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Este caderno foi preparado como parte do trabalho de assistência técnica realizado pela
Fundação Dom Cabral para a Prefeitura de Belo Horizonte no âmbito do projeto AL-LAs. A
preparação do conteúdo é apoiada por diferentes etapas de trabalho e fontes de informação
que são descritas abaixo:
• Terceiro Workshop de Aprendizagem de AL-LAs: "Ação internacional por uma cidade
sustentável": aconteceu na cidade de Belo Horizonte, entre 10 e 13 de dezembro de 2013.
Contou com a participação das cidades parceiras de AL-LAs e consistiu na apresentação de
casos, conferências de especialistas no assunto, debates e dinâmicas que permitiram aos
participantes compartilhar experiências e propor algumas iniciativas que as cidades podem
adotar em matéria de cooperação internacional para a sustentabilidade.
• Relatório analítico: consistiu na sistematização e análise dos conteúdos apresentados,
discutidos e gerados no Terceiro Workshop de Aprendizagem.
• Questionário de cidades: foi respondido pelas cidades AL-LAs em preparação para o Terceiro
Workshop de Aprendizagem. O objetivo do questionário foi registrar e coletar a experiência
das cidades sobre o assunto.
• Terceiro webinar – Os desafios da sustentabilidade: realizado em 16 de maio de 2014.
O papel das autoridades locais foi discutido no debate global sobre sustentabilidade.
• Pesquisa documental e bibliográfica: com o objetivo de reunir informações adicionais sobre
o conceito de desenvolvimento sustentável e a cidade sustentável e conhecer o cenário atual
de ação internacional para a sustentabilidade.
• Escrever histórias de sucesso com o apoio e revisão de instituições e governos locais que
tiveram o apoio de organizações territoriais em suas iniciativas de desenvolvimento
sustentável.
• Consulta e entrevistas com professores especializados no assunto que contribuíram com
uma visão analítica sobre o conteúdo compilado nas etapas anteriores.
• Revisão pela Coordenação Geral do Projeto AL-LAs com sugestões pertinentes para melhorar
o documento final.

INTRODUÇÃO
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CAPÍTULO I.
 
O SISTEMA INTERNACIONAL E O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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1.1. A questão ambiental na areia internacional: dos
problemas globais às soluções locais

1.2. A evolução do conceito de
desenvolvimento: do crescimento econômico
ao desenvolvimento humano

Até o início dos anos 1970, o pensamento global dominante
apontava que o ambiente seria uma fonte inesgotável de
recursos e que qualquer ação para aproveitar a natureza poderia
ser infinita. As mudanças climáticas e a intensidade e a
frequência dos fenômenos extremos da natureza que começaram
a afetar muitos países motivaram o debate sobre questões
ambientais no sistema internacional.

O conceito de desenvolvimento evoluiu nas últimas décadas,
focando progressivamente no ser humano e no direito à vida em
plenitude.
Desde o final da Segunda Guerra Mundial e com a criação da
ONU, o conceito de desenvolvimento esteve ligado
principalmente aos indicadores de crescimento econômico.

Por outro lado, a globalização encorajou a participação nesta
discussão de outros atores como a ONU, universidades, empresas,
fundações, associações e governos locais.

Não foi até a década de 1990 que as Nações Unidas introduziram a
perspectiva do "Desenvolvimento Humano", que amplia a definição
do conceito como "o processo de expansão de oportunidades para
os seres humanos" (Relatório sobre Desenvolvimento Humano,
PNUD, 1990).
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1.3. Uma visão geral do desenvolvimento sustentável

TABELA 1. Evolução temática de conferências e iniciativas
sobre desenvolvimento sustentável

Em 1992, durante a Conferência do Rio, houve outra mudança de
abordagem com a apresentação do conceito de
"Desenvolvimento Sustentável" definido pelo Relatório
Brundtland como o desenvolvimento que permite satisfazer as
necessidades das gerações atuais sem comprometer a satisfação
das necessidades de gerações futuras.

Conferência ou Iniciativa Lugar e ano Objetivos e Tópicos Principais

En 1994, John Elkington acuñó el término Triple Bottom Line
(TBL), que se ha convertido en referencia para la definición de
desarrollo sustentable e implica en su significado, no sólo de
cuestiones económicas, sino también sociales y ambientales que
se relacionan con actividades, procesos y productos

Tendências

Conferência de
Estocolmo

Conferência das Nações
Unidas sobre
Assentamentos
Humanos

Suécia, 1972

Canadá, 1976

Estabelecer um modelo de desenvolvimento
focado na preservação do ambiente, direitos
humanos, gestão de recursos naturais e
eliminação de armas de destruição em
massa.

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

O Programa Ambiental das Nações
Unidas (PNUMA) é criado e uma agenda
ambiental é inaugurada, juntamente com
a instituição do direito ambiental
internacional.

Marco fundamental no avanço do
desenvolvimento sustentável, que além
de destacar questões metropolitanas,
também deu origem ao programa das
Nações Unidas para Assentamentos
Humanos (ONU-Habitat).
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Conferência ou Iniciativa Lugar e ano Objetivos e Tópicos Principais
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Tendências

ECO 92

Cúpula Mundial sobre
Desenvolvimento
Sustentável / WSSD

Conferência das Nações
Unidas sobre
Desenvolvimento
Sustentável / UNCSD
(Río + 20)

Brasil, 1992

África do Sul,
2002

Brasil, 2012

Discutir como o desenvolvimento
sustentável pode ser reconciliado com um
melhor uso dos recursos naturais.

Rever os objetivos da ECO 92, especialmente
a Agenda 21.

Discutir a estrutura institucional para o
desenvolvimento sustentável, tentando
avaliar as lacunas que ainda existem na
implementação dos resultados
estabelecidos em conferências anteriores.

Componentes econômicos, sociais e
ambientais são integrados ao conceito
de desenvolvimento sustentável .Durante
esta cúpula, a Agenda 21 é formulada, um
plano de ação para melhorar o ambiente
e a promoção do desenvolvimento
urbano sustentável.

Um plano de ação global capaz de
conciliar as necessidades de
desenvolvimento econômico e social da
humanidade é definido, levando em
conta as gerações futuras.

Promove uma abordagem integrada ao
planejamento e construção de cidades
sustentáveis   por meio de redes eficientes
de transporte e comunicação; edifícios
mais verdes; assentamentos e sistemas
eficientes de prestação de serviços;
melhoria da qualidade do ar e da água;
preparação e resposta a desastres e
maior resiliência às mudanças climáticas.



1.4.  Governos locais e desenvolvimento:  um
modelo "de baixo para cima"

Nestas décadas há uma rápida evolução na intensidade da
participação dos governos locais, por duas razões principais: a
necessidade de implementar políticas públicas mais eficientes
para enfrentar os desafios urbanos e estabelecer acordos
multiníveis e multi-ator que garantam maior eficácia das
políticas internacionais.
 
Os governos locais podem desempenhar um papel
fundamental, tanto na formulação quanto na implementação
de estratégias de desenvolvimento para criar políticas
eficazes destinadas a reduzir a desigualdade, aumentar a
justiça e a inclusão social.
Esse importante papel dos governos locais supõe um maior
empoderamento, já que o processo de descentralização
política e administrativa é o que pode garantir soluções para
os desafios da população de cada território. Nesse sentido,
uma ferramenta que contribui para o compromisso entre os
governos centrais, locais e sociedade civil é a Agenda 21 Local.
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Embora o conceito de "desenvolvimento sustentável"
ganhou terreno na areia internacional como um dos tópicos
da agenda global, é evidente que ainda persistem noções
diversas sobre as características que identificam uma
"cidade sustentável", bem como o papel dos governos e
autoridades locais na melhoria da qualidade de vida das
pessoas e no cuidado dos recursos naturais do planeta.

Da globalização e a aceleração do processo de urbanização
global, questões como mobilidade urbana, gestão de
resíduos sólidos e mudanças climáticas que transcendem os
limites territoriais e exigem soluções globais.
Atualmente, existem várias abordagens sobre o significado
de uma "cidade sustentável", bem como o papel dos
governos e das autoridades locais na melhoria da qualidade
de vida das pessoas e o cuidado dos recursos naturais do
planeta.

CAPÍTULO I I .  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CIDADES:VISÕES E
MODELOS DE AÇÃO
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O Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUMA) é
considerado a "voz do meio ambiente" e tem como objetivo
promover o uso inteligente dos recursos e o
desenvolvimento sustentável do ambiente global.
Em seu relatório "Towards a Green Economy", o PNUMA
define os indicadores que medem o desempenho ambiental
de uma cidade: os níveis de poluição e emissões de carbono;
o consumo de água e energia; a qualidade da água; a
energia; os volumes de resíduos e reciclagem; a quantidade
de espaços verdes e florestas e a perda de terras agrícolas,
entre outros.
O programa da ONU Habitat, cujo papel é promover o
desenvolvimento de assentamentos humanos social e
ambientalmente sustentáveis, define a cidade sustentável
como aquela que minimiza o consumo de energia fóssil e
outros recursos materiais, explora os fluxos locais ao
máximo e atende aos critérios de conservação de estoques e
redução do volume de resíduos.

A Agenda 21 Local tem sido uma ferramenta importante para o
planejamento do desenvolvimento sustentável e é a tradução
dos princípios do desenvolvimento sustentável no espaço
mais próximo da vida das pessoas, ou seja, a cidade, o bairro,
o local de trabalho, o lazer e a escola, entre outros.
 
A partir de sua implementação, as autoridades locais e a
comunidade começaram a estabelecer uma parceria pública
para o diálogo e a negociação, a fim de planejar, monitorar e
avaliar a implementação de um programa de desenvolvimento
local sustentável.
 
O capítulo 28 da Agenda 21 Global previa que "cada autoridade
em cada país implementasse uma Agenda 21 Local, com uma
ação baseada na construção, operação e manutenção da infra-
estrutura local econômica, social e ambiental, com o
estabelecimento de políticas ambientais locais e a
contribuição para a implementação de políticas ambientais
nacionais.
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2.1. Sustentabilidade no contexto das
cidades - O caso da Agenda 21 Local

2.2. A visão da Organização das Nações
Unidas (ONU)



Considerado atualmente a maior fonte de financiamento para o
desenvolvimento na América Latina e no Caribe, o BID reconhece o
papel de liderança das cidades e a importância de servir e
promover projetos voltados para a sustentabilidade urbana.
Por essa razão, criou a Iniciativa de Cidades Emergentes e
Sustentáveis   (CIEM), que trabalha para ajudar as cidades de médio
porte da América Latina e do Caribe a identificar, classificar e
priorizar projetos de investimento para o desenvolvimento
sustentável em três áreas:1) sustentabilidade ambiental e mudança
climática;

que possam promover a sustentabilidade urbana,
independentemente da abordagem adotada por seus
gestores.  Empresas como a Siemens, por exemplo, usam o conceito
de Green City, em seu Índice de Cidades Verdes. Outros exemplos
desse tipo de abordagem são os estudos sobre os componentes das
cidades verdes e inteligentes (Schneider Electric), os elementos que
constituem uma cidade ótima (McKinsey) e a iniciativa para
promover a infraestrutura urbana sustentável (Conselho
Empresarial Global para o Desenvolvimento Sustentável). 11

2.3. A visão do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial

2.4. A visão do setor privado

2) desenvolvimento urbano integral; e 3) sustentabilidade fiscal e
governança.
Por sua vez, o Banco Mundial é um grupo composto por cinco
instituições de desenvolvimento e define cidades sustentáveis   
como comunidades urbanas comprometidas em melhorar o bem-
estar de seus residentes atuais e futuros, através da integração
de questões econômicas, ambientais e sociais. A assistência
técnica e financeira que o BM atribui ao desenvolvimento urbano
aumentou consideravelmente.

Várias empresas e organizações de apoio, como consultorias
e think tanks, abordam a questão das cidades sustentáveis   de
diferentes maneiras.             
A urbanização crescente força as cidades a tornarem as suas
infraestruturas mais eficientes e sustentáveis   em áreas como o
fornecimento de eletricidade, mobilidade e edifícios verdes e,
portanto, o interesse deste grupo de organizações privadas é
apresentar as suas soluções e mostrar as seus clientes potenciais



O planejamento urbano que
promove a sustentabilidade
deve avaliar cenários de longo
prazo e incorporar
preocupações tradicionais
(otimizar a infraestrutura e
coordenar o crescimento, por
exemplo) e resiliência a
catástrofes e os efeitos das
mudanças climáticas. Para isso,
planos de 20, 30, 50 e até 100
anos foram desenvolvidos
como ferramentas para auxiliar
no planejamento sistemático
do desenvolvimento urbano.

A cidade deve ter uma alta
densidade de moradores com
várias centralidades, com uso
misto de espaço (habitação
para populações com diferentes
níveis de renda, comércio,
serviços, indústrias limpas,
espaços públicos, etc.)
distribuídos por todo o
território. Este formato otimiza
o uso da infraestrutura urbana,
além de ter um impacto positivo
na redução das emissões de
gases de efeito estufa, a
melhoria do transporte, a luta
contra a fragmentação da
cidade e o apoio à economia
criativa.

1. 2.
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2.5. Sete ideias para uma cidade sustentável: 
a reflexão do projeto AL-LAs

Planejamento a longo
prazo para a promoção
da resiliência:

Planejamento e gestão
eficiente de áreas
urbanas:

Os grandes desafios presentes
em muitas cidades,
especialmente nos países em
desenvolvimento, estão ligados
ao saneamento urbano e às
inundações. Tradicionalmente, o
problema é tratado com a
canalização de cursos de água,
mas também pode ser tratado
com a criação simultânea de
áreas verdes, ao longo dos cursos
em forma de parques lineares.
Além de reduzir as inundações, os
parques também podem ser um
espaço para a educação
ambiental e o ponto de coleta de
resíduos recicláveis.

3.
Promoção da sinergia
entre áreas verdes,
drenagem e saneamento:



O sistema de transporte público é
vital para que as economias de
aglomeração das cidades possam
ser usadas. Além disso, um bom
sistema de transporte em que o
carro é parte, mas não o
protagonista, proporciona uma
redução de custos na construção de
estradas e no sistema sanitário –
devido a acidentes e baixa
qualidade do ar. O planejamento
correto do espaço reduz a
necessidade de grandes
deslocamentos, que devem ser
concluídos com um bom sistema de
transporte público, calçadas de boa
qualidade, ciclovias, veículos
compartilhados e fixação dinâmica
de preços dos estacionamentos.

Envolve a construção de
edifícios eficientes, integrados
na área onde estão inseridos e
que colaboram com a qualidade
de vida de seus ocupantes e
moradores que vivem ou
circulam em seu entorno. Isso
pode ser estabelecido no
processo de planejamento
urbano e calculado de acordo
com os benefícios esperados
para sistemas de transporte,
energia, água e saúde. Da
mesma forma, o setor público
deve contratar
empreendimentos sustentáveis,
promovendo a poupança no
consumo de energia e água e na
manutenção ao longo de seu
ciclo de vida.

4. 5.
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2.5. Sete ideias para uma cidade sustentável: 
a reflexão do projeto AL-LAs

Sistema de transportes
promovendo qualidade de
vida e sustentabilidade:

Suporte para a
construção sustentável:



A pressão da população por
maior participação nas decisões
dos agentes públicos está
ganhando força. Por isso, o
diálogo deve ser incentivado –
presencial ou virtual– com a
população, com a publicação de
planos e indicadores de
desempenho que permitam
avaliar as ações e resultados
alcançados pelos governos locais
e também compartilhar visões
complementares para a gestão
urbana.

7.
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2.5. Sete ideias para uma cidade sustentável: 
a reflexão do projeto AL-LAs

Governança
participativa guiada por
indicadores:

Eficiência no consumo de
recursos com grande potencial
para gerar benefícios para a
sociedade deve ser promovida.
Por essa razão, é necessário que
a população seja sensível ao uso
de alternativas - desde bicicletas
compartilhadas até mecanismos
de economia de energia em
edifícios. Além disso, o preço dos
bens e serviços deve incentivar a
maior economia possível dos
recursos. Finalmente, os sistemas
fiscais e de multas
complementam um sistema de
incentivos que encoraja a
população a agir de maneira
sustentável e pune um
comportamento negativo.

6. Incentivos para o baixo
consumo de recursos:



Nas últimas décadas, as cidades e os governos locais lançaram
políticas públicas inovadoras para melhorar a sustentabilidade
de seus territórios e aumentar a qualidade de vida de seus
habitantes. Estratégias de cooperação internacional entre
cidades e networking tornaram-se veículos privilegiados para
promover boas práticas nessa área.

CAPÍTULO III. 
 
AÇÃO INTERNACIONAL DOS GOVERNOS LOCAIS PARA A
SUSTENTABILIDADE: TENDÊNCIAS E ATORES
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A ação internacional para a sustentabilidade das cidades
mostra-se como um modelo flexível para a internacionalização
dos governos locais, com diferentes possibilidades de
participação de acordo com as prioridades estabelecidas ou
parceiros desejados.Este modelo de trabalho vem crescendo e a
tendência é tornar-se ainda mais importante.
 
Relevantes no âmbito do projeto AL-LAs, seis tópicos
prioritários são destacados para a sustentabilidade das
cidades; e as modalidades e os principais atores são
identificados para a cooperação internacional no tópico.



Os territórios contribuíram para o aquecimento global, uma
vez que são uma das principais fontes de produção de gases
de efeito estufa (GEE). As áreas urbanas geram dois terços das
emissões globais de CO2 e consomem 80% da energia
produzida em todo o mundo.

Para que a gestão de resíduos tenha um impacto benéfico,
real e de longo prazo, os governos locais devem considerá-la
de uma perspectiva abrangente e integrada, ou seja, levando
em conta todos os componentes do processo de geração e
descarte de resíduos. Reduzir a geração de resíduos, melhorar
a coleta e o transporte dos mesmos, dar um tratamento
adequado para que reutilize e recicle quantidades maiores,
garantir segurança do trabalho às pessoas envolvidas no
processo de separação e reciclagem e garantir que sua
disposição final seja realizada em condições de segurança
ambiental e de saúde fazem parte desta visão.

Em média, a frota de veículos das cidades da Europa e da
América Latina cresce a uma taxa de 10% ao ano. Isso
representa um desafio de magnitude para os governos locais
em termos de mobilidade, poluição do ar e saúde, entre
outros. A criação de políticas públicas para a mobilidade
sustentável contribui para reduzir os GEE diretamente e de
forma importante, melhora as condições ambientais de uma
cidade e pode ser um dos principais desencadeadores da
inclusão social.
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3.1. Seis tópicos prioritários para a
sustentabilidade das cidades

1. Alterações climáticas 3. Gestão integrada de resíduos

2. Mobilidade urbana



Sabe-se que apenas 2,5% da água na Terra é adequada para
consumo humano e cerca de 780 milhões de pessoas em todo
o mundo não têm acesso a água potável.  Além disso, segundo
dados da ONU Habitat, no ano de 2030, cerca de 60% da
população mundial viverá em cidades, o que aumentará
significativamente a demanda por serviços urbanos, incluindo
abastecimento de água e gestão de águas residuais e pluviais.

Finalmente, não se pode ignorar que uma cidade sustentável é
aquela que consegue gerar condições de vida aceitáveis  para
todos os seus cidadãos e proporcionar oportunidades de
desenvolvimento, sem colocar seus recursos em risco para as
gerações futuras. A inclusão social é um pilar da visão AL-LAs
da sustentabilidade urbana.

A maioria das questões de sustentabilidade deve ser
considerada a partir de uma lógica metropolitana, caso
contrário, os esforços do governo local poderiam gerar poucos
resultados, por isso é essencial alcançar a coordenação entre
as cidades e suas áreas metropolitanas e municípios vizinhos.
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4. Recursos hídricos

6. Inclusão social

5. Gestão metropolitana



É uma associação de governos locais e organizações
governamentais nacionais e regionais comprometidas com o
desenvolvimento sustentável. A rede desenvolve e gerencia
várias campanhas e programas que abordam questões de
sustentabilidade local destinadas a proteger bens comuns
globais (como qualidade do ar, clima e água).

É uma iniciativa criada pela Associação Mundial das Grandes
Metrópoles e pela rede mundial de Cidades e Governos Locais
Unidos (CGLU) que trabalha na identificação de mecanismos
para reduzir a dependência dos governos locais em recursos
externos e fortalecer a autonomia financeira e econômica local
através do uso de recursos territoriais.
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3.2. Cooperação com redes de cidades para a
sustentabilidade urbana
As redes de cidades são um conjunto de governos locais que,
em busca de um objetivo consensual, realizam um trabalho
coletivo cooperando entre si de maneira horizontal. A
participação em redes de cidades é importante, pois permite
que os membros compartilhem boas práticas, conhecimentos
e experiências sobre questões comuns.

ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade

Fundo Global para o Desenvolvimento das
Cidades (FMDV):

O ICLEI apoia os governos locais por meio de treinamento,
assistência técnica e assessoria na elaboração e implementação
de programas de desenvolvimento sustentável.
Entre os principais tópicos de pesquisa estão: sustentabilidade;
resiliência; biodiversidade; cidades de baixo carbono; cidades
com eficiência de recursos; infraestrutura urbana inteligente;
economia urbana verde; comunidades felizes e saudáveis.

C40 - Cities Climate Leadership Group:

Ajuda os governos locais a identificar, desenvolver e
implementar políticas e programas locais com impacto global na
redução das emissões de gases de efeito estufa e na mitigação
do risco climático.

Seu trabalho se concentra principalmente em sete áreas
principais: transporte; energia; gestão de resíduos sólidos;
comunidades sustentáveis; mediação e planejamento; drenagem
de água e infraestrutura; financiamento sustentável e
crescimento verde.



União Europeia e o projeto SWITCH
A UE apoiou este projeto que visava desenvolver novas soluções
para aumentar a eficiência dos sistemas hídricos urbanos e
repensar antigos paradigmas.
Liderada pelo Institute for Water Education (IHE) da Unesco, o
projeto SWITCH reuniu doze cidades de quatro continentes para
trabalhar em conjunto com outras partes interessadas para
buscar uma mudança mais eficaz para a gestão em todos os
aspectos do ciclo da água (água, águas residuais, águas pluviais
e sistemas hídricos) e em face de diferentes situações
climáticas, socioeconômicas e institucionais; perspectivas
sociais, econômicas e ambientais.

Programa de Ação Climática da Cidade do México/Banco Mundial
É uma ferramenta de planejamento que integra, coordena e
promove ações com o objetivo de reduzir os riscos ambientais,
sociais e econômicos derivados das mudanças climáticas.A
avaliação realizada no final da primeira fase do programa
concluiu que houve uma redução de 4,5% nas emissões de gases
de efeito estufa na Cidade do México, e a mitigação alcançada
foi de seis milhões de toneladas de dióxido de carbono
equivalente (CO2e), correspondente a 86% do objetivo original.
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3.3. Cooperação internacional entre cidades e
organizações multilaterais
Em geral, esta cooperação está caracterizada por acordos institucionais que incluem dois
tipos de cooperação internacional: o formato multi-ator, isto é, o encontro de governos
locais, universidades, fundações ou outros atores na mesma plataforma de colaboração; e a
perspectiva multinível promovendo o trabalho de complementaridade entre os diferentes
níveis de governo e com a participação em muitos casos de organizações internacionais ou
supranacionais.
Como exemplos, dois casos podem ser mencionados: o projeto SWITCH e o Programa de
Ação Climática da Cidade do México.



A solidariedade internacional visa aliviar as políticas dos
governos nacionais que não conseguiram atender às
necessidades básicas de suas populações, tanto por falta de
recursos financeiros quanto por meios técnicos. A solidariedade
internacional tem acompanhado de maneira oportuna o
desenvolvimento de projetos para melhorar o acesso à água
potável.
Na Europa existem exemplos como espanhol e francês em
termos de solidariedade internacional para a gestão da água.

Projetos de gestão da água da solidariedade de Andaluzia:A
cooperação descentralizada da Andaluzia realizada a partir do
nível local, promove a obtenção do direito à água através do
apoio de projetos específicos que supõem a prestação de um
serviço público pelas instituições locais dos países que
precisam ajuda.

Lai Oudin Santini, um novo marco jurídico para a solidariedade
internacional: No âmbito desta lei, as administrações locais e as
agências de recursos hídricos podem alocar 1% do seu
orçamento para ações de cooperação.  Da mesma forma, os
governos locais e suas associações competentes em matéria de
coleta e tratamento de resíduos domésticos têm a possibilidade
de destinar 1% dos recursos desses serviços para ações de
cooperação em matéria de resíduos em outras cidades de
países em desenvolvimento.

3.4. Solidariedade internacional
e sustentabilidade
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Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF):
Seus chamados "programas estratégicos" buscam alinhar-se com
a estratégia internacional dos Estados de migrar para economias
de baixo carbono. Os programas são os seguintes: Programa de
gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável; Programa
Institucional de Gestão Ambiental; Programa da América Latina de
carbono, energias limpas e alternativas.
Para mais informações: www.caf.com

Fundo Francês para o Ambiente Global (FFEM):
É um fundo bilateral que busca financiar projetos que protegem
o ambiente, especialmente em países em desenvolvimento, em
áreas como: biodiversidade; mudança climática; águas
internacionais; degradação do solo (incluindo desertificação e
desmatamento); poluentes orgânicos; camada de ozônio.
Para obter mais informações: http://www.ffem.fr/site/ffem/

3.5.  Mapa de atores pela sustentabil idade local  e
internacional

a)  Organizações de f inanciamento
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Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento (AECID):
A AECID concentra seus esforços em nove setores-chave de
cooperação: água e saneamento; crescimento econômico; cultura
e ciência; desenvolvimento rural, segurança alimentar e
nutricional; educação; gênero; governação democrática;
ambiente e mudança climática; saúde.
Para mais informações: www.aecid.es



Cities for Mobility (CfM):
A fim de apoiar o desenvolvimento de sistemas de transporte
mais eficientes e sustentáveis, a CfM promove projetos sobre
temas como: o incentivo ao uso de bicicletas; a promoção de
transportes que utilizam menos energia e menos poluentes e o
desenvolvimento de tecnologias inovadoras.
Para mais informações sobre Cities for Mobility: www.cities-for-
mobility.net

World Mayors Council on Climate Change (WMCCC):
É uma aliança de prefeitos comprometidos com a proteção do
ambiente.Um de seus principais objetivos é fortalecer a
liderança política pela sustentabilidade global por meio da
construção de um grupo de líderes comprometidos com a
sustentabilidade local.
Para mais informações:
http://www.worldmayorscouncil.org/home.html

b) Redes e Organizações Internacionais de
governos locais
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Regions of Climate Action (R20): 
A R20 é uma organização sem fins lucrativos que atua como
matchmaker entre: governos locais, criadores de tecnologia e
investidores. Seu objetivo é conectar os diferentes atores, a fim
de facilitar a implementação de projetos.
Para mais informações: http://regions20.org/

Energy Cities: 
É uma associação europeia de autoridades locais para a
transição energética. Entre seus principais objetivos estão:
fortalecer sua liderança e habilidades no campo da energia
sustentável; representar os interesses e influenciar as políticas e
propostas das instituições da UE.
Para mais informações: http://www.energy-cities.eu/

Rede NRG4SD (Rede de Governos Regionais para o Desenvolvimento
Sustentável):
 
É uma organização internacional sem fins lucrativos e um dos seus
principais objetivos é ser a voz e representante dos governos regionais a
nível internacional no campo do desenvolvimento sustentável.
Para mais informações: http://www.nrg4sd.org/es/inicio

Sustainable Development Solutions Network (SDSN):
Seu objetivo é acelerar a aprendizagem conjunta e fomentar o
intercâmbio técnico e político, por meio da promoção de
abordagens integradas aos desafios econômicos, sociais e
ambientais do mundo.
Para mais informações: http://unsdsn.org/



Rockefeller Foundation:
Concentra suas atividades em quatro áreas principais: saúde
avançada; reavaliação dos ecossistemas; proteção dos meios de
subsistência e transformação das cidades.
Para mais informações: www.rockefellerfoundation.org

Clinton Foundation:
Trabalha com os governos municipais para implementar tecnologias
verdes, especificamente em sete setores-chave: energia; finanças e
desenvolvimento econômico; medição e planejamento; comunidades
sustentáveis; transporte; resíduos; água e adaptação.
Para mais informações: http://www.clintonfoundation.org/
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c)  Fundações

Fundación Avina:
Entre seus objetivos estão: aumentar a estrutura política, social
e econômica com a inclusão de modelos de participação cidadã
e promover práticas urbanas inovadoras, apoiando planos piloto
de eficiência sujeitos a demonstração. 
Para mais informações: www.avina.net



Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUMA):
Entre os tópicos de trabalho deste programa estão:
mudança climática; desastres e conflitos; gestão de
ecossistemas; governança ambiental; substâncias nocivas;
eficiência de recursos.
Para mais informações sobre o PNUMA: www.pnuma.org
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e) Organizações não governamentais

World Wide Fund for Nature (WWF):
Sua missão é conservar recursos naturais e reduzir as
ameaças a várias formas de vida na Terra.
Atualmente, seus esforços estão concentrados em 13
iniciativas globais.
Para mais informações: www.wwf.org

f) Agências da ONU que incentivam a cooperação
internacional

ONU Habitat: 
A organização trabalha nos seguintes tópicos: planejamento e
design; legislação; economia; água e saneamento;
mobilidade;  habitação e melhoria das comunidades; energia;
jovens; resiliência; reconstrução; segurança; mudança climática
e gênero. 
Para mais informações sobre ONU Habitat: www.onuhabitat.org

Greenpeace:
Organização não governamental internacional sobre questões
relacionadas à conservação do ambiente e desenvolvimento
sustentável.
Seus principais projetos abordam os seguintes tópicos:
mudanças climáticas; florestas; oceanos; agricultura ecológica;
poluição tóxica; energia nuclear, paz e desarmamento.
Para mais informações: www.greenpeace.org



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

Design editorial: Jorge Montes
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