climá-
tica, especialmente para as populações mais 
pobres e as zonas periurbanas. Além disso, 
os gases de efeito estufa (gee) procedentes 
de setores como indústria, transporte, água, 
saneamento e resíduos sólidos contribuem 
de maneira significativa para o proble-
ma. Como efeito da mudança climática, 
estudos mostram que a disponibilidade dos 
recursos hídricos em várias cidades do Peru, 
do Equador e da Bolívia está sendo reduzida 
devido ao derretimento dos glaciares andi-
nos. Segundo as projeções, para o ano de 
2025 a mudança climática poderia contribuir 
para um aumento de 70% das pessoas com 
acesso limitado a fontes de água na região 
andina, situação que se agrava pela tendên-
cia crescente da migração urbana e a cres-
cente demanda por água.

Frente a essa problemática, o projeto 
“Pegada de carbono e pegada de água em 
três cidades andinas” surge com o objetivo 
de apoiar a implementação das estraté-
gias municipais de mitigação e adapta-
ção à mudança climática das ciades de La 
Paz, Lima e Quito, através de medições 
de Pegada de Carbono (pc) e Pegada de 
Água (pa), tanto no âmbito do governo 

municipal como no âmbito da cidade, utili-
zando estas análises para promover ações de 
redução de emissões (mitigação) e gestão 
da água (adaptação) em nível municipal 
e para compartilhar conhecimentos e pro-
mover alianças entre os atores-chave dos 
setores público e privado, e a sociedade em 
seu conjunto.

Ao término do projeto se espera contar 
com Planos de Ação que contribuam para 
garantir a sustentabilidade das ações, per-
mitindo que os governos municipais possam 
encarar a implementação de suas estratégias 
de mudança climática de maneira efetiva.

O projeto se converte assim na primeira 
experiência na América Latina para medir 
“pegadas” no âmbito da cidade. Para isso, 
conta com o apoio técnico de Carbonfe-
el – uma rede espanhola de universidades, 
consultorias e especialistas em cálculo de 
pegadas de carbono – e The Water Footprint 
Network – da Universidade de Twente, na 
Holanda, criadores do conceito de Pegada de 
Água.

A Aliança Clima e Desenvolvimento (cdkn, 
sigla em inglês) e o Banco de Desenvolvi-
mento para a América Latina (caf) apoiam 
financeiramente o projeto, que tem um custo 
global de 340 mil dólares (USD). 

 Pegada de carbono e pegada de água  
em três cidades andinas: Lima, Quito e La Paz
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 Pegada de carbono e pegada de água  
em três cidades andinas: Lima, Quito e La Paz

O projeto é implementado pela consulto-
ria Servicios Ambientales S.A. (sasa), da Bolí-
via, com o acompanhamento e a facilitação 
da Fundación Futuro Latinoamericano (ffla), 
do Equador, na qualidade de Coordenadora 
Regional para a América Latina da cdkn, e em 
coordenação com os governos municipais das 
cidades mencionadas.

A primeira etapa do projeto foi imple-
mentada entre junho e dezembro de 2013. 
Nela se fez a medição da pegada segundo os 
princípios e critérios estabelecidos em docu-
mentos reconhecidos internacionalmente, 
como a Norma ISO 14064 para Gases de Efeito 
Estufa Parte 1 e os padrões elaborados por The 
Greenhouse Gas Protocol Initiative, no caso 
da Pegada de Carbono, e The Water Footprint 
Assessment Manual, para a Pegada de Água. 

Posteriormente, na segunda etapa do projeto 
serão realizadas medições das pegadas no 
âmbito da cidade. 

Na primeira etapa a sasa financiou um 
profissional especialista em meio ambiente 
e mudança climática para que trabalhasse 
o projeto dentro da Municipalidade Metro-
politana de Lima (mml), e que, sendo o ponto 
focal, canalizou as comunicações entre as 
outras cidades e o interior da mml. A partici-
pação no Projeto permitiu também que Lima 
fosse considerada como uma das cidades-pi-
loto do Global Protocol for Community-Scale 
Greenhouse Gas Emissions (gpc).
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•	 A globalização motivou a participação de outros atores como ongs, univer-
sidades, empresas, fundações, associações e governos locais nos debates, 
já que cada um deles é parte do problema e deve ser, por isso, parte da so-
lução ou da pactuação internacional por uma sociedade que se preocupe 
com o seu habitat, com a sua continuidade e com as gerações futuras. 

•	 À medida que o debate se expandia e a compreensão sobre desenvolvi-
mento se ampliava, foi necessário criar um plano de ações com metas para 
a melhoria do meio ambiente e o avanço no desenvolvimento sustentável. 
Na Eco 92, a criação da Agenda 21 conclamava a todos para uma ação con-
junta, buscando consenso entre vários grupos de interesse, no intuito de 
estabelecer parcerias entre aqueles atores capazes de tomar decisões que 
combinassem o crescimento econômico com equidade social e proteção 
ambiental. 

•	 Em 1992, na Conferência do Rio, o conceito de desenvolvimento sustentá-
vel foi apresentado ao mundo, definido pelo Relatório Brundtland (1987) 
como o desenvolvimento que possibilita a satisfação das necessidades das 
gerações atuais sem que isto comprometa a satisfação das necessidades 
das gerações futuras. O objetivo do encontro era então o de elaborar es-
tratégias para a diminuição das consequências da degradação ambiental, 
promovendo assim o desenvolvimento sustentável dos países.

•	 Finalmente, na Rio + 20, um dos itens de destaque foi a preocupação com 
a sustentabilidade das cidades. Esse foi um tópico amplamente discutido 
durante a Conferência e abrangeu várias dimensões dessa complexa ques-
tão, como a água, os transportes, a energia, a mudança climática, apenas 
para citar alguns. Há o reconhecimento de que, com ações bem planejadas 
e desenvolvidas, os governos locais podem promover sociedades susten-
táveis no plano econômico, social e ambiental. Soluções para problemas 
locais passam a inspirar os melhores caminhos para o enfrentamento dos 
desafios globais.

ideias-força 
do capítulo 1 
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•	 A evolução do conceito de desenvolvimento passou por diversos enfoques. 
A compreensão do que venha a ser desenvolvimento migrou de uma abor-
dagem estritamente econômica para uma abordagem humanista, que 
pressupõe a prosperidade econômica vinculada à dignidade e à possibi-
lidade de realização do ser humano como indivíduo. Ou seja, a partir de 
então, houve o reconhecimento de que o crescimento econômico – ainda 
que importante para o aumento do bem-estar – não é condição suficiente 
para o desenvolvimento. 

•	 A partir da participação crescente de outros atores que não os Estados no 
sistema internacional, percebe-se que organizações com elevado grau de 
diversidade e criatividade, como governos locais, grupos voluntários, or-
ganizações não governamentais e movimentos sociais, clamam por um 
desenvolvimento realizado a partir de “baixo”, demandando maior equi-
dade, justiça social, democracia e, também, crescimento econômico. Essa 
concepção de desenvolvimento “de baixo para cima” envolve a participa-
ção direta da sociedade civil nos processos de gestão pública local. Por 
isso, é importante a proposição de que as ações de desenvolvimento, para 
que realmente façam diferença, devem preferencialmente ser locais e não 
grandiosamente globais. Essa proposição, mais tarde, se tornou um slogan 
bastante conhecido ao redor do mundo: “Think globally, act locally”. 

•	 Os governos locais podem desempenhar um papel primordial tanto na 
formulação como na implementação de estratégias de desenvolvimento 
que efetivem políticas que visem à redução da desigualdade, ao aumen-
to da justiça e à inclusão social. Para tal, o envolvimento entre poderes, 
competências e recursos de distintas esferas de governo é fundamental. 
Esse maior protagonismo dos governos locais pressupõe um maior empo-
deramento dos mesmos, pois é esse processo de descentralização política 
e administrativa que poderá assegurar soluções concertadas para desafios 
inerentes às particularidades das populações locais de cada território. 
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2.  Desenvolvimento Sustentável  
e as cidades: perspectivas e modelos  
de ação
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Enquanto o conceito de “desenvolvimento sustentável” 
tem ganhado terreno na arena internacional como um dos 
temas de agenda global, é evidente que ainda que existam 
noções diversas sobre as características que identificam uma 
“cidade sustentável”, assim como do papel dos governos e 
das autoridades locais na melhoria da qualidade de vida 
das pessoas e o cuidado dos recursos naturais do planeta.

Nesse sentido, o presente capítulo destaca a 
contribuição dos organismos internacionais, do setor 
privado, dos governos locais e das redes de cidades 
no debate sobre o desenvolvimento sustentável.



Com relação à noção de desenvolvimento, sustentabilidade e cidades, deve-se 
ressaltar que a globalização, fenômeno ambíguo que vem transformando a re-
alidade do sistema internacional em termos de sua configuração, pauta e rela-
ções de poder, também tem incidência significativa nas relações de produção 
e consumo. Se em um primeiro momento ela é responsável pela replicação do 
modelo de vida estabelecido pelo capitalismo ocidental, é também por causa 
dela que uma difusão mais contundente de princípios relacionados à susten-
tabilidade e novas práticas econômicas mais racionais e éticas pode também 
ganhar dimensão global.

Essa é uma característica da globalização contemporânea, que tem como palco 
um mundo cada vez mais urbanizado. Questões que antes eram apenas locais pas-
sam a ter dimensão global. Essa característica pode ser percebida a partir de temas 
como mobilidade urbana, gestão de resíduos sólidos ou mudança climática, que 
transcendem os limites territoriais de sua ocorrência, não respeitam fronteiras e, 
apesar de seu impacto local, carecem de soluções globais. 

Um dos desafios que essa dualidade complementar entre o local e o global 
apresenta é a forma como tais soluções serão transferidas para o sistema inter-
nacional, para que tenha aplicação e escala, tornando-se, portanto, eficientes. 
Percebe-se que as boas práticas públicas implementadas em algumas regiões 
também podem ser utilizadas e adaptadas por governos locais de outros can-
tos do mundo. Essa modalidade de cooperação internacional que envolve em 
uma das pontas um governo municipal ou estadual vem crescendo em volu-
me de atividades e importância no sistema internacional. Seguindo o princi-
pal objetivo deste Caderno, o de apresentar possibilidades concretas de ação 
internacional de governos locais em prol do aperfeiçoamento de políticas de 
sustentabilidade, como o conceito de desenvolvimento evoluiu nas últimas dé-
cadas, passando a enfocar o ser humano e o direito à vida em sua plenitude 
prioritariamente e, portanto, como a vinculação deste conceito com a formu-
lação e a implementação de políticas públicas cada vez mais eficientes é não 
apenas desejável, mas necessária. Além disso, propõe-se um rápido exercício 
analítico de vinculação dos conceitos de desenvolvimento e sustentabilidade, 
tão utilizados, porém nem sempre com o mesmo sentido ou oferecendo o ne-
cessário aprofundamento. 
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2.1 Sustentabilidade no contexto das 
cidades – O caso da Agenda 21 Local 

Segundo a onu, o crescimento populacional ocorrerá principalmente nas re-
giões urbanas menos desenvolvidas, cuja população deverá crescer de 2,5 bil-
hões em 2009 para 5,2 bilhões em 2050. Os desafios trazidos ao meio ambiente, 
à governança social, à qualidade de vida das pessoas e à sustentabilidade ur-
bana de modo geral são alarmantes. Nesse sentido, o crescimento das cidades 
representa maior pressão sobre fatores tais como recursos energéticos e hídri-
cos, descarte e tratamento apropriado de resíduos sólidos e líquidos, poluição 
do ar e sonora, além dos desafios de mobilidade, saúde pública, qualidade de 
vida, eficiência, mudança climática, segregação social, além de desigualdades 
no acesso aos serviços urbanos.

Para mitigar os pontos negativos do cenário supracitado, a Agenda 21 é cru-
cial, pois se constitui em instrumento de planejamento para a construção de so-
ciedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de 
proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Aprovada pelos 179 pa-
íses, o documento relaciona uma série de atribuições a serem cumpridas, ainda 
neste século, e, mais do que um desafio, passou a representar um compromisso 
que nenhuma nação poderia cumprir isoladamente, uma vez que houve o en-
tendimento de que a transformação do modelo atual só seria mesmo possível 
com cumplicidade e aliança entre os diversos grupos sociais, do âmbito local ao 
internacional. O desejo de mudança, impulsionado pela crise global de desen-
volvimento, impôs, a partir daquele momento, novas formas de relação entre as 
nações, entre os homens e entre a humanidade e a natureza, e passou a conside-
rar não apenas a proteção ao meio ambiente, mas a busca por formatos institu-
cionais e legais para o enfrentamento de limites já superados ou próximos disto 
e que já ameaçavam a vida.

O Capítulo 28 da Agenda 21 Global previa que “cada autoridade em cada país 
implemente uma Agenda 21 Local, tendo como base de ação a construção, ope-
racionalização e manutenção da infraestrutura econômica, social e ambiental 
local, estabelecendo políticas ambientais locais e prestando assistência na im-
plementação de políticas ambientais nacionais”. 
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Nesse sentido, portanto, a Agenda 21 Local corresponde à tradução dos prin-
cípios do desenvolvimento sustentável para o espaço mais próximo da vida das 
pessoas, quais sejam a cidade, o bairro, o local de trabalho e de lazer e a escola, 
dentre outros. E seria exatamente no processo de implantação da Agenda 21 
Local que os cidadãos melhor poderiam se mobilizar para influir diretamente 
na definição compartilhada de suas prioridades em busca de melhor qualidade 
de vida. 

2.2 A visão da Organização das Nações Unidas (onu)

A Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente (pnuma) foi estabele-
cida em 1972 e é conhecida como a “voz do meio ambiente” dentro do sistema 
onu. O pnuma atua como um catalisador, educador e facilitador para promo-
ver o uso inteligente de recursos, bem como o desenvolvimento sustentável do 
meio ambiente global. Dentro de sua estrutura, o pnuma possui uma área de-
dicada ao tema de cidades e construções sustentáveis. 

A organização reconhece a crescente necessidade de integrar a dimensão 
urbana às questões ambientais globais. Através de parcerias e alianças, o pnu-
ma apoia cidades de todo o mundo a abordar os impactos ambientais e a inte-
gração do ambiente em seu planejamento estratégico de longo prazo. Em seu 
relatório “Towards a Green Economy”, de 2011, o pnuma dedica um capítulo para 
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Agenda 21 Local – Uma perspectiva a partir de Belo Horizonte

No caso de Belo Horizonte, pode-se considerar a prefeitura como protagonista na definição 

dos rumos do desenvolvimento da cidade, com forte inserção em todos os seus aspectos urba-

nos, econômicos e sociais. Três princípios básicos, presentes na proposta da Agenda 21 Global, 

sustentam essa linha de atuação: a inclusão, promovendo a igualdade de acesso à cidadania 

e a condições dignas de vida para todos; a gestão democrática, criando efetivamente os meios 

para que a população assuma o papel de sujeito na construção coletiva do futuro desejado, e a 

sustentabilidade, fundamentando suas políticas públicas nos processos de desenvolvimento 

econômico, urbano, social e ambiental.

Como fruto de discussões e debates que já vinham ocorrendo, foi instituído, formalmente, 

em 2000, o Programa Agenda 21 de BH, através do Decreto nº 10.279, de 20 de junho desse ano, 

e em 2005, através da Lei nº 9.027, de 12 de janeiro de 2005, foi criado o Fórum da Cidade para 

a Agenda 21 de BH, destinado a elaborar, acompanhar e avaliar a implementação da Agen-

da 21 de BH. Embora a criação do supracitado Fórum, em 2005, tenha sido o último evento 

efetivamente relacionado de maneira formal à Agenda 21 Local, continua sendo permanente 

a vinculação das ações da Prefeitura de Belo Horizonte aos preceitos da Agenda 21 Global, o 

que demonstra se encontrar o município em total consonância com os mesmos. Dessa forma, 

apesar de não existir em Belo Horizonte um guarda-chuva institucional sobre a roupagem da 

Agenda 21 Local, ações como a criação do Comitê Municipal sobre Mudança Climática e Ecoe-

ficiência, em 2011, e do Decreto que implementa metas de redução de emissões de carbono até 

2030 indicam um alto nível de compromisso de BH com a Agenda 21 Local.

tratar do papel das cidades na economia verde. No documento, uma Cidade 
Verde é caracterizada assim: “Cidades verdes são definidas como aquelas que 
se preocupam com o meio ambiente”. Indicadores que medem a performance 
ambiental podem incluir: níveis de poluição e emissão de carbono, consumo de 
água e energia, qualidade da água, energia, volumes de resíduos e taxas de re-
ciclagem, quantidade de espaços verdes, florestas, e perda de terras agrícolas. 
Outros indicadores incluem a quantidade de apartamentos compartilhados, 
taxa de motorização e porcentagem de utilização do transporte urbano pela 
população. Outra importante medida da demanda humana pela natureza é a 
Pegada Ecológica. 

50



Agenda 21 Local – Uma perspectiva a partir de Belo Horizonte

De forma paralela, em 2002 começou a ser redigido em nível mundial um documento 

orientador das políticas culturais locais, um documento equiparável ao que a Agenda 21 signi-

ficou para o meio ambiente em 1992. Em maio de 2004, o documento “Agenda 21 da Cultura” foi 

aprovado por centenas de cidades e governos locais comprometidos com os direitos humanos, 

a diversidade cultural, a sustentabilidade, a democracia participativa e a geração de condições 

para a paz. Em 15 de setembro de 2004 a Agenda 21 da Cultura foi apresentada ao onu Habitat 

e à Unesco e a organização Cidades e Governos Locais Unidos (cglu) assumiu a coordenação 

para promover tal documento em nível mundial. Desde então, a Agenda 21 da Cultura tem 

como pilares o desenvolvimento econômico, a inclusão social, o cuidado com o meio ambiente 

e a participação na vida cultural da população.

Em 2014 criou-se o Prêmio cglu-Ciudad de México-Cultura 21 com o objetivo de premiar 

cidades e personalidades que tenham se destacado em sua contribuição à cultura como uma 

dimensão-chave no desenvolvimento sustentável. Manuel Castells e Farida Shaheed foram 

vencedores na categoria “Personalidade”; e a cidade de Belo Horizonte venceu na categoria “Ci-

dade, Governo Local ou Regional” com o projeto “Arena da Cultura”, que relaciona os valores da 

cultura (o patrimônio, a diversidade, a criatividade e a transmissão de conhecimentos) com a 

governança democrática, a participação cidadã e o desenvolvimento sustentável.

Definir cidades verdes pela sua performance ambiental não significa que 
questões de inclusão social devem ser ignoradas. De fato, ambientes mais ver-
des podem desempenhar um importante papel na transformação das cidades 
para a conformação de um ambiente mais inclusivo.

Através da Agenda 21 Local, tanto as autoridades locais como a comunidade 
passam a ter condições de estabelecer uma parceria pública de diálogo e 
negociação para planejar, acompanhar a execução e avaliar o programa de 
desenvolvimento sustentável local. 

51



Ainda dentro do sistema das Nações Unidas, encontramos o onu Habitat, pro-
grama das Nações Unidas que trabalha em busca de um futuro urbano melhor. Sua 
missão é promover um desenvolvimento social e ambientalmente sustentável dos 
assentamentos humanos, bem como o alcance de moradia adequada para todos. 

As cidades estão enfrentando desafios demográficos, ambientais, econô-
micos, sociais e espaciais sem precedentes, e a ausência de um planejamento 
urbano eficaz trará sérias e irreversíveis consequências para as cidades. Nos 
últimos anos, os governos locais têm desempenhado um papel de protagonis-
mo frente ao sistema internacional e, no caso do onu Habitat, é interessante 
observar que seu atual diretor executivo é ex-prefeito da cidade de Barcelona, 
na Espanha, o que contribui para incluir e consolidar autoridades locais como 
atores relevantes para a agência.

Para o onu Habitat, uma cidade sustentável é aquela que minimiza o consumo 
de energia fóssil e de outros recursos materiais, explora ao máximo os fluxos 
locais, satisfaz o critério de conservação de estoques e redução do volume de 
resíduos. 

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento, Guia Metodológico: Iniciativa Cidades 
Emergentes e Sustentáveis, 2012. 

FIGURA 1: Dimensões da Cidade Sustentável
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Governabilidade
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•	Implantar	gestão	por	objetivos
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2.3 A visão do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (bid) e do Banco Mundial (bm)

O conceito de Cidade Sustentável também é adotado por um grande conjun-
to de organizações relevantes em todo o mundo. Uma dessas organizações é o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (bid), estabelecido em 1959, e que 
hoje é considerado a maior fonte de financiamento para o desenvolvimento na 
América Latina e no Caribe. O Banco apoia a redução da pobreza e da desigual-
dade, com o objetivo de trazer desenvolvimento de maneira sustentável e que 
não cause prejuízos climáticos. 

O bid também reconhece a importância que as cidades têm ganhado nos úl-
timos anos, bem como a importância de se preocupar e fomentar projetos que 
visem A sustentabilidade urbana. Dessa forma, criou a Iniciativa de Cidades 
Emergentes e Sustentáveis (ices). O ices trabalha para ajudar cidades medianas 
da América Latina e do Caribe a identificar, ordenar e priorizar os projetos de in-
vestimento para seu desenvolvimento sustentável que impactem na qualidade 
de vida de seus habitantes. 

As três principais áreas enfocadas pelo bid são: 1) sustentabilidade ambien-
tal e mudança climática; 2) desenvolvimento urbano integral; e 3) sustentabi-
lidade fiscal e governabilidade. Em seu relatório de 2011, o bid apresenta sua 
definição de cidade sustentável:

Em seu trabalho “Guia Metodológico: Iniciativa Cidades Emergentes e Sus-
tentáveis”, de 2012, o bid apresenta um diagrama caracterizando os componen-
tes de uma cidade sustentável. Observa-se que o propósito maior da cidade é 
oferecer qualidade de vida, fruto de bom desempenho social, ambiental e eco-
nômico, e mantido com base em governança e gestão fiscal sólidas. 

Para o bid, uma cidade sustentável caracteriza o desenvolvimento urbano 
como um sistema holístico no qual aspectos sociais, econômicos, ambientais 
e institucionais se encontram harmonizados integralmente. Portanto, parte-
se da ideia de que uma cidade está composta por subsistemas que se inter-
relacionam e são interdependentes.
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O Banco Mundial foi estabelecido em 1944 e, desde então, é um grupo com-
posto por cinco instituições de desenvolvimento estritamente relacionadas, a 
saber: 1) Banco Internacional de Reconstrução e Fomento (birf); 2) Associação 
Internacional de Fomento (aif); 3) Corporação Financeira Internacional; 4) Orga-
nismo Multilateral de Garantia de Investimentos (miga); 5) Centro Internacional 
para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (ciadi). 

O objetivo predominante do trabalho do Banco Mundial é lutar contra a po-
breza, através de um processo de globalização inclusiva e sustentável. Para o 
Banco Mundial, as cidades estão crescendo a um ritmo sem precedentes, e a 
rápida urbanização traz enormes desafios, como satisfazer à crescente deman-
da por serviços básicos, infraestrutura, empregos, disponibilidade de terras e 
moradias adequadas para todos. 

A construção de cidades que funcionem bem e sejam mais ecológicas, in-
clusivas, resilientes e competitivas requer um alto nível de coordenação em 
matéria de políticas e alternativas de investimento. Dessa forma, a assistência 
técnica e financeira que o Banco Mundial destina para o desenvolvimento urba-
no tem aumentado consideravelmente. 

A Unidade de Gestão Urbana e de Resiliência do Banco Mundial define cidades 
sustentáveis como comunidades urbanas empenhadas em melhorar o bem-estar 
de seus moradores atuais e futuros, através da integração de questões econômicas, 
ambientais e sociais. As conexões entre esses três pilares são especialmente 
evidentes nas cidades, uma vez que funcionam como sistemas integrados.

2.4 A visão do setor privado

Diversas empresas e organizações de apoio, como consultorias e think 
tanks,  vêm abordando o tema de cidades sustentáveis de maneiras distintas. 
De forma geral, essas abordagens estão menos voltadas para a definição clara 
do que é uma cidade sustentável, e mais interessadas em apresentar elementos 
ambientais e sociais que devem estar presentes em uma cidade para que ela 
possa ser considerada sustentável.
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Observa-se que esse tipo de abordagem está alinhado com o interesse de 
organizações privadas na venda  de produtos e serviços. Em outras palavras, 
o interesse desse grupo de organizações é apresentar suas soluções e mostrar 
para seus potenciais clientes que elas podem fomentar a sustentabilidade ur-
bana, independentemente da abordagem adotada por seus gestores.

A Siemens, por exemplo, utiliza o conceito de Cidade Verde em seu ranking 
do Green City Index. Segundo dados da empresa, a América Latina é a região 
mais urbanizada no mundo em desenvolvimento e, por isso, existe um gran-
de potencial para um desenvolvimento sustentável de suas megacidades. Essa 
urbanização crescente está forçando as cidades no Brasil e em outros países a 
tornarem suas infraestruturas mais eficientes e sustentáveis em áreas como 
fornecimento de eletricidade, além de mobilidade e edifícios verdes. Dessa for-
ma, a organização possui uma variedade de iniciativas que promovem o desen-
volvimento sustentável de uma Cidade Verde. 

Como outros exemplos desse tipo de abordagem, podemos destacar os 
estudos sobre os componentes de  cidades verdes e  inteligentes (SCHNEIDER 
ELECTRIC), os elementos que constituem  uma cidade ótima (MCKINSEY)  e a 
iniciativa para promover infraestruturas urbanas sustentáveis (WORLD BUSI-
NESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT).

2.5 Sete ideias para uma Cidade Sustentável: 
a reflexão do Projeto AL-LAs

De acordo com o que se demonstrou anteriormente, o conceito de desenvolvi-
mento em sua evolução incorporou elementos considerados relevantes para a 
sociedade em cada período histórico, o que por sua vez trouxe novas aborda-
gens e perspectivas para o seu entendimento. 

Posto que um dos grandes desafios para o desenvolvimento sustentável é a 
integração de práticas sustentáveis nas cidades, nesta seção serão abordados 
alguns elementos-chave que definem uma cidade sustentável, segundo as ci-
dades e redes de governos locais que participam do Projeto AL-LAs. É importan-
te destacar que tais elementos foram desenvolvidos principalmente a partir da 
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oficina realizada em Belo Horizonte, em dezembro de 2013, e do Webinar tam-
bém organizado pela Prefeitura de Belo Horizonte e pela Fundação Dom Cabral, 
com apoio decisivo do Governo da Cidade do México, Coordenador Geral do Pro-
jeto AL-LAs, em maio de 2014. 

1. Planejamento de longo prazo atento 
à promoção de resiliência
O planejamento urbano promotor de sustentabilidade deve 
avaliar cenários de longo prazo e incorporar, às tradicionais 
preocupações (otimização da infraestrutura e coordenação do 
crescimento, por exemplo), a da resiliência a desastres natu-
rais e efeitos da mudança climática. Para fazer isso, planos de 
20, 30, 50 e até mesmo 100 anos têm sido elaborados, como 
instrumentos para auxiliar em um planejamento sistêmico do 
desenvolvimento urbano.

2. Planejamento e gestão eficiente 
das áreas urbanas
A forma e a organização espacial da cidade têm muita influência 
em seu desempenho no que se refere aos parâmetros da susten-
tabilidade. Defende-se que a cidade deve ter alta densidade de 
moradores, em diversas centralidades, com uso misto do espaço 
(residências para populações com diferentes faixas de renda, co-
mércio, serviços, indústrias limpas, espaços públicos), espalha-
das pelo território. Esse formato otimiza o uso da infraestrutura 
urbana, além de ter impactos positivos na redução das emissões 
de gases de efeito estufa, melhoria do transporte, combate à di-
visão da cidade e suporte à economia criativa.
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3. Promoção de sinergia entre áreas 
verdes, drenagem e saneamento
Graves problemas presentes em muitas cidades, especialmen-
te nos países em desenvolvimento, estão ligados ao sanea-
mento urbano e às enchentes. Tradicionalmente o problema é 
tratado com a canalização de cursos d’água, porém é possível 
tratar com a simultânea criação de áreas verdes, ao longo dos 
cursos, no formato de parques lineares. Além de lidar com o 
problema das enchentes, os parques ainda podem ser um es-
paço de educação ambiental e um ponto para coleta de resí-
duos recicláveis. 

4. Sistema de transporte promotor  
de qualidade de vida e sustentabilidade 
O sistema de transporte público é vital para que as economias 
de aglomeração das cidades possam ser aproveitadas. Além 
disso, um bom sistema, no qual o automóvel é parte e não 
protagonista, traz redução de custos com construção de vias 
e com o sistema de saúde – devido a acidentes e má qualidade 
do ar. Um correto planejamento do espaço reduz a necessida-
de de grandes deslocamentos, o que deve ser complementado 
com um bom sistema de transporte público, calçadas de boa 
qualidade, ciclovias, veículos compartilhados, precificação 
dinâmica de estacionamentos. Por fim, a publicação ampla 
de informações de trânsito permite que desenvolvedores pos-
sam criar aplicativos e softwares que tornem o sistema mais 
eficiente.
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5. Apoio à construção sustentável
A cidade sustentável é composta por edifícios eficientes, inte-
grados à área em que estão inseridos e que colaborem para a 
qualidade de vida de seus ocupantes e moradores que vivem 
ou circulam nas proximidades. Os empreendedores devem ter 
incentivos para incorporar elementos de sustentabilidade em 
suas edificações, o que pode ser acertado no processo de pla-
nejamento urbano e calculado de acordo com os benefícios es-
perados para os sistemas de transporte, energia, água e saúde 
com sua construção. Também o setor público deve contratar 
empreendimentos sustentáveis, capturando economias no 
consumo de energia e água e na execução de manutenções ao 
longo do seu ciclo de vida.

6. Incentivos ao baixo consumo de recursos
Cidades sustentáveis possuem diferentes elementos promo-
tores de eficiência no consumo de recursos que têm grande 
potencial de gerar ganhos para a sociedade. No entanto, esses 
elementos devem ser utilizados de forma correta e constan-
te para que possam trazer efetivamente os ganhos espera-
dos. Por essa razão, é preciso que a população seja educada 
quanto ao uso dos elementos – de bicicletas compartilhadas 
a mecanismos economizadores de energia em edifícios. Além 
disso, a precificação de bens e serviços deve incentivar a maior 
economia possível de recursos. Por fim, sistemas de impostos 
e multas baseados nos impactos gerados pelos habitantes ou 
transgressões complementam um sistema de incentivos que 
estimulem a população a agir de forma sustentável e puna 
comportamentos negativos, trazendo novos recursos para ma-
nutenção e melhoria dos sistemas desenvolvidos. 
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7. Governança participativa 
orientada por indicadores
Ganha cada vez mais força a pressão da população por maior 
participação nas decisões dos agentes públicos. O atendimen-
to dessas demandas exige maior transparência por parte dos 
gestores públicos e oferta de informações de qualidade para 
que os moradores possam avaliá-las. Desse modo, o diálogo  
– presencial ou virtual– com a população deve ser estimulado, 
com publicação de planos e indicadores de desempenho que 
permitam que as ações e os resultados alcançados por gover-
nos locais possam ser avaliados e visões complementares para 
a gestão urbana possam ser compartilhadas.
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Em uma área de 423.000 hectares, o Distrito 
Metropolitano de Quito tem uma complexi-
dade topográfica que engloba vários climas. 
O distrito apresenta também 17 tipos diferen-
tes de ecossistemas, cada um com altos níveis 
de biodiversidade e endemismo. Em 2010, 
Quito contava com 2,2 milhões de habitantes, 
e as estimativas para 2022 são 2,7 milhões de 
pessoas na capital do Equador. Do total de 
habitantes lá residentes, 72% vivem na zona 
urbana e 28%, na zona rural. 60% do territó-
rio de Quito são compostos por vegetações e 
os assentamentos urbanos representam 6% 
da área total do Distrito. A expansão cada vez 
maior da cidade tem requerido maiores in-
vestimentos em serviços e infraestrutura. 

Os impactos ambientais causados   pela dis-
tribuição desigual do território habitado afe-
tam a eficiência e a competitividade da cidade. 
Além disso, a soma desses fatores representa 
um modelo de desenvolvimento insustentá-
vel. Portanto, o grande desafio para os gestores 
públicos de Quito nos próximos anos será for-
necer mais e melhores serviços à população e 
construir uma infraestrutura que leve em con-
ta os paradigmas da sustentabilidade. 

Para superar os desafios supracitados, a 
Agenda Ambiental do Distrito Metropolitano 
de Quito 2011-2016, aprovada pela Resolução 

No.C062 do Conselho Metropolitano de Quito, 
em 24 de janeiro de 2012, é um instrumento 
de diretrizes sociopolíticas que orientam a 
gestão ambiental estratégica no Distrito. Tal 
agenda surgiu por meio de um processo par-
ticipativo que envolveu mais de 250 represen-
tantes da sociedade civil e procura articular 
e mobilizar os atores-chave da sociedade de 
Quito em torno de quatro prioridades: 
1. Cuidar e gerir de forma sustentável as 

riquezas naturais de Quito;
2. Estar preparados para responder rapida-

mente às alterações climáticas; 
3. Produzir e consumir com responsabilidade 

ambiental e social; 
4. Participar ativamente da construção de 

uma Quito verde e limpa. 

O programa “Quito Verde” parte do re-
conhecimento da importância dos espaços 
públicos como eixos fundamentais para a ge-
ração de uma experiência urbana de qualida-
de. Portanto, o programa também foi criado 
com a finalidade de promover ações ambien-
tais concretas, tanto públicas como privadas, 
e, especialmente, para promover iniciativas de 
cidadãos sobre os seguintes temas: 
•	 Patrimônio natural 
•	 Qualidade ambiental 

Programa “Quito Verde”
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Programa “Quito Verde”

•	 Mudança climática 
•	 Intercâmbio de boas práticas ambientais 

Unindo o público, o privado e o comunitá-
rio, o objetivo de transformar Quito em uma 
cidade sustentável até 2022 torna-se um dos 
principais eixos de ação da prefeitura de Quito 
para preservar, manter e proteger o patrimô-
nio natural, melhorar a qualidade ambiental 
e contribuir para a mitigação da mudança 
climática. 

Para conhecer mais as ações da Agenda 
Ambiental de Quito, acesse: 

http://institutodelaciudad.com.ec/atta-
chments/article/55/agenda_ambiental_rev_
final%208-02-2012.pdf

Boas práticas de sustentabilidade urbana
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•	 Questões que antes eram apenas locais passam a ter dimensão global. Essa 
característica pode ser percebida a partir de temas como mobilidade urba-
na, gestão de resíduos sólidos ou mudança climática, que transcendem os 
limites territoriais de sua ocorrência, não respeitam fronteiras e, apesar do 
seu impacto local, carecem de soluções globais. 

•	 Um dos desafios que essa dualidade complementar entre o local e o global 
apresenta é a forma como tais soluções serão transferidas para o sistema 
internacional, para que tenha aplicação e escala, tornando-se, portanto, 
eficientes. 

•	 A Agenda 21 é crucial para mitigar os pontos negativos de um cenário em 
que o crescimento populacional ocorrerá principalmente nas regiões urba-
nas menos desenvolvidas, cuja população deverá crescer de 2,5 bilhões em 
2009 para 5,2 bilhões em 2050.

•	 A Agenda 21 Local é um instrumento de planejamento de políticas públicas 
em que, por meio de um processo amplo e participativo de consulta à so-
ciedade, permite a ação compartilhada na construção de propostas para a 
implementação da sustentabilidade no âmbito local. Reforça, portanto, o 
papel dos governos locais na formulação e implementação de políticas de 
sustentabilidade.

•	 As cidades estão enfrentando desafios demográficos, ambientais, eco-
nômicos, sociais e espaciais sem precedentes, e a ausência de um plane-
jamento urbano eficaz trará sérias e irreversíveis consequências para as 
cidades. Nos últimos anos, os governos locais têm desempenhado um pa-
pel de protagonismo frente ao sistema internacional.

ideias-força 
do capítulo 2
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•	 Para que planos de desenvolvimento sustentável sejam efetivos, eles de-
vem estar bem alinhados com as várias possibilidades de abordagens sobre 
a sustentabilidade nas cidades. Portanto, para trazer à luz os diversos con-
ceitos de cidades sustentáveis existentes, foi ressaltada a visão de diversos 
setores sobre o tema: a visão pública internacional, buscando apresentar 
como duas agências importantes do sistema onu se posicionam frente a 
este conceito; a visão das agências de financiamento, que finalmente tam-
bém abrem cada vez mais espaço para que os governos locais tomem re-
cursos e participem de ações de cooperação; a visão do setor privado, que 
busca sua participação na modelagem conceitual que será mais aceita pelo 
mercado neste início de século, e, por fim, do município de Belo Horizonte.

•	 A ação internacional de cidades pela sustentabilidade se mostra como um 
modelo flexível para internacionalização de governos locais, com diferen-
tes possiblidades de engajamento, de acordo com as prioridades estabele-
cidas ou os parceiros desejados. Esse modelo de trabalho vem crescendo e 
a tendência é que ele se torne ainda mais importante. 

•	 A opção por um modelo sustentável de desenvolvimento deve estar inte-
grada aos planos estratégicos de curto, médio e longo prazo das cidades, 
sendo transversal a todas as políticas públicas. Trata-se, portanto, de uma 
decisão política, que demandará liderança e engajamento por parte das 
autoridades, dos técnicos e formadores de opinião.
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3. A ação internacional 
dos governos locais 
pela sustentabilidade: 
tendências e atores
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Nas últimas décadas as cidades e os governos locais 
colocaram em marcha políticas públicas inovadoras para 
melhorar a sustentabilidade de seus territórios e melhorar 
a qualidade de vida dos seus habitantes. Estratégias de 
cooperação entre cidades e trabalho em rede se converteram 
em veículos privilegiados para impulsionar as boas práticas 
em temas tão complexos como a gestão de resíduos, a 
eficiência energética, mobilidade sustentável, entre outros.

Este capítulo destaca seis temas prioritários para a 
sustentabilidade das cidades, que foram relevantes para 
as discussões no marco do projeto AL-LAs e identifica 
os atores-chave para a prática destes temas.



3.1 Seis temas prioritários para 
a sustentabilidade das cidades

Não só o conceito de “sustentabilidade” veio mudando com o tempo, como 
também as prioridades e os enfoques dos governos locais frente a este tema. 
Sendo a autoridade mais próxima dos cidadãos, os governos locais buscam 
desenvolver políticas públicas que incidam diretamente sobre a qualidade de 
vida de seus habitantes e, por sua vez, ajudem a melhorar o meio ambiente, 
reduzam o aquecimento global e protejam os recursos naturais. 

Durante a oficina realizada em Belo Horizonte, as cidades, as redes e os 
governos locais do Projeto AL-LAs identificaram seis temas prioritários para a 
questão da sustentabilidade, os quais estão ou deveriam estar presentes em 
qualquer política pública de sustentabilidade urbana: 

1. Mudança climática
2. Mobilidade urbana 
3. Gestão integrada de resíduos
4. Recursos hídricos 
5. Gestão metropolitana 
6. Inclusão social 

a) Mudança climática 
Um dos maiores desafios que enfrenta a humanidade em seu conjunto, sem 
importar fronteiras, idiomas ou região geográfica. Por um lado, as cidades e as 
concentrações urbanas vêm contribuindo para o aquecimento global, por se-
rem um dos focos principais de produção de Gases de Efeito Estufa (gee). Atual-
mente, mais de 50% da população mundial vive em cidades (essa porcentagem 
chega a 80% na América Latina), as áreas urbanas geram dois terços das emis-
sões mundiais de CO2 e consomem 80% da energia que se produz globalmente. 

Por outro lado, é nas cidades que se observam os esforços mais contunden-
tes para mitigar e reduzir ao máximo os efeitos negativos do aquecimento glo-
bal. O apoio internacional aos projetos de mitigação e adaptação das cidades 
à mudança climática é fundamental para encontrar soluções inovadoras para 
este problema de alcance mundial. 
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b) Mobilidade urbana
Em média, nas cidades da Europa e da América Latina o parque veicular cresce 
a uma taxa de 10% ao ano. Isso supõe objetivos de magnitude inestimável para 
os governos locais em termos de mobilidade, poluição atmosférica, saúde, en-
tre muitos outros. De manera direta, a criação de políticas públicas e projetos 
específicos de mobilidade sustentável contribui para reduzir os gee de forma 
importante, melhora as condições ambientais de uma cidade e pode ser um dos 
principais detonadores de inclusão social de qualquer território. 

c) Gestão integrada de resíduos 
Tema prioritário na agenda de sustentabilidade das cidades, pois conjuga 
igualmente questões ambientais, urbanas, sociais e culturais. Para que a ges-
tão de resíduos tenha um impacto benéfico, real e de longo prazo, os governos 
locais devem considerá-la a partir de uma perspectiva integral e integrada: ou 
seja, levando em conta todos os componentes do processo de geração e dispo-
sição de resíduos. 

Reduzir a geração de resíduos, melhorar a coleta e o transporte dos mesmos, 
dar a eles o tratamento adequado que permita reutilizar e reciclar maiores 
quantidades, conceder reconhecimento profissional às pessoas que intervêm 
no processo de separação e reciclagem e garantir que sua disposição final seja 
feita em condições de segurança ambiental e sanitária são parte desta visão. 

d) Recursos hídricos
Os recursos hídricos são os recursos naturais não renováveis de maior impor-
tância para a vida das pessoas. Sabe-se que somente 2,5% da água existente na 
Terra é própria para consumo humano e que cerca de 780 milhões de pessoas no 

A implementação de estratégias para reduzir o uso do transporte automotor 
privado é uma constante nas cidades da América Latina e da Europa, o que 
se traduz em um crescente apoio ao transporte público -acessível, ecológico, 
eficiente -, em políticas de mobilidade em bicicleta, em melhores condições de 
circulação urbana para pedestres, entre outros. 
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mundo não têm acesso à água potável. Além disso, de acordo com dados do onu 
Habitat de 2009, em 2030 cerca de 60% da população mundial estará vivendo 
em cidades, o que aumentará significativamente a demanda por serviços urba-
nos, incluindo o fornecimento de água e a gestão de águas residuais e pluviais. 

É por isso que as cidades consideram esse tema com especial atenção, desen-
volvem mecanismos para garantir seu consumo a todos os habitantes, realizam 
campanhas para racionalizar seu uso e promovem esquemas de cooperação 
internacional para levar água àqueles lugares que carecem dela.

e) Gestão metropolitana
A maioria dos temas de sustentabilidade deve ser pensada a partir de uma ló-
gica metropolitana. De outra maneira, os esforços do governo local podem ge-
rar poucos resultados. Por isso, é fundamental efetivar a coordenação entre as 
cidades e suas áreas metropolitanas e municípios conurbados, com o objetivo 
de impulsionar e potencializar as políticas ambientais e sociais do território. 

f) Inclusão social
Finalmente, não se pode deixar de lado a ideia de que uma cidade sustentável é 
aquela que consegue gerar condições de vida aceitáveis para todos os cidadãos 
e oferecer oportunidades de desenvolvimento, sem colocar em risco seus recur-
sos para as gerações vindouras. A inclusão social é um pilar da visão AL-LAs de 
sustentabilidade urbana. 

Esses seis temas de sustentabilidade urbana vêm sendo trabalhados de maneira 
inovadora em diversas cidades da Europa e da América Latina e, em muitos casos, 
com apoio de aliados estrangeiros, em uma lógica de cooperação internacional. 
Como foi mencionado, o trabalho em rede vem ganhando especial importância 
para impulsionar as melhores práticas em torno da sustentabilidade 
das cidades. Outra forma muito utilizada é a participação em editais de 
cooperação que são abertos por governos, agências de financiamento, 
fundações, ou por outros atores do sistema internacional.
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Os resíduos constituem uma das principais 
problemáticas ambientais da sociedade mo-
derna. Em Morón, o governo local na aborda 
de tal problemática desde o ano 2000, em um 
esquema de melhora constante que se baseia 
em: transparência no uso dos fundos públi-
cos; universalidade na prestação dos serviços; 
integralidade na gestão de cada tipo de resí-
duos; associatividade na busca de soluções 
inovadoras; participação cidadã como motor 
necessário para uma mudança cultural rumo 
à sustentabilidade. Esse esquema, denomi-
nado girsu (Gestão Integral dos Resíduos 
Sólidos Urbanos), consta de um conjunto de 
serviços e programas que tendem a reduzir o 
enterro de resíduos e a promover a valoriza-
ção dos mesmos na indústria de reciclagem.

O município de Morón está trabalhando no 
fortalecimento de políticas de Gestão Integral 
de Resíduos Sólidos Urbanos (girsu) desde o 
ano de 2006, entendendo que uma vez alcan-
çada a possibilidade de oferecer aos cidadãos 
o serviço universal de coleta de resíduos, se 
impõe a necessidade de gerir integralmente 
os mesmos. Desde o começo da gestão (1999) 
se decidiu fazer um tratamento transparente 
da licitação do serviço de coleta de resíduos 
mediante audiência pública com a participa-
ção de organizações sociais e comunidades 

de Morón. As instâncias de audiência pública 
foram realizadas dentro do marco do Programa 
Discricionaridade Zero, cujo desenvolvimento 
foi monitorado por Poder Ciudadano.

Também foi criada a Unidade Executora 
para a girsu e, no ano de 2008, o município 
firmou um convênio de assistência e colabo-
ração com o Centro IDEB Morón (Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial Bonaerense) 
com o objetivo de desenvolver um estudo para 
otimizar os recursos garantindo a saúde públi-
ca, a integração social dos catadores informais, 
e conquistar gradualmente a participação da 
comunidade na gestão integral de RSU. Do 
mencionado estudo surgem distintas alter-
nativas de gestão para cada um dos tipos que 
compõem os RSU do município de Morón. 

A partir dessa informação foram sendo 
criados progressivamente distintos pro-
gramas que abordam de maneira integral 
cada um dos tipos de resíduos produzidos 
localmente.
1. TU DÍA VERDE: serviço domiciliar de coleta 

diferenciada de materiais recicláveis para 
seu acondicionamento e reciclagem.

2.  PlanBIO: coleta de óleo vegetal usado para 
a produção de biodiesel. 

3.  AMU: coleta de óleo mineral para a fabrica-
ção de lubrificantes.

Rumo a uma Gestão Integral dos Resíduos em Morón, Argentina
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Rumo a uma Gestão Integral dos Resíduos em Morón, Argentina

4.  Centro de Chipeo: coleta de resíduos verdes 
(restos de poda e jardinagem) para a elabo-
ração de composto orgânico. 

5.  DTD: campanhas trimestrais de recepção 
de tecnologia em desuso para sua repara-
ção e reciclagem. 

6. Obrador Ecopunto: recepção de entulho 
(restos de obra) para seu processamento e 
reutilização.

Atores envolvidos: município de Morón, 
Centro IDEB Morón (Agência de Desenvol-
vimento Local), cfi (Conselho Federal de In-
vestimento), acumar (Autoridade de Cuenca 
Matanza Riachuelo), Secretaria de Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável da Nação, As-
sociação Civil Abuela Naturaleza, Cooperati-
va NuevaMente, Direção Geral de Cultura e 
Educação da Província de Buenos Aires, Con-
selho Escolar Local, Fundação Educambiente, 
copaara (Conselho de Profissionais Analistas 

Ambientais), Universidade Tecnológica Nacio-
nal Regional Haedo, Empresa RBA Ambiental, 
Empresa Engenharia Ambiental, Associação 
Civil Centro Lixo Zero, Universidade Nacional 
de La Plata, Empresa Tetra Pak, Parque Indus-
trial La Cantábrica.

Principais resultados e benefícios 
alcançados.
1.  Redução em 20% dos resíduos enviados a 

aterro sanitário.
2.  Formalização do trabalho de recuperado-

res / catadores (35 famílias criaram uma 
cooperativa de classificadores).

3.  Participação cidadã: 96% dos moradores 
consideram que as políticas de girsu são 
adequadas. 65% participam ativamente 
dos distintos programas.

4.  Incremento no compromisso de indústrias 
no tratamento de resíduos entendidos 
como subprodutos.

Boas práticas de sustentabilidade urbana
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3.2 Cooperação com redes de cidades 
pela sustentabilidade urbana

Podemos conceituar as redes de cidades como um conjunto de governos locais 
que, em nome de algo superior, um objetivo consensual, realizam trabalho co-
letivo, cooperando entre si. É importante destacarmos que, nelas, a ordem é 
horizontal, portanto, não comportam coexistência com hierarquia. 

Geralmente, as redes de cidades se constituem para trocar ou buscar infor-
mação e, especialmente, para distribuí-la – esta é sua grande propriedade. Elas 
também servem para identificar oportunidades, ocultas aos processos tradi-
cionais, para captar recursos, para organizar ações e empreendimentos, para 
atuar sobre políticas públicas. Criam-se redes para promover ou advogar cau-
sas e interesses comuns. Elas se prestam muito bem para promover o desen-
volvimento de territórios, induzindo processos de articulação interna propícios 
para criar ambiência favorável a seus fins.

O pressuposto básico da rede de cidades é que a união de esforços indivi-
duais criará conjunto mais forte do que a mera soma dos esforços individuais, 
ocorrendo sinergia. À medida que os atores trocam informação e comparti-
lham capacidades, a rede se torna mais poderosa e os processos fluem melhor 
por ela.
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a)  iclei - Governos Locais pela Sustentabilidade
iclei é uma associação democrática e internacional de governos locais e organi-
zações governamentais nacionais e regionais comprometidas com o desenvol-
vimento sustentável, e coloca-se como um parceiro proeminente das cidades. 
A rede conta hoje com mais de 1.200 membros ativos e desenvolve e gerencia 
diversas campanhas e programas que abordam questões de sustentabilidade 
local e que visam a proteger bens comuns globais (como qualidade do ar, cli-
ma e água), fazendo a ligação entre a ação local e as metas e os objetivos de 
acordos internacionais. Além disso, o iclei apoia os governos locais por meio de 
capacitação, assistência técnica e assessoria no desenvolvimento e implemen-
tação de programas de desenvolvimento sustentável. 
•	 Dentre os principais temas de trabalho, estão:
•	 Sustentabilidade de cidades
•	 Resiliência de cidades
•	 Biodiversidade de cidades
•	 Cidades de baixo carbono
•	 Cidades com eficiência de recursos
•	 Infraestrutura urbana inteligente
•	 Economia urbana verde
•	 Comunidades felizes e saudáveis
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3 iclei - Governos Locais pela Sustentabilidade e o projeto URBAN leds 
 – A experiência de Belo Horizonte

O iclei, em conjunto com a União Europeia e o onu Habitat, identificou a necessidade de elabo-

rar um projeto que atendesse às demandas para o desenvolvimento urbano de baixo carbono 

em países de economias emergentes. O desenho do projeto deveria levar em consideração o 

fato de que há um baixo nível de conhecimento técnico por parte de governos locais desses pa-

íses em relação às políticas que, de fato, têm potencial para impactar na redução das emissões 

de gases de efeito estufa.  

Dessa forma, é desenhado o chamado Urban leds (Urban Low Emission Development Stra-

tegies ou “Promovendo Estratégias de Desenvolvimento Urbano de Baixo Carbono em Países 

Emergentes”, (em português), que possui como tema central a mudança climática e que objeti-

va identificar cidades que, como Belo Horizonte, já avançaram nesse sentido e que são denomi-

nadas cidades-satélite, e cidades que têm potencial para avançar, gerando casos que possam 

ser replicados. Essas últimas são chamadas, dentro do Urban leds, de cidades-modelo.

O projeto está sendo implementado em municípios do Brasil, da África do Sul, da Índia e da 

Indonésia e conta com o apoio técnico de oito cidades europeias. Em cada um dos países par-

ticipantes do Urban leds foram selecionadas duas cidades ou áreas metropolitanas-modelo e 

entre cinco e seis cidades ou áreas metropolitanas-satélite, a fim de demonstrar estratégias de 

desenvolvimento urbano inclusivo de baixa emissão de carbono em condições de crescimento 

e transição acelerados. 

A ação internacional do projeto foi estabelecida basicamente em três frentes distintas, com 

a participação de: um órgão supraestatal - a União Europeia, que presta apoio financeiro; de 

uma rede de cidades - o iclei, que é o principal parceiro implementador do projeto; e de - onu 

Habitat, que é a agência implementadora do mesmo. Dessa forma, o que se percebe é um ar-

ranjo de cooperação inovador envolvendo cidades de quatro países emergentes e importantes 

organismos internacionais de financiamento, operação e fomento.

O investimento do está previsto em €6,7 milhões e a duração do mesmo é de três anos e 

meio, iniciando em março de 2012 e sendo finalizado em agosto de 2015. O principal objetivo do 

projeto é apoiar iniciativas que definam um caminho de transição para uma cidade de baixo 

carbono, economia urbana verde e inclusiva, através de sua integração em planos e processos 

de desenvolvimento da cidade. 
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3 iclei - Governos Locais pela Sustentabilidade e o projeto URBAN leds  
– A experiência de Belo Horizonte

No Brasil, oito cidades integram o projeto: Fortaleza e Recife como cidades-modelo e Belo 

Horizonte, Betim, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Sorocaba como cidades-satélite.

As aspirações de Belo Horizonte com o Projeto Urban leds são as possibilidades de: a) Parti-

cipação em discussões técnicas nacionais e internacionais que desenvolvam expertise no tema 

de desenvolvimento de baixas emissões para subsidiar a consolidação da Política Municipal 

de Mudança Climática de Belo Horizonte, com a construção do modelo de Cidades de Baixo 

Carbono, possibilitando, desta forma, a integração dos planos e processos de desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental da cidade; b) Criação de um sistema de rede de contatos que pro-

moverá medidas de mitigação em desenvolvimento urbano através de transferência de técni-

ca, de tecnologias, pesquisa, inovação e finanças.

Uma das experiências já implementadas e bem-sucedidas na cidade é o Programa de Cer-

tificação em Sustentabilidade Ambiental, o “Selo BH Sustentável”, que certifica empreendi-

mentos públicos e privados que adotem medidas que contribuam para a redução do consumo 

de água, de energia, das emissões de gases de efeito estufa e da geração de resíduos sólidos. 

Atualmente Belo Horizonte possui 47 empreendimentos já certificados, sendo um estádio de 

futebol, seis hotéis, dois restaurantes, seis empresas (como o edifício-sede da TV Globo Minas 

e a sede da FIEMG), frota de carros da Gasmig, quatro condomínios residenciais e vinte e sete 

edifícios públicos, inclusive escolas.

Neste sentido, o Projeto Urban leds é um esforço consciente e organizado de cooperação 

internacional com outros governos locais, em especial da América Latina e da Comunidade 

Europeia, para utilizar as experiências desenvolvidas na cidade e sua interação com outras 

cidades participantes no projeto como ferramentas de disseminação de boas práticas e influ-

ência no processo de negociações globais.

 Para mais informações sobre iclei: www.iclei.org
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b) C40 Cities Climate Leadership Group
O C40 é uma organização criada em 2005 pelas cidades e para as cidades. 
Atualmente conta com 59 cidades-membro que estão engajadas na redução 
das emissões de gases de efeito estufa e na mitigação dos riscos climáticos, o 
que faz dela uma proeminente organização global. O C40 ajuda os governos 
locais a identificar, desenvolver e implementar politicas e programas locais que 
tenham impacto global. 
•	 Seu trabalho é focado basicamente em sete áreas-chave:
•	 Transportes
•	 Energia
•	 Gerenciamento de resíduos sólidos
•	 Comunidades Sustentáveis
•	 Mediação e planejamento
•	 Drenagem Hídrica e Infraestrutura
•	 Finanças Sustentáveis e Crescimento Verde 

A partir desses temas o C40 desenvolve projetos e iniciativas que reúnem 
cidades com os mesmos desafios e objetivos comuns, visando a melhorias dos 
problemas em cada uma delas. Dessa forma, as cidades formam pequenas re-
des de cooperação entre si e a equipe do C40 facilita a troca de conhecimento 
e experiências, além de prover apoio direto aos membros, ajudando-os no de-
senvolvimento de políticas, programas e projetos, muitas vezes contando com 
o apoio de outras organizações. 

¡Para enfrentar o desafio da mudança climática, o C40 apoia projetos de 
transporte público ecológico que reduzam significativamente as emissões de 
gases de efeito estufa. E, para enfrentar esse desafio, as dos ônibus híbridos e 
elétricos, que são tecnologias de baixo carbono, surgem como uma oportunida-
de para as cidades para não só reduzir as emissões como melhorar a qualidade 
do ar e a qualidade do sistema de transporte em si. 
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 O C40 Cities Climate Leadership Group e o Programa de Testes de Ônibus  
Híbridos e Elétricos no Rio de Janeiro 

O Programa para Testes de Ônibus Híbridos e Elétricos foi concebido pelo C40 Cities Climate Le-

adership Group (atualmente presidido pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes), 

em parceria com a Clinton Climate Initiative (cci), e foi apoiado pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (bid) com o financiamento não reembolsável de U$1,49 milhões. Atendendo 

a uma demanda das cidades C40 de Bogotá, Rio de Janeiro, Santiago do Chile e São Paulo, o 

C40 e a cci desenvolveram o programa para demonstrar a viabilidade técnica, econômica e 

ambiental da tecnologia híbrida e elétrica para os ônibus. 

O programa começou a ser desenhado em 2008, mas foi oficialmente lançado em junho de 

2011 no Rio de Janeiro, onde começaram os testes dos ônibus híbridos. Se avaliou o desempe-

nho tecnológico dos ônibus, sendo que três componentes principais foram medidos: emissões 

diretas do escapamento; o consumo de energia e de combustível; e o papel dos motoristas, das 

rotas, da topografia e da altitude no desempenho dos ônibus. Foi também avaliado o benefício 

econômico e realizada análise de barreiras para sua incorporação em cada uma das quatro 

cidades da América Latina - Rio de Janeiro, São Paulo, Bogotá e Santiago - em condições espe-

cíficas de condução e ciclo de trabalho para cada cidade. O programa envolveu, fabricantes de 

ônibus e operadores de transportes locais, técnicos da Secretaria Municipal de Transportes 

e universidades locais. Foram gerados dados comparativos sobre as reduções estimadas de 

emissões, confiabilidade tecnológica, custos de ciclo de vida e outros benefícios e riscos asso-

ciados à adoção de cada tecnologia.

O programa apresentou dados e análises de capacidade técnica, impacto econômico, potencial 

de mercado e fatores políticos que muniram as cidades com argumentos para o estabeleci-

mento de investimentos em ônibus híbridos e elétricos. Os testes foram adaptados para cada 

cidade, mas sempre baseados em uma mesma metodologia, possibilitando a comparação en-

tre resultados e permitindo obter um conjunto de dados para análise. Os resultados da fase 

técnica do programa mostraram que a adoção de ônibus híbridos pode reduzir as emissões de 

CO2 em até 35% se comparadas às dos ônibus convencionais a diesel. Uma redução média entre 

60 e 80% das emissões locais é atingida, juntamente com a redução de 30% no consumo de 

combustível. Já os ônibus elétricos não apresentam emissões locais e reduzem o consumo de 

energia em até 77% quando comparamos o uso de eletricidade com o de diesel. 
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O C40 Cities Climate Leadership Group e o Programa de Testes de Ônibus  
Híbridos e Elétricos no Rio de Janeiro

O programa possibilitou, também, que autoridades em transportes e operadores de ôni-

bus pudessem aprender com experiências internacionais sobre o desempenho das frotas de 

baixo carbono em outras cidades: Londres, Cidade do México, Xangai, Shenzhen, Estocolmo e 

Gotemburgo.

Existem grandes evidências dos benefícios ambientais e sociais com a adoção de ônibus 

híbridos e elétricos, principalmente por meio da redução de poluentes. O uso de tecnologias de 

baixo carbono para ônibus no Rio de Janeiro integra uma ampla estratégia da qual também fa-

zem parte o Bus Rapid System (BRS), vias com prioridade aos ônibus, e o Bus Rapid Transit (brt), 

corredores expressos com infraestrutura específica para uso do ônibus como transporte de 

massa, implementados nos últimos anos com o intuito de aperfeiçoar a mobilidade da cidade 

e sua sustentabilidade. Os desafios permanecem, especialmente, no que diz respeito às infor-

mações disponíveis sobre desempenho técnico e econômico desses ônibus. E aqui o programa 

se destaca, fornecendo às cidades provas e justificativas para o aporte de investimentos em 

ônibus híbridos e elétricos. 

Para mais informações sobre o C40: www.c40.org 
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c) Fondo Mundial para o desenvolimiento das cidades
Em um contexto em que os governos locais contam com maiores responsabili-
dades para elaborar estratégias de desenvolvimento local e em que a sociedade 
exige de suas autoridades que este seja inclusivo e sustentável, a pergunta é 
como financiar a construção de cidades sustentáveis? 

Os recursos da cooperação internacional tradicional são cada vez mais es-
cassos; as transferências intergovernamentais não são suficientes para satisfa-
zer às demandas locais e sua distribuição nem sempre é equitativa; em alguns 
casos, os marcos jurídicos nacionais colocam limites ou impedem a contração 
de dívidas ou a emissão de títulos por parte das autoridades locais. 

Esse panorama requer a identificação de mecanismos que permitam redu-
zir a dependência dos governos locais de recursos externos e fortaleçam a au-
tonomia financeira e econômica local através do uso de recursos do território.

O Fundo Mundial para o Desenvolvimento das Cidades (fmvd, sigla em fran-
cês) é uma iniciativa criada em 2010 pela Associação Mundial das Grandes 
Metrópoles e pela rede mundial de Cidades e Governos Locais Unidos (cglu), 
que tem como objetivo identificar estratégias que fortaleçam as capacidades 
financeiras dos governos locais e facilitem seu acesso direto e autônomo aos 
recursos necessários para o desenvolvimento local inclusivo e sustentável. 
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FMDV: Financiamento de uma cidade sustentável

Para cumprir com esse propósito, o FMDV realiza atividades de reflexão e ação.

I) Reflexão

•	 Produção e difusão de conhecimento a fim de tornar visíveis políticas exitosas e inspi-

rar os tomadores de decisão através de publicações especializadas em financiamento 

de uma cidade sustentável como Cities & environment: creating sustainable wealth; de 

fichas técnicas sobre mecanismos inovadores como os orçamentos verdes (ecobudgets) 

e as finanças de carbono para as cidades. 

•	 Fomento do diálogo entre os governos locais e os atores do território em matéria de 

desenvolvimento sustentável e resiliência: oficina sobre “Instrumentos financeiros para 

a gestão de riscos nas metrópoles” e uma mesa redonda sobre “Articulação institucional 

e financeira para uma cidade sustentável”. Nessa última foram apresentadas quatro es-

tratégias concretas de financiamento sustentável: a) a cooperação descentralizada entre 

a França e cidades latino-americanas, b) o programa de compras verdes sustentáveis de 

iclei (Governos locais pela sustentabilidade), c) a geração coletiva de projetos urbanísticos 

da organização Les ateliers de Cergy-Pontoise e d) a Iniciativa de Cidades Emergentes e Sus-

tentáveis do Banco Interamericano de Desenvolvimento (bid).

II) Ação

FMDV elaboração da engenharia financeira para a implementação de projetos concretos: 

acompanhamento de Antananarivo, Madagascar, em seu programa de melhoramento da mo-

bilidade urbana sustentável. No processo, o fmdv facilitou o acesso a fundos e acompanhou 

as negociações com os bancos, ministérios, provedores, companhias de seguro e agências de 

desenvolvimento para a renovação da frota de transporte concessionado da cidade. 

Para facilitar esse proceso, em aliança com a Evensen Dodge International foi criada a Ci-

ties Funding Corporation (cfc), uma ferramenta de assessoria financeira para os membros do 

FMDV. Essa ferramenta inclui elaboração de modelos de financiamento, preparação de marcos 

jurídicos adequados, preparação de estudos da viabilidade, refinanciamento da dívida, emis-

são de títulos, estruturação de alianças público-privadas, entre outros.

Para mais informações: www.fmdv.net / @fmdv_org
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3.3 Cooperação Internacional entre 
cidades e organismos multilaterais

Geralmente esta modalidade de ação internacional é marcada por arranjos ins-
titucionais que contemplam duas características relevantes da coperação in-
ternacional contemporânea: a formatação multiatores, ou seja, reunindo, além 
dos governos locais, universidades, ongs, fundações ou outros atores em uma 
mesma plataforma colaborativa; e a perspectiva multinível, fomentando o tra-
balho de complementaridade entre distintos níveis de governo e envolvendo, 
muitas vezes, organizações internacionais ou supranacionais.

O produto mais importante desse tipo de cooperação internacional geral-
mente é o conhecimento produzido e compartilhado a partir do projeto exe-
cutado, além da interação e do relacionamento estabelecido entre os atores.

a) Uniã Europeia (ue) eo projeto Switch
Desde o início da década de 1990, a União Europeia (ue) tem se colocado como 
um ator importante para o fomento das políticas de internacionalização de ci-
dades latino-americanas. Sobretudo no tema da sustentabilidade, a ue se faz 
presente por meio de inúmeros projetos que englobam financiamentos para o 
intercâmbio de experiências e assistência técnica. 
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Projeto SWITCH – A União Europeia como aceleradora de cooperação em temas rela-
cionados à água e aos recursos hídricos

Em 2004, a União Europeia, preocupada com o fomento da inovação no tema da gestão 

sustentável de águas urbanas, lançou um edital de pesquisa e desenvolvimento para a área de 

recursos hídricos, com foco em ambientes urbanos, para aprimorar os meios de avaliação inte-

grada de riscos associados ao uso da água e a eventos críticos, e para assegurar a qualidade, a 

eficiência e a efetividade da gestão de águas urbanas. 

Quem venceu o edital foi a rede denominada SWITCH, sigla em inglês para “Sustainable 

Water Management Improves Tomorrow’s Cities’ Health”, liderada pelo Institute for Water Edu-

cation (IHE), da Unesco, sediado em Delft, na Holanda. O principal objetivo do SWITCH era en-

contrar novas soluções para aumentar a eficiência dos sistemas urbanos de água, repensando 

os velhos paradigmas e desenvolvendo novas soluções. O SWITCH foi composto por acadêmi-

cos, planejadores urbanos, companhias de abastecimento de água e consultores, trabalhando 

diretamente com a sociedade civil e seus governos pela adoção de soluções mais sustentáveis 

para as águas urbanas. O projeto teve a duração de cinco anos, iniciando em 2005 e sendo 

finalizado em 2011. 

O projeto buscou olhar para a gestão de águas da “cidade do futuro” que visa a desafiar os 

paradigmas existentes e encontrar e promover soluções alternativas mais sustentáveis para 

as formas convencionais. Nesse sentido, a abordagem do projeto incluiu: cidades em quatro 

continentes diferentes e em vários estágios de desenvolvimento; todos os aspectos do ciclo da 

água (água, águas residuais, águas pluviais e sistemas de água); diferentes situações climáti-

cas, socioeconômicas e institucionais; perspectivas sociais, econômicas e ambientais; escalas 

que variam desde o nível doméstico ao nível das cidades; e a água como parte do planejamento 

urbano e da construção do meio ambiente. 
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Projeto SWITCH – A União Europeia como aceleradora de cooperação em temas rela-
cionados à água e aos recursos hídricos

A principal abordagem do projeto foram as chamadas Alianças de Aprendizagem, que en-

gajaram diferentes stakeholders na busca por uma mudança mais efetiva. O principal objetivo 

das alianças era reunir players importantes para a cidade, incluindo membros do setor público, 

educadores, instituições de pesquisa, setor privado, agências de financiamento e organizações 

da sociedade civil como ongs e mídia. Por meio das alianças, os stakeholders puderam compar-

tilhar suas perspectivas sobre os problemas de gestão de águas urbanas e as potenciais solu-

ções para os mesmos. Além disso, as Alianças de Aprendizagem também organizaram eventos 

de capacitação, treinamentos e atividades de conscientização. 

Foram doze cidades de demonstração escolhidas para receber as atividades do projeto: Ac-

cra, Gana; Alexandria, Egito; Pequim, China; Belo Horizonte, Brasil; Birmingham, Reino Unido; 

Bogotá, Colômbia; Cali, Colômbia; Hamburgo, Alemanha; Lima, Peru; Lodz, Polônia; Tel Aviv, 

Israel; e Zaragoza, Espanha. 

O SWITCH é um exemplo de participação em projetos a partir de uma convocação da União 

Europeia. Os resultados desse tipo de projeto estão sempre relacionados à produção de conhe-

cimento, por meio das trocas de experiência entre as partes envolvidas, publicações que re-

gistram os resultados alcançados, aperfeiçoamento técnico através de cursos de capacitação, 

além de benefícios para as comunidades. 

O arranjo institucional que viabilizou o SWITCH foi bastante inovador, coordenado por 

uma organização internacional, o Instituto das Águas da Unesco IHE, e financiado pela União 

Europeia. Os recursos de 20 milhões de euros para o projeto SWITCH advêm do programa FP6 

– The Sixth Framework Programme (atualmente FP7), da União Europeia, que pressupõe um 

conjunto de ações para financiar e promover a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico no 

âmbito da ue e seus parceiros e envolvendo doze governos locais, que deveriam estar acompa-

nhados de uma universidade. 
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b) Programa de açå climática de Ciudad do México/Banco Mundial
A Cidade do México, uma das vinte maiores cidades do mundo, é altamente 
preocupada com o tema da mudança climática em seu território, sendo um es-
paço no qual a vulnerabilidade aos efeitos deste tema se converte em assunto 
de segurança nacional. 

Ao mesmo tempo, em decorrência de seu tamanho em termos de população 
e atividade econômica, é um ator de grande valor simbólico no combate às cau-
sas da mudança climática e seus efeitos.

A ação internacional se fez presente no “Programa de Ação Climática da Ci-
dade do México (paccm) 2008-2012”, por meio da cooperação com o Banco Mun-
dial, o qual prestou assistência técnica para su desenvolvimento. A cooperação 
já dura quase uma década, e permite a definição das bases para o desenvolvi-
mento de uma nova linha de trabalho relacionada com a adaptação dos efeitos 
da mudança climática. 
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Cidade do México e o trabalho conjunto com o Banco Mundial

 Nesse sentido, em 2008 foi lançado o primeiro Plano de ação contra a mudança climática em-

preendido por uma entidade federativa no México, o chamado “Programa de Ação Climática 

da Cidade do México (paccm) 2008-2012”. Tal programa é caracterizado como um instrumento 

de planejamento que integra, coordena e impulsiona ações com o propósito de diminuir os 

riscos ambientais, sociais e econômicos derivados da mudança climática. A avaliação feita ao 

final do Programa concluiu que houve a redução de 4,5% das emissões de gases de efeito estufa 

da Cidade do México, e a mitigação alcançada foi de seis milhões de toneladas de bióxido de 

carbono equivalente (CO2eq), correspondente a 86% da meta originalmente traçada pelo pac-

cm 2008-2012. 

A partir da boa experiência adquirida e dos bons resultados gerados com o mesmo, em 2014 

foi lançado o “Programa de Ação Climática da Cidade do México (paccm) 2014-2020”. Além das 

estratégias de mitigação e adaptação, a educação e a comunicação são vistas como eixos trans-

versais do paccm. O investimento em ambas é importante, pois será a partir delas que pessoas 

de todas as comunidades e classes sociais serão capazes de enfrentar os problemas relaciona-

dos à mudança climática e tomar decisões responsáveis como atores globais, segundo o ippc. 

O Programa de Ação Climática da Cidade do México (paccm) 2014-2020 inclui 73 ações con-

cretas, divididas em sete eixos estratégicos:

•	 Transição energética urbana e rural

•	 Contenção da malha urbana

•	 Melhoramento ambiental

•	 Manejo sustentável dos recursos naturais e conservação da biodiversidade

•	 Construção da resiliência da cidade

•	 Educação e comunicação

•	 Investigação e desenvolvimento
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Cidade do México e o trabalho conjunto com o Banco Mundial

Um dos pontos fundamentais para o sucesso do paccm é a existência de um mecanismo de 

financiamento apropriado. Dessa forma, a Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 

y Desarrollo Sustentable del Distrito Federal (lmaccdsdf) prevê que o responsável por este fi-

nanciamento é o Fondo Ambiental para el Cambio Climatico (facc). 

Além do paccm 2008-2012, o Banco Mundial apoiou financeiramente os passos iniciais do 

“Metrobús”, sistema de transporte rápido (brt, sigla em inglês) que foi contemplado em 2009 

com o Prêmio Roy Family da Universidade de Harvard, como uma boa prática de associação 

público-privada. Da mesma forma, em 2013 o Banco Mundial ofereceu assessoria técnica e fi-

nanceira à Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para o desenvolvimento da “Base de 

Datos Abiertos de Transporte Público en la Ciudad de México”, com o que se podem visualizar 

de maneira rápida e simples as rotas, estações e os pontos de integração entre os diferentes 

sistemas de transporte: metrô, “Metrobús”, “Trolebús”, “Ecobici” (sistema público de bicicletas), 

entre outros.  

Para mais informações sobre o Banco Mundial: www.worldbank.org 
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3.4 Solidariedade internacional e sustentabilidade 

A solidariedade internacional pretende compensar as políticas dos governos 
nacionais que não puderam fazer frente às necessidades básicas de suas popu-
lações, seja por falta de recursos financeiros ou de meios técnicos. Com relação 
à sustentabilidade, a solidariedade internacional vem acompanhando de ma-
neira pontual o desenvolvimento de projetos que permitam melhorar o acesso 
à água potável. 

Durante a Assembleia Geral da onu em 2000, os Chefes de Estado dos pa-
íses membros das Nações Unidas se comprometeram a cumprir os Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio (odm). Uma das metas do Objetivo 7 é que em 
2015 se tenha reduzido à metade o número de pessoas que carecem de acesso 
sustentável à água potável e a serviços de saneamento básico. 

Graças a um marco jurídico específico e favorável e à mobilização das admi-
nistrações locais, das empresas e dos usuários, os agentes do setor de água e 
saneamento da França e da Andaluzia, Espanha, estão muito comprometidos 
no que se refere à solidariedade internacional.
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Projetos de Gestão de Água da solidariedade andaluza

O direito à água como um bem básico para a vida vem sendo um dos objetivos prioritários das 

ações desenvolvidas pelo Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (fam-

si). Nesse sentido a cooperação descentralizada andaluza, que se realiza em âmbito local, pro-

move a conquista desse direito através do apoio a projetos concretos que supõem a prestação 

de um serviço público por parte das instituições locais dos países que demandam esta ajuda.  

Entre os projetos que o famsi desenvolveu ou vem desenvolvendo atualmente se destacam, 

em Malawi, Mauritania, Guatemala e Cuba:

•	 Campanha Andaluzia Solidária com a África: Escola agropecuária e rede de distribui-

ção de água em Malawi

•	 Fornecimento de água potável às Comunidades Ribeirinhas do Rio Senegal na 

Mauritânia 

•	 Programa de reconstrução de infraestruturas e Desenvolvimento Humano depois do 

Furacão Stan, em Sacatepéquez, Guatemala 

•	 Apoio ao desenvolvimento local nas províncias de Pinar del Río e Holguín Gibara, em 

Cuba, no marco do Programa de Desenvolvimento Humano Local promovido pelo 

pnud 

Todos esses projetos almejam a melhora da qualidade de vida da população mediante de 

ações dirigidas ao saneamento e ao abastecimento de água potável como um bem básico e 

escasso que condicionará o futuro desenvolvimento das cominidades. Por sua vez, respondem 

a uma visão da gestão local e, neste caso, da água, devendo ter um caráter participativo e estar 

associados à cidadania, à tomada de decisões em uma visão mais geral de planejamento par-

ticipativo da gestão e da prestação de serviços públicos. 

Os governos locais desempenham um papel fundamental na gestão e na organização do 

recurso água e na prestação dos serviços públicos. Seu papel deve ser reconhecido e fortalecido 

e, neste sentido, o famsi destaca a necessidade do fortalecimento institucional dos poderes 

públicos locais para a prestação dos serviços básicos para a vida. 
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Projetos de Gestão de Água da solidariedade andaluza

Frente às lógicas privatizadoras e aos fenômenos de exclusão, a democracia local é o âmbito 

adequado para a promoção e a defesa dos direitos humanos e de cidadania. O direito à água, 

à terra, à qualidade do ar, à moradia, ao espaço público de qualidade, à cultura, à informação, 

etc., requer uma ação de governo com políticas públicas de inclusão social, entendida como 

direito universal ao desenvolvimento e a uma vida humana digna. Nesse sentido, a coopera-

ção para o desenvolvimento que realizam as instituições locais através de seu ‘saber fazer’ na 

gestão local vem demostrando ser um instrumento adequado para melhorar as condições das 

populações mais necessitadas.

Em geral o dessas ações de cooperação descentralizada propõe um debate sobre a defesa e 

a promoção dos serviços públicos:  

Estabelecer um debate entre as autoridades locais e representantes dos movimentos so-

ciais, em torno das políticas públicas de prestação de serviços públicos, que requerem atuações 

positivas que enfrentem as lógicas meramente econômicas do mercado, com o fim de contri-

buir para a consecução de um verdadeiro desenvolvimento humano sustentável.

  Estimular o pensamento crítico e o debate público em torno da pobreza, das desigualdades 

e da exclusão social, assim como a geração de propostas e ações mais efetivas de organizações 

da sociedade civil e dos governos locais, para concretizar o exercício pleno dos direitos huma-

nos nas cidades e a sustentabilidade em geral. 

Ver em: www.andaluciasolidaria.org
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Lei Oudin Santini: un novo marco jurídico 
para a solidariedade internacional 
Desde 1992, a Lei permite às administrações locais francesas financiar ações 
de solidariedade internacional com seu orçamento geral. Esse direito a coope-
rar se baseia em acordos firmados com as administrações de países em vias de 
desenvolvimento. 

Em 2005, a aprovação da Lei Oudin Santini supôs um complemento para 
este dispositivo legal que permite às administrações locais e às agências de 
água destinar 1% de seu orçamento de água e saneamento a ações de coope-
ração. Essa lei não impõe a necessidade de que exista convênio prévio entre as 
administrações. 

Em 2007, a quantidade de recursos mobilizados, num total de 100 milhões 
de euros a serem usados. As práticas solidárias são muito diversas e vão desde 
cooperação descentralizada de cidade a cidade até ações conjuntas empreen-
didas com apoio de outras redes de governos locais. 

As administrações locais francesas vêm financiando, nos países em desen-
volvimento, infraestrutura e um reforço das competências de sustentabilida-
de, com um total de 17 milhões de euros. Com esse montante foram respaldadas 
300 ações e projetos em praticamente todos os continentes. 

Desde maio de 2014, a lei de orientação da política de desenvolvimento e 
de solidariedade internacional contém um artigo chamado “1% de resíduos” de 
acordo com o mesmo modelo que o “1% de água” da Lei Oudin-Santini, vigente 
desde 2005. 

As autoridades locais e suas associações competentes na área de coleta e 
tratamento de resíduos domésticos agora têm a possibilidade de designar 1% 
de seus recursos a estes serviços a ações de cooperação descentralizada relati-
vas a resíduos em outras cidades de países em desenvolvimento. 
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3.5 Mapa de atores para a sustentabilidade 
local e internacional

a) Agências de Financiamento

Banco de Desenvolvimento da America Latina (caf)
O objetivo da caf é promover o desenvolvimento sustentável e a integração 
regional, por meio de uma eficiente mobilização de recursos para a prestação 
de serviços financeiros múltiplos, de alto valor agregado, a clientes dos setores 
público e privado dos países acionistas. 

Os projetos da caf são concentrados basicamente em cinco áreas: Infraes-
trutura, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Políticas Públicas e Pesquisa 
e Setor Corporativo e Financeiro. Dentro da área de Meio Ambiente, existem os 
chamados «Programas estratégicos», que buscam se alinhar com a estratégia 
internacional de construção de um desenvolvimento sustentável para migrar a 
economias de baixa emissão de carbono. São eles:
•	 Programa de Gestão Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável
•	 Programa de Gestão Institucional Socioambiental
•	 Programa Latino-americano de Carbono, Energias Limpas e Alternativas

Todos os países acionistas da caf podem participar dos programas. Além 
disso, a caf também financia projetos «isolados» de acordo com as necessida-
des de cada país acionista.

Para mais informações: www.caf.com 
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Agência Espanhola para Cooperação Internacional 
para o Desenvolvimento (aecid)
 A aecid é o principal órgão de gestão da Cooperação Espanhola, orientada para 
a luta contra a pobreza e para o desenvolvimento humano sustentável. Suas 
prioridades são o fomento do desenvolvimento e do equilíbrio nas Relações 
Internacionais, a prevenção e a atenção a situações de emergência, a promo-
ção da democracia e o fomento das relações com países associados. Para isso, 
utiliza instrumentos como cooperação técnica e cooperação econômica e fi-
nanceira, ajuda humanitária e educação para o desenvolvimento e a sensibi-
lização social. 

A aecid concentra seus esforços em nove setores-chave de cooperação: Água e 
Saneamento; Crescimento Econômico; Cultura e Ciência; Desenvolvimento Rural, 
Segurança Alimentar e Nutrição; Educação; Gênero; Governabilidade Democrática; 
Meio Ambiente e Mudança Climática; Saúde. Especificamente no tema de Meio Am-
biente, a aecid o aborda, em seu IV Plano Diretor da Cooperação Espanhola, como 
bem público global, e por isso coordena ações em nível internacional, regional e glo-
bal, tanto de organismos multilaterais como dos governos e da sociedade civil. 

Para mais informações: www.aecid.es 

Fundo Francês para o Meio Ambiente Mundial (ffem)
O Fundo Francês para o Meio Ambiente Mundial (Fonds Française pour 
l’Environment Mondial, ou ffem) foi estabelecido pelo governo francês em 1994  
após a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
realizada no Rio de Janeiro, em 1992.  É um fundo bilateral que busca financiar pro-
jetos que protejam o meio ambiente, sobretudo em países em desenvolvimento. 

A missão do ffem é incentivar a implementação de estratégias e projetos de 
desenvolvimento sustentável em seis áreas principais:

•	 Biodiversidade
•	 Mudança Climática
•	 Águas Internacionais
•	 Degradação do Solo (incluindo desertificação e desmatamento)
•	 Poluentes Orgânicos
•	 Camada de Ozônio
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Além disso, o ffem desenvolve pesquisas e atua em parceria com o setor priva-
do, autoridades locais e ongs no financiamento de projetos, fornecendo também 
apoio e consultoria aos participantes. Existe um comitê que comanda as estraté-
gias do Fundo, sendo composto pelo Ministério da Economia, Ministério de Negó-
cios Internacionais, Ministério de Ecologia, Ministério da Agricultura e Ministério 
da Investigação, além da Agência Francesa de Desenvolvimento (afd). 

Para mais informações: http://www.ffem.fr/site/ffem/

b) Redes e organizações internacionais de governos locais

Cities for Mobility (CfM)
A rede Cities for Mobility (CfM) é uma rede global que conta com cerca de 550 
membros de mais de 76 países, para tratar dos problemas relativos à mobilida-
de urbana. 

Coordenada pela cidade de Stuttgart, Alemanha, a rede promove a coope-
ração entre os governos locais, empresas (sobretudo de transporte), ciência 
e sociedade civil, com a função de apoiar o desenvolvimento de sistemas de 
transportes mais eficientes e sustentáveis nas cidades-membro. 

O principal objetivo da rede é fornecer uma plataforma para o intercâmbio 
de conhecimento e boas práticas entre os participantes, bem como facilitar 
o início e o desenvolvimento de projetos em conjunto inovadores. Para isso, o 
escritório de coordenação da CfM facilita o contato entre membros e outros 
parceiros no intuito de estimular projetos bi e multilaterais. O foco é atrair par-
ceiros dos setores público e privado para as iniciativas de cooperação com os 
membros. Além disso, a CfM também oferece suporte a seus membros realizan-
do campanhas de publicidade de seus projetos, por meio de suas ferramentas 
de comunicação (site, revista eletrônica, congressos, etc.)

São centenas de projetos já concluídos e ainda em operação, coordenados 
pela Cities for Mobility. Dentre eles está o incentivo ao uso de bicicletas, o desen-
volvimento de transportes que gastam menos energia e emitem menos resídu-
os poluentes, o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, etc. 

Para mais informações sobre a Cities for Mobility: 
www.cities-for-mobility.net
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R20 (Regions of Climate Actions)
R20 é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2010, pelo então gover-
nador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, com suporte das Nações Unidas. 
Nesse sentido. A é uma coalisão de governos subnacionais, companhias priva-
das, organizações internacionais, ongs e instituições acadêmicas e financeiras, 
com a missão de apoiar os governos locais a implementar projetos de baixa 
emissão de carbono e resiliência climática. Além disso, buscam compartilhar 
boas práticas em temas como energias renováveis e eficiência energética, no 
intuito de construir uma economia verde. 

R20 trabalha de acordo com as demandas de cada região, atuando como 
“matchmaker” para três atores: governos locais, criadores de tecnologias e in-
vestidores. Seu propósito é conectar os atores com o objetivo de facilitar a im-
plementação de projetos que visam à redução de emissões de gases de efeito 
estufa, a melhorias na saúde pública, à criação de novos empregos e à redu-
ção da pobreza por meio de um melhor acesso a serviços públicos para todos. 
A abordagem da R20 para a implementação de seus projetos é feita em três 
etapas: primeiramente, há a definição das necessidades de cada região; em se-
guida, há a busca pelas tecnologias adequadas para os problemas definidos; e, 
posteriormente, é feita a identificação de potenciais investidores para o projeto 
a ser desenvolvido. Atualmente, a R20 desenvolve atividades em Mali, na Costa 
do Marfim e na China. 

Para mais informações: http://regions20.org/ 

World Mayors Council on Climate Change (wmccc)
O World Mayors Council on Climate Change (wmccc) foi criado em 2005 por Yo-
rikane Masumoto, prefeito de Kyoto (Japão), e é uma aliança de prefeitos que 
estabeleceram um compromisso com a proteção da mudança climática. 

•	 Dois são os principais objetivos do wmccc:
•	 Fortalecer a liderança política sobre a sustentabilidade global por meio 

da construção de um grupo de líderes comprometidos com a sustenta-
bilidade local;

•	 Ser a principal força de defesa política das cidades e dos governos locais 
sobre questões globais de sustentabilidade.
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De forma a alcançar esses objetivos, o wmccc desenvolve a seguinte 
metodologia:

•	 Apresentar es líderes locais ações sobre clima e sustentabilidade que 
contribuem para a mudança de políticas em nível local e global;

•	 Apoiar os membros no fortalecimento das capacidades de liderança 
nos temas clima e sustentabilidade;

•	 Tratar os tomadores de decisão sobre clima e sustentabilidade global 
como um “corpo global de líderes” de diversos governos locais;

•	 Dirigir politicamente o desenvolvimento e a implementação de meca-
nismos que fomentem ações sustentáveis e voltadas para a mudança 
climática local.

Desde sua criação, o World Mayors Council on Climate Change recebe supor-
te do iclei, que atua fornecendo apoio técnico e estratégico para o alcance dos 
objetivos e a implementação de estratégias traçadas. 

Para mais informações: http://www.worldmayorscouncil.org/home.html

Energy Cities
Associação europeia de autoridades locais em transição energética criada em 
1990, e que representa atualmente mais de mil cidades em 30 países diferentes. 

Dentre os principais objetivos do Energy Cities, estão:
•	 Fortalecer seu protagonismo e suas habilidades no campo da energia 

sustentável;
•	 Representar interesses e influenciar as políticas e propostas feitas pelas 

instituições da União Europeia em temas como energia, proteção am-
biental e políticas urbanas;

•	 Desenvolver e promover iniciativas por meio do intercâmbio de experiên-
cias, transferência de know-how e implementação de projetos em conjunto.

Para mais informações: http://www.energy-cities.eu/ 
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Rede nrg4SD
A Rede de Governos Regionais para o Desenvolvimento Sustentável (nrg4SD) 
é uma organização internacional sem fins lucrativos que representa governos 
regionais e suas associações. Foi criada em 2002 durante a Conferência de Joa-
nesburgo e atualmente conta com a participação de 50 governos regionais de 
aproximadamente 30 países e sete organizações de governos regionais.
Os principais objetivos da Rede nrg4SD são:

•	 Promover o desenvolvimento sustentável em nível regional no mundo;
•	 Ser a voz e a representante dos governos regionais em nível internacio-

nal no campo do desenvolvimento sustentável;
•	 Obter maior reconhecimento da importância do compromisso dos go-

vernos regionais no sentido de alcançar o desenvolvimento sustentável;
•	 Contribuir para o desenvolvimento e a implementação de políticas pú-

blicas, instrumentos e recursos responsáveis e ambiciosos com uma di-
mensão territorial adaptada em nível regional;

•	 Promover intercâmbio de experiências, associações e projetos entre os 
membros, e entre eles e outros atores internacionais.

As atividades da organização são voltadas para quatro temas principais: 
Mudança Climática; Biodiversidade; Recursos Hídricos e Saneamento; e Desen-
volvimento Sustentável como um tema transversal. 

Desde sua criação, a Rede trabalha diretamente com agências da onu, como 
o pnuma, por exemplo, bem como com as distintas instituições da União Euro-
peia. Outra forma de atuação são os grupos de trabalho divididos por temas 
específicos, criando dinamismo, reforçando o “enfoque de rede”, posicionando 
a Rede em iniciativas e eventos internacionais e fortalecendo o trabalho estra-
tégico em longo prazo da mesma. 

Para mais informações: http://www.nrg4sd.org/es/inicio 

Sustainable Development Solutions Network (sdsn)
O sdsn é uma iniciativa global lançada pelo Secretário Geral das Nações Uni-
das, Ban-ki-Moon, em agosto de 2012, para mobilizar expertise técnica e cientí-
fica da academia, sociedade civil e do setor privado para apoiar nas soluções de 
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problemas do desenvolvimento sustentável em nível local, nacional e global. O 
objetivo é acelerar a aprendizagem conjunta e fomentar o compartilhamento 
do trabalho técnico e político, através da promoção de abordagens integradas 
para os desafios econômicos, sociais e ambientais que o mundo enfrenta. 

O sdsn também está diretamente ligado ao da agenda pós-2015, auxiliando 
na mobilização de cientistas e desenvolvendo capacidades para acelerar a solu-
ção de problemas de desenvolvimento sustentável em nível local, regional, na-
cional e internacional. Além disso, o sdsn estabelece redes regionais e nacionais 
compostas por universidades, centros de pesquisa, organizações da sociedade 
civil e outros centros de conhecimento para o desenvolvimento sustentável com 
o objetivo de apoiar a criação dos chamados “ods”.  

Outra forma de atuação da iniciativa é a formação de doze grupos temáti-
cos compostos por cientistas, engenheiros, acadêmicos e outros especialistas 
do mundo dos negócios e da sociedade civil para desenvolverem soluções para 
problemas específicos do desenvolvimento sustentável. 

Para mais informações: http://unsdsn.org/ 

c) Fundações

Rockefeller Foundation
A Rockfeller Foundation busca promover o bem-estar da humanidade, apoiando 
projetos sociais, econômicos, ambientais e de saúde.

A Rockfeller Foundation concentra suas atividades em quatro áreas principais: 
Saúde avançada, Revalorização de ecossistemas, Proteção dos meios de subsistên-
cia e Transformação de cidades. Dentro dos projetos voltados para a área de trans-
formação de cidades, a Rockfeller Foundation adota uma abordagem sistêmica 
para problemas enfrentados em áreas urbanas - como as alterações climáticas, 
os sistemas de infraestrutura sustentáveis e inovação para economias informais 
- com foco em estimular o crescimento mais equitativo em todas as sociedades. 

O trabalho atual da organização, voltado para a transformação de cidades, 
se divide nas seguintes etapas:

1) Developing Climate Change Resilience
2) Promoting Equitable Sustainable Transportation 
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3) Informal City Dialogues
4) Smart Power for Environmentally-Sound Economic Development (SPEED) 
5) The Brookings-Rockefeller Project on State and Metropolitan Innovation 

Cada uma das etapas é parte de um projeto que vai buscar reestruturar alguns 
aspectos das cidades que fazem parte do mesmo e torná-las mais sustentáveis.

Para mais informações: www.rockefellerfoundation.org 

Clinton Foundation
A Clinton Foundation é uma organização que busca encontrar soluções dura-
douras nas questões referentes à mudança climática, ao desenvolvimento eco-
nômico, à saúde global, ao bem-estar, e às mulheres para transformar a vida 
das comunidades. Os programas da Clinton Foundation na América Latina 
buscam fortalecer o desenvolvimento econômico através da formação de pes-
soas em comunidades carentes com habilidades de trabalho em mobiliários, 
proporcionando a criação de pequenas e microempresas, com maior acesso ao 
mercado, e trabalhando com os governos municipais para implementar tec-
nologias verdes. Dentro dessa linha, existe o The Clinton Climate Initiative (cci) 
Cities Program, que trabalha em parceria com o C40 Cities Climate Leadership 
Group em uma rede de 63 grandes cidades engajadas e comprometidas com a 
implementação de políticas sustentáveis relacionadas ao clima e a programas 
locais que ajudarão na mudança climática global. 

Atualmente, a parceria C40-cci avança em suas ações colaborativas de for-
ma a orientar as megacidades globais a reduzir as fontes e os riscos da mudan-
ça climática. São trabalhados sete setores-chave e áreas de iniciativa: Energia; 
Finanças e Desenvolvimento Econômico; medição e planejamento; comunida-
des sustentáveis  ; transportes; resíduos, bem como água e adaptação. Em cada 
um dos setores, são convocadas redes de cidades com objetivos e desafios co-
muns, e é oferecido um conjunto de serviços de apoio a seus esforços: assistên-
cia técnica direta, facilitação de trocas, além de pesquisas e comunicação.

Para mais informações: http://www.clintonfoundation.org/ 
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Fundação Avina
O objetivo principal da Fundação Avina é contribuir para mudanças concretas e 
relevantes para um desenvolvimento mais sustentável na América Latina. 

A Avina apoia, desde 2007, o movimento “Cidades Sustentáveis”, que é coor-
denado pela Rede Latino-Americana por Cidades Justas, Democráticas e Sus-
tentáveis. As redes nacionais do movimento “Cidades Sustentáveis” buscam, 
em cada país, não somente incentivar a participação cidadã nas políticas pú-
blicas da cidade, mas também promover as mudanças necessárias para reduzir 
as desigualdades do continente.

As áreas críticas de ação relacionadas a essa estratégia continental incluem: 
1)  Aumentar a inclusão política, social e econômica ao estruturar modelos de 

participação cidadã.
2)  Fortalecer o controle cidadão e a prestação de contas, por meio da adoção 

de indicadores compartilhados para monitorar o progresso e facilitar o in-
tercâmbio de aprendizagens e informações entre cidades e países. 

3)  Promover práticas urbanas inovadoras, mediante o apoio a planos-piloto 
de eficiência passível de demonstração.

4)  Investir na capacitação de líderes urbanos para estimular a conscientiza-
ção e o conhecimento dos cidadãos sobre assuntos urbanos.

Para mais informações: www.avina.net 

d) Entidades empresariais de impacto global

World Business council forSustainable Development (wbcsd)
A missão do wbcsd é incentivar a comunidade empresarial global a criar um 
futuro sustentável para as empresas, a sociedade e o meio ambiente. 

O wbcsd possui uma iniciativa chamada The wbcsd’s Urban Infrastructure 
Initiative (UII), que trabalha em parceria com diversas empresas de vários se-
tores como energia, construção, materiais, transporte, engenharia, etc. Juntos, 
eles desenvolvem planos de ação de sustentabilidade que sejam práticos e de 
baixo custo para as cidades. O projeto se baseia na experiência de empresas 
individuais que já trabalham com urbanistas e engenheiros para prestação 
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de serviços e soluções para os desafios da sustentabilidade nas cidades. Como 
cada cidade enfrenta desafios diferentes, as soluções elaboradas são sob medi-
da para cada uma delas. 

O wbcsd acredita que uma cidade sustentável se torna mais competitiva e 
oferece a seus cidadãos uma vida melhor, já que utiliza os recursos de forma 
mais eficiente, prospera economicamente e cria uma comunidade inclusiva. 
Dessa forma, o trabalho é desenvolvido através de uma sessão de diálogos com 
as cidades a fim de construir um entendimento comum das suas necessidades 
e prioridades específicas. Após os diálogos, são identificadas as principais ne-
cessidades da cidade e é criada uma equipe de transformação interdisciplinar 
da uii que é enviada para trabalhar na própria cidade. 

O objetivo da iniciativa uii (Iniciativa de Infraestrutura Urbana) é produzir 
um “relatório de transformação”, delineando um plano de ação integrado para 
a cidade. O relatório é público e dado a ela para apoiar seus esforços para a im-
plementação de uma infraestrutura urbana sustentável.

Para mais informações: http://www.wbcsd.org/home.aspx 

Global Compact
O Pacto Global da Organização das Nações Unidas (onu) é uma iniciativa pla-
nejada para empresas comprometidas em alinhar suas operações e estratégias 
com os dez princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Assim, as corporações, que 
são os principais agentes da globalização, podem ajudar a garantir que orga-
nizações de mercado, comércio, tecnologia e finanças progridam de maneira a 
beneficiar as economias e sociedades em todos os lugares. 

O Pacto Global tem dois objetivos complementares:
•	 integrar os dez princípios nas atividades empresariais ao redor do 

mundo;
•	 catalisar ações em apoio aos mais amplos objetivos de desenvolvimen-

to da onu, incluindo, por exemplo, as Metas de Desenvolvimento do 
Milênio (MDMs).
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Para o atingimento desses objetivos, o Pacto Global oferece às empresas 
participantes a oportunidade de melhorar suas práticas por meio de vários 
mecanismos: colaboração, aprendizagem, Redes Locais e parcerias.

Para mais informações: http://unglobalcompact.org/ 

e) Organizações não governamentais 

World Wide Fund for Nature (wwf)
A wwf (World Wildelife Fund) é uma organização criada em 1961 que possui a 
missão de conservar os recursos naturais e reduzir as ameaças às diversas for-
mas de vida na Terra. Dessa forma, o objetivo primordial é a construção de um 
futuro no qual as pessoas vivam em harmonia com a natureza. 

Tendo em vista que os recursos da wwf são limitados e que a organização 
não é capaz de atender a todas as regiões que necessitam de ajuda, seus esfor-
ços são concentrados em 13 Iniciativas Globais. Atualmente, são elas:
•	 Amazon
•	 Arctic
•	 China for a Global Shift
•	 Climate & Energy
•	 Coastal East Africa
•	 Coral Triangle 
•	 Forest and Climate
•	 Green Heart of Africa
•	 Heart of Borneo
•	 Living Himalayas
•	 Market Transformation
•	 Smart Fishing
•	 Tigers

Para mais informações: www.wwf.org 
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Greenpeace
Organização não governamental que possui atuação internacional em questões 
relacionadas à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável. O Gre-
enpeace se sustenta por meio de doação de colaboradores – hoje já são cerca de 3 
milhões deles – e não aceita recursos de governos, empresas e partidos políticos. 

Os objetivos da organização são: proteger o meio ambiente em todas as suas 
formas; prevenir a poluição dos oceanos, da terra, do ar e da água potável; aca-
bar com as ameaças nucleares; promover paz, desarmamento global e acabar 
com a violência. 

Os principais projetos da organização estão dedicados aos seguintes temas: 
•	 Mudança climática
•	 Florestas, oceanos
•	 Agricultura ecológica
•	 Poluição tóxica
•	 Energia nuclear 
•	 Paz e desarmamento. 

Para mais informações: www.greenpeace.org 

f) Agências da onu que fomentam a cooperação internacional

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (pnuma)
Estabelecido em 1972, o pnuma é considerado a “voz” do meio ambiente dentro 
do sistema onu. É o defensor, educador, catalizador e facilitador da promoção 
do uso inteligente dos recursos naturais do planeta visando ao desenvolvimen-
to sustentável. 

Estão entre os principais objetivos do pnuma:
•	 Servir como defensor autorizado do meio ambiente mundial;
•	 Desenvolver instrumentos para o meio ambiente nacional e internacional;
•	 Fortalecer as instituições para a gestão eficaz do meio ambiente.

Dessa forma, a missão do pnuma é ser o líder do cuidado com o meio am-
biente e incentivar outras instituições a fazer o mesmo, inspirando, informando 
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e permitindo às nações e às pessoas melhorarem sua qualidade de vida sem 
comprometer as gerações futuras. Dentre os temas de trabalho do pnuma se 
encontram:
•	 Mudança climática
•	 Desastres e conflitos
•	 Gestão de ecossistemas
•	 Governança ambiental
•	 Substâncias nocivas
•	 Eficiência de recursos

A partir dessas áreas estratégicas mencionadas, o pnuma auxilia os países 
a reduzir suas emissões de carbono e incrementar sua resiliência frente aos 
impactos atuais e futuros da mudança climática, por meio de incentivos como 
capacitações e sensibilização, intercâmbio de informações, avaliação de neces-
sidades tecnológicas e vulnerabilidade e implementação de projetos específi-
cos de mitigação e adaptação. 

Alguns dos projetos de mudança climática apoiados pelo pnuma são: Platafor-
ma Regional para Inovação e Transferência de Tecnologia para Mudança Climática; 
Microfinanciamento para a Adaptação à Mudança Climática com base em ecossis-
temas (MEbA); Programas Conjuntos; Avaliações de Necessidades Tecnológicas; e 
Enfoque Territorial da Mudança Climática (TACC).

 Para mais informações sobre o pnuma: www.pnuma.org 

onu Habitat
O onu Habitat é o programa das Nações Unidas que trabalha para a melho-
ria das estruturas urbanas para o futuro e que se estabeleceu em 1977, como 
resultado da conferência denominada “Habitat I”, que ocorreu em Vancouver, 
Canadá, em 1976. 

O objetivo do onu Habitat é promover o desenvolvimento de assentamentos 
urbanos de forma social e ambientalmente sustentável, bem como o encontro 
de abrigo adequado a todos aqueles que necessitam. O onu Habitat busca o de-
senvolvimento de cidades e outros assentamentos bem planejados, bem gover-
nados e eficientes, com moradia adequada, infraestrutura e acesso universal a 
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emprego e serviços básicos como água, energia e saneamento básico. Para atin-
gir essa meta, a organização desenvolve uma estratégia de médio prazo para 
cada período de seis anos. Cada plano está em consonância com o anterior, mas 
também traz respostas às novas demandas urbanas que surgiram ao longo do 
tempo, adequando-as às necessidades da população naquele período. 

São temas de trabalho do onu Habitat:
•	 Planejamento e Design
•	 Legislação
•	 Economia
•	 Água e Saneamento
•	 Mobilidade
•	 Moradia e melhoria de comunidades
•	 Energia
•	 Jovens
•	 Resiliência
•	 Reconstrução
•	 Segurança
•	 Mudança Climática
•	 Gêneros

Para mais informações sobre o onu Habitat: www.onuhabitat.org 
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Nantes foi escolhida como a “Capital Verde 
da Europa 2013”. Essa distinção tem sido ou-
torgada pela Comissão Europeia desde 2008 
com a intenção de estimular as metrópoles 
europeias a fomentar políticas sustentáveis 
que melhorem de maneira direta e eficiente a 
qualidade de vida urbana. 

Os objetivos de Nantes em termos de de-
senvolvimento sustentável se apresentam 
através de 13 temas:
•	 Plano clima: reduzir as emissões de gases 

de efeito estufa => reduzir as emissões 
de 1 milhão de toneladas de CO2 /ano 
antes de 2025

•	 Reduzir o uso do automóvel a 50% do 
total dos transportes 

•	 Reimplantação de tramway, navibus (bar-
cos), promoção de meios de transporte 
“suaves” (bicicleta, caminhada a pé)

•	 Espaços verdes urbanos a menos de 
300m de cada habitante

•	 Utilização sustentável dos solos: adensar 
para reduzir a expansão urbana

•	 Melhorar a qualidade do ar
•	 Reduzir a poluição sonora 

•	 Classificação de desperdícios para mel-
horar a reciclagem 

•	 Reduzir o consumo de água
•	 Saneamento de águas pluviais e águas 

residuais 
•	 Gestão ambiental do território: Agenda 

21 (plano clima, política energética, eco-
barrios, transportes sustentáveis, re-
dução do consumo de pesticidas, gestão 
de zonas úmidas)

•	 Mobilizar os atores do território: envolver 
os habitantes, organizações e empresas 
do território na elaboração dos projetos.  

•	 Compartilhar boas práticas 

Nantes atribui um selo de qualidade 
“Capital Verde” a empresas de seu território 
sob a condição de que integrem o desenvol-
vimento sustentável e o meio ambiente em 
suas atividades, através de ações concretas. 
Graças a seu ativismo internacional frente ao 
tema, Nantes sediou a Cúpula Mundial para 
a Cidade Sustentável, de 25 a 27 de setembro 
de 2013.

Nantes – Capital Verde de Europa
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No século XXI, a mobilidade sustentável é 
um tema de estudo em todos os governos 
locais que se preocupam com o mundo que 
deixarão para as gerações futuras. Entre-
tanto, a fusão dos termos “mobilidade” e 
“sustentável” significa um desafio não só 
para a administração dos líderes locais, mas 
também para todos os cidadãos que passam 
a ter uma importância fundamental nesse 
processo de mudança estrutural, adquirindo 
maiores responsabilidades sobre o tema e 
suas consequências. 

O município de Medellín, Colômbia, possui 
um território de cerca de 382km2. Em 2005, 
a população da Região Metropolitana de 
Medellín era de aproximadamente 3.729.970 
pessoas. Estima-se que, até 2020, ela crescerá 
quase meio milhão, alcançando a marca de 
4.163.984 habitantes. De acordo com a Pes-
quisa “Origem-Destino” elaborada pela Área 
Metropolitana do Valle de Aburrá (amva), o 
parque automotor da cidade cresceu 300% 
em bicicletas e 38% em carros particulares, 
entre os anos de 2005 e 2012. A partir desses 
dados, e tendo em vista os discursos contem-
porâneos acerca do transporte urbano e do 
futuro da sustentabilidade, o município de 
Medellín tem se comprometido a fomentar 
meios alternativos para que sua população 

possa se transportar com segurança e 
eficiência. 

Para Medellín, a promoção da utilização de 
bicicletas como meio de transporte gera be-
nefícios sociais, uma vez que contribui para 
a melhoria da saúde pública pela atividade 
física exercida benefícios ambientais por 
diminuir a quantidade de emissões de gases 
de efeito estufa dos veículos automatizados  
e benefícios econômicos por reduzir os gastos 
com transportes, bem como a manutenção 
da infraestrutura da cidade, apenas para 
citar alguns exemplos. 

A Secretaría de Movilidad de Medellín 
(smm) é responsável por desenvolver diversas 
ações que fomentem esse tipo de mobilida-
de alternativa e sustentável. Há o “Sistema 
de Bicicletas Públicas EnCicla”, que integra 
algumas universidades e estações de metrô; 
a “Ciclovia dominical y semanal”, que favo-
rece a recreação; e o “Al trabajo en Cicla”, 
promovido pela Área Metropolitana do Valle 
de Aburra. Além disso, há o desenvolvimento 
de uma mesa redonda de mobilidade não 
motorizada com o propósito de construir, 
com os usuários, ações que contribuam para 
melhorar a mobilidade em bicicleta. A meta 
do município, em curto prazo, é a melhoria 
da infraestrutura já existente e, a partir de 

Plano Estratégico da Bicicleta de Medellín
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Plano Estratégico da Bicicleta de Medellín
 

então, fazer com que 1% das viagens seja feito 
em bicicletas; aumentar para 3% o percentual 
de viagens em médio prazo; e alcançar 5% 
das viagens feitas pela população em bicicle-
ta em longo prazo. 

A ação internacional do Plano Estratégico 
de bicicletas em Medellín está representada 
pela participação do onu Habitat, através da 
assistência técnica para o projeto “Transfe-
rência de conhecimento e geração de capa-
cidades em torno da Fase I do plano diretor 
metropolitano da bicicleta”, avaliado em 
US$93.500.

O objetivo do projeto se centrou em pro-
porcionar apoio para a tomada de decisões 
em temas de mobilidade, transporte não 
motorizado e todos aqueles que afetem o 
desenvolvimento de projetos específicos para 
a cidade de Medellín e a área metropolitana, 
e que sejam coerentes com as próprias políti-
cas de mobilidade urbana. 

Para se contrapor aos efeitos nocivos do 
crescimento do transporte motorizado, cada 
vez mais cidades promovem o uso de meios 
de transporte sustentáveis, tais como o trans-
porte público massivo ou as bicicletas. Essas 
soluções têm ganhado força também por 

sua importância na redução dos engarrafa-
mentos e dos acidentes viários. O município 
de Medellín e a amva, sendo pioneiros nessa 
área, pretendem financiar políticas a favor do 
trânsito não motorizado que permitam um 
aumento do uso de bicicletas, assim como 
a melhora dos índices de segurança viária. 
Além disso, propõe-se a integração da rede de 
ciclovias com o transporte público, no obje-
tivo de melhorar a acessibilidade de cada vez 
mais grupos da sociedade. 

Para isso, o que se propôs é a expansão 
do sistema de bicicletas públicas (EnCicla) 
e o planejamento da vinculação da rede de 
bicicletas com o sistema Metro, o sistema brt 
Metroplús, o projeto SITVA, etc. Finalmente, 
as experiências aprendidas foram apresenta-
das em um projeto durante o Fórum Urbano 
Mundial (FUM7). Dentre as experiências 
de destaque se encontra o lançamento de 
uma prova-piloto para uma das principais 
avenidas da cidade (Avenida San Juan) e a 
adequação de estacionamentos em lugares 
públicos de alta concentração de pessoas na 
cidade, como a Plaza Mayor e a prefeitura de 
Medellín. 

Boas práticas de sustentabilidade urbana
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•	 As cidades buscam cada vez mais se inserir no cenário internacional 
por motivações econômicas, politicas ou culturais, sendo tais fatores 
complementares entre si. 

•	 Cooperação pode ser entendida como “o movimento pelo qual os ato-
res ajustam seus comportamentos às preferências de outros, mediante 
um processo de coordenação política, a fim de reduzir consequências 
negativas para ambos”. Os principais objetivos da cooperação interna-
cional, ou cooperação técnica – termo usado pela Agência Brasileira de 
Cooperação (abc) – são: a) desenvolver capacidades humanas e institu-
cionais no país beneficiário; b) gerar impacto social ou econômico para 
o público-alvo dos projetos; c) contribuir para o desenvolvimento sus-
tentado do país. 

•	 Duas das formas importantes de cooperação internacional utiliza-
das pelos governos locais são a participação em redes de cidades e a 
participação em editais de cooperação que são abertos por governos, 
agências de financiamento, fundações, ou por outros atores do sistema 
internacional.

ideias-força 
do capítulo 3
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•	 A participação em redes de cidades é importante na medida em que 
permite aos membros compartilharem boas práticas, conhecimento e 
experiência em temas que são comuns. 

•	 A participação em editais de cooperação pressupõe uma formatação 
multiatores, uma vez que, além dos governos locais, também reúne 
universidades, ongs, fundações, dentre outros; e uma perspectiva mul-
tinível, uma vez que fomenta o trabalho de complementaridade entre 
distintos níveis de governo, e envolvendo, muitas vezes, organizações 
internacionais ou supranacionais. O produto mais importante desse 
tipo de cooperação internacional geralmente é o conhecimento produ-
zido e compartilhado a partir do projeto executado, além da interação e 
do relacionamento estabelecido entre os atores.

•	 No que diz respeito à captação de recursos, esse instrumento pode ser 
utilizado pelos governos locais tanto para buscar financiamento para 
projetos ou políticas públicas como para buscar assistência técnica, por 
meio de recursos não reembolsáveis ou a fundo perdido. 
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4. Considerações Finais  
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Este Caderno, fruto de uma construção coletiva dos sócios e parceiros do pro-
jeto AL-LAs, possibilitou organizar o roteiro e as bases para a ação internacional 
dos governos locais pela sustentabilidade a partir de quatro dimensões im-
portantes: (i) principais conferências internacionais; (ii) evolução dos conceitos 
mais relevantes; (iii) exemplos concretos de iniciativas realizadas por governos 
locais e (iv) indicação de um mapa com os principais atores internacionais.

Faz-se importante ressaltar que foi a partir das conferências internacionais 
que não apenas se firmaram os principais compromissos em prol da sustenta-
bilidade, mas também se criaram os marcos normativos e as organizações que 
delimitam e norteiam o ambiente em que as ações internacionais dos governos 
locais acontecem. Conhecer tanto os marcos históricos como os contemporâne-
os torna-se necessário para que a ação internacional de um governo não cen-
tral possa ser coerente e harmônica com o que se passa no sistema.

Por outro lado, a compreensão do que venha ser desenvolvimento susten-
tável norteia de maneira decisiva o tipo de ação e também o objetivo da ação 
internacional dos governos locais pela sustentabilidade. Observa-se aí, ainda 
que não seja este o objetivo principal do Caderno, uma contribuição importan-
te do projeto AL-LAs. 

A compreensão de desenvolvimento como um processo que extrapola o pro-
gresso econômico e que permeia não apenas o direito a uma vida digna, mas 
principalmente a possibilidade de realização plena do potencial humano de 
cada cidadão não é imediata e tem implicações importantes. 

A primeira diz respeito à centralidade das políticas públicas nesse proceso, 
fundamentais para gerar a possibilidade de uma vida digna a todos os cida-
dãos. Nesse sentido ganham importância os governos locais não apenas como 
formuladores e executores de políticas públicas, mas também como instância 
governamental que na contemporaneidade (re)assume um papel de protago-
nismo em relação à prosperidade do seu território. 

A segunda implicação coloca a cultura como um pilar fundamental a qualquer 
processo de desenvolvimento. 
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A cultura não apenas ajuda a conferir significado à existência, mas também 
permite ao indivíduo uma existência mais autônoma, crítica e, portanto, livre. 
Esse senso de liberdade e essa consciência crítica é que irão corroborar com um 
ambiente mais diverso, no qual a tolerância e a convivência harmônica  possam 
ser a tônica, favorecendo, portanto, a realização do potencial humano de cada 
indivíduo.

Abre-se espaço a partir daí para a apresentação de boas práticas e casos 
de sucesso da ação internacional dos governos locais pela sustentabilidade. A 
maior parte delas enquadra-se na dimensão da cooperação internacional. 

Aqui está outra contribuição importante do projeto AL-LAs, não apenas no 
que se refere ao próprio relato e indicação das experiências bem-sucedidas 
relatadas, que servirão de guia e referência para os governos locais que pre-
tendam lançar-se em iniciativas semelhantes, mas, principalmente, por refe-
renciar um modelo de ação internacional que se distingue sobremaneira da 
cooperação tradicional. 

O modelo de cooperação endossado pelo projeto AL-LAs propõe ações que 
integrem diversos atores governamentais ou não, em uma mesma ação, em um 
mesmo projeto, que buscam deixar para todos os participantes um legado de 
troca e intercâmbio de conhecimentos, em prol do aperfeiçoamento de políti-
cas públicas e do fortalecimento institucional dos que se envolveram. 

Além disso, o modelo AL-LAs de cooperação preconiza a complementaridade 
entre os distintos níveis de governo, tendo como premissa que a relação mul-
tinível é não apenas saudável, mas necessária para a eficiência das políticas 
públicas, e, por consequência, das ações de cooperação internacional. Supera-
-se tanto a visão conservadora da diplomacia tradicional, que apenas admite 
a liderança dos governos nacionais em projetos de cooperação, como a visão 
ilusória da descentralização per si, que por certo limita o potencial da ação e 
não se configura, portanto, como saída para a primeira armadilha.
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Mas com quem cooperar? Este Caderno busca responder essa questão de 
maneira muito objetiva, sem a pretensão de esgotar os inúmeros atores, cada 
qual com sua importância, mas indicando alguns que têm sido importantes 
para a ação internacional dos governos locais, em especial na perspectiva da 
sustentabilidade.

Certamente este Caderno pretende ser inspiração e motivação para que ou-
tros governos locais somem-se aos que já praticam a cooperação. A solidarie-
dade como um princípio, a forma participativa de formulação das políticas e 
de construção dos projetos como um valor, e a melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos como o objetivo maior da ação internacional dos governos locais. 
Sete cidades e seus parceiros semeando e multiplicando uma nova agenda de 
relações internacionais.
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Cidades ao mundo O4

Cadernos para a internacionalização das cidades Cadernos para a internacionalização das cidades  O4O4

O4Alianza euro-latinoamericana
de cooperación entre ciudades

A sustentabilidade urbana é um dos objetivos mais importantes da atualidade e 
das décadas futuras. Em um mundo no qual mais da metade da população vive em 
cidades, torna-se indispensável refletir sobre como assegurar o desenvolvimento dos 
territorios, a partir de uma lógica democrática, sem colocar em risco o futuro das 
próximas gerações. 

Essa tarefa, que não é fácil, requer um alto nível de compromisso e visão estra-
tégica por parte de numerosos atores: organizações internacionais, governos nacio-
nais, autoridades locais, sociedade civil, setor privado, coletivos, universidades, entre 
muitos mais. 

Diante desse desafio, a ação e a cooperação internacional se convertem em fer-
ramentas de grande utilidade para melhorar as políticas públicas relativas à susten-
tabilidade, pois permitem compartilhar boas práticas, formar redes de trabalho ou 
responder de maneira coordenada a fenômenos globais como a mudança climática. 

O presente Caderno busca antecipar reflexões e noções práticas sobre como criar 
territórios mais sustentáveis e democráticos, nos quais o desenvolvimento humano 
seja a principal variável a ser considerada, aproveitando os laços e as alianças com 
o exterior. O leitor encontrará aqui um apanhado histórico e conceitual do “desen-
volvimento sustentável”; visões sobre sustentabilidade de distintos atores e uma 
revisão de boas práticas de sustentabilidade urbana na Europa e na América Latina 
com a participação de diversos atores ativos no tema.  

O Caderno “Ação Internacional para uma Cidade Sustentável” é o quarto volume 
da coleção de Cadernos para a Internacionalização das Cidades, realizado no marco 
do Projeto AL-LAs (Aliança Euro-Latinoamericana de Cooperação entre Cidades). Ele 
foi elaborado pelo Gobierno de la Ciudad de México e pela Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte, Brasil, com o apoio financeiro da União Europeia. 

O Projeto AL-LAs tem como objetivo afiançar a capacidade de ação coletiva das 
autoridades locais da América Latina, suas redes e associações nas relações inter-
nacionais contemporâneas, para melhorar a qualidade de suas políticas públicas e 
seu desenvolvimento em três temas prioritários: sustentabilidade, inclusão social e 
atratividade territorial.

AL-LAs é coordenado pelo Gobierno de la Ciudad de México em colaboração com 
os governos das cidades de Quito, Equador; Lima, Peru; Medellín, Colômbia; Belo 
Horizonte, Brasil; Morón, Argentina, e Montevideo, Uruguai; e de seus sócios euro-
peus: a rede de Cidades Unidas da França e o Fundo Andaluz de Municípios para a 
Solidariedade Internacional, na España. 

Cidades ao mundo

Alianza euro-latinoamericana
de cooperación entre ciudades
www.proyectoallas.net

Ação internacional  
para uma cidade sustentável 
Tendências, atores e boas práticas

Proyecto financiado  
con el apoyo de la UE
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