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Este documento sintetiza as principais ideias e abordagens do Caderno 07 Governos
Locais na agenda internacional: atores ou espectadores?, da Aliança Euro-Latino-
Americana de cooperação entre cidades, AL-LAs.
 
O caderno tem por objectivo demonstrar às cidades e governos locais que influenciar o
mundo não é mais uma opção, mas uma necessidade intimamente ligada ao exercício
responsável da ação governamental. Ao longo destes capítulos, procuramos responder
às seguintes questões: As cidades devem participar das grandes questões da agenda
global e por quê? Os governos locais são protagonistas ou atores de elenco no cenário
mundial? Quais mecanismos ou ferramentas as autoridades locais têm para influenciar
as agendas globais? As cidades podem exportar suas prioridades para agendas globais
e não apenas alinhar, cumprir ou influenciar as agendas do sistema das Nações Unidas?

INTRODUÇÃO
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CAPÍTULO I .
 
AGENDA GLOBAL E GOVERNOS LOCAIS
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Atualmente, há um consenso geral que as políticas
internacionais devem contar com os governos locais e com
os atores das cidades e territórios (organizações da
sociedade civil, empresas privadas, academia, etc.) para
serem eficazes. Essas políticas estão claramente ligadas a
muitas das competências gerenciadas pelos governos
locais que, na maioria dos contextos, são garantidores dos
serviços considerados básicos.
Nas últimas décadas, as políticas locais têm uma incidência
crescente nas principais questões da agenda global.
Atualmente, os governos locais desempenham um papel
decisivo na luta contra as alterações climáticas, na medida
em que cerca de 80% das emissões de CO2 são produzidas
em ambientes urbanos. Apoiar políticas locais destinadas a
favorecer o uso de energias renováveis   ou promover
práticas de poupança de energia e de redução de emissões
em ambientes urbanos tornou-se um dos principais
desafios do nosso tempo.

Os governos locais também desempenham um papel
decisivo na gestão dos fluxos migratórios, na medida em
que gerenciam políticas de integração social relacionadas
ao acesso à habitação, educação, saúde ou emprego e
devem promover na cidadania valores como tolerância e
respeito pela diversidade.
Na mesma linha, a crescente urbanização do planeta (as
últimas projeções colocam a população urbana acima de
60% em 2050) fez da agenda urbana um grande desafio.
Neste contexto, é necessário fortalecer as capacidades
institucionais e operacionais dos governos locais e
melhorar os ambientes em que operam. Essa visão se
espalhou e superou a resistência. Para que os governos
locais assumam suas responsabilidades e o façam com
eficiência, eles devem ter os recursos necessários, tanto
financeira quanto humana e materialmente.
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Da mesma forma, é necessário que as estruturas normativas,
institucionais e econômicas nas quais os governos locais
operam, respondam à sua natureza de governos de
proximidade. Quer dizer descentralização, autonomia local,
subsidiariedade ou financiamento local. Conceitos que muitas
vezes encontram resistência.
 
Os governos locais fortaleceram progressivamente suas
capacidades de influenciar não apenas agendas nacionais, mas
também regionais e internacionais.
Os governos locais europeus e latino-americanos procuraram
desempenhar um papel de liderança nos processos de
integração regional e participaram ativamente na integração
das regiões, criando redes como Eurocities, o Conselho de
Municípios e Regiões da Europa ou Mercocidades.
 
Pouco a pouco acontece o mesmo no contexto global, através de
redes como a organização mundial das Cidades e Governos
Locais Unidos (CGLU), Metropolis ou ICLEI (a rede global de
governos locais pela sustentabilidade), que lhes permitem ter
um presença crescente em algumas das agendas centrais do
campo internacional.

As redes são, sem dúvida, as principais ferramentas disponíveis
para os governos locais para influenciar as agendas globais.
 
A definição e implementação das agendas globais é relevante
para os governos locais por duas razões.Primeiro, porque
permite que eles sejam ajustadas para que respondam melhor
às necessidades locais dos atores do território.Em segundo
lugar, a participação dos governos locais é importante porque
contribui para melhorar a qualidade das estratégias globais e
legitimar as decisões adotadas internacionalmente.
 
Mas o espaço que pretendem ocupar é um ambiente
tradicionalmente reservado aos governos centrais e continua a
gerar resistências que devem ser superadas.Hoje podemos
afirmar que os governos locais passaram de meros
espectadores do cenário internacional a desempenhar um papel
de atores, embora ainda de elenco, reconhecidos, legitimados e
considerados necessários.
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CAPÍTULO II.
 
INCIDÊNCIA DAS CIDADES NO NÍVEL
REGIONAL: AMÉRICA LATINA E EUROPA
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Embora os governos nacionais (particularmente seus poderes
executivos) continuem sendo os principais atores que
determinam a direção da integração na América do Sul, desde o
início do processo do Mercosul foram criados movimentos de
governos subnacionais que buscaram influenciar a agenda
regional.

Em 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção pelos
presidentes da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, foi
constituído o Mercado Comum do Cone Sul (Mercosul), iniciando
seu período de transição. Durante esta etapa, as primeiras
demandas "individuais" de alguns governos locais surgiram na
ausência da dimensão subnacional na agenda do Mercosul.
 

Para fazer isso, os governos locais e particularmente as cidades
criaram dois tipos de mecanismos de defesa no nível regional:
um externo ao processo (a Rede de Mercocidades) e outros
internos (como o Fórum Consultivo de Municípios, Estados
Federados, Províncias e Departamentos do Mercosul).

O Protocolo de Ouro Preto de 1994, que encerra o período de
transição e determina a institucionalidade do Mercosul, não
contemplou dentro de sua estrutura uma área de participação
dos governos locais, nem em seus principais órgãos, nem nos
auxiliares.
 
O marco fundador desse processo coletivo foi o Seminário
"Mercosul: Oportunidades e Desafios para as Cidades",
organizado pela União das Cidades Capitais Ibero-americanas
(UCCI) em março de 1995, em Assunção, Paraguai.

2.1 Governos locais contra o Mercosul

2.1.1 Mecanismos de incidência
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A rede de Mercocidades



Nele, foi levantada a necessidade de criar uma rede de cidades
dos países que compõem o Mercosul para conceder às
autoridades municipais eleitas democraticamente a
possibilidade de participar das decisões de integração regional.
 
Em novembro de 1995, onze cidades assinaram a Lei da
Fundação de Mercocidades: Assunção (Paraguai); Montevidéu
(Uruguai); Rosario, Córdoba e La Plata (Argentina); Porto Alegre,
Florianópolis, Curitiba, Brasília, Salvador e Rio de Janeiro
(Brasil).
 
Mercocidades nasceu com um objetivo claro de advocacia
política, do local ao quadro regional. Não por acaso, o primeiro
objetivo da rede estabelecida por seu Estatuto é "buscar o
reconhecimento das Mercocidades na estrutura do Mercosul,
buscando a co-decisão nas áreas de sua competência".

Mercocidades entendeu desde suas origens que influenciar a
agenda regional não foi suficiente para gerar canais de
cooperação entre seus membros, propor posições comuns ou
estabelecer-se como um interlocutor "externo" de governos
nacionais e organizações regionais.Foi necessário trabalhar
para o estabelecimento de um espaço para a representação dos
governos locais na estrutura institucional do próprio Mercosul.
 
Em grande parte devido à demanda das Mercocidades, foi
criado o REMI (Encontro Especializado de Municípios e
Prefeituras), considerado um avanço para a incidência das
cidades na agenda regional, mas que não respondeu ao tipo de
representação que as cidades reivindicavam, visto que a
categoria de Reunião Especializada implicava que os governos
locais foram tratados como "outra questão".
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Além das limitações à capacidade de incidência das
mencionadas instâncias institucionais internas do Mercosul,
sua criação significou a instalação da dimensão local na
agenda regional.
 
A Rede de Mercocidades, como uma rede externa ao
processo de integração regional, tem procurado influenciar
de diferentes maneiras ao mesmo e teve um impacto direto
na constituição das agendas tanto do REMI quanto do FCCR
do Mercosul.
 
Mercocidades promoveu o acordo de posições comuns frente
aos principais questões de debate, como o processo de
constituição da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA),
o Acordo entre o Mercosul e a União Europeia ou a agenda
social do Mercosul, entre outros .
 
Também, através da geração de conhecimento sobre
políticas e problemas públicos locais, no âmbito das
diferentes Unidades Temáticas da rede, como o trabalho
realizado em face da Cúpula Rio+20 pela Unidade Temática
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de
Mercocidades. Além disso, a Secretaria Técnica Permanente
da rede está localizada no prédio sede do Mercosul e
mantém um estreito vínculo com todas as agendas das
diversas agências do Mercosul.
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A expressão dos governos locais no marco institucional do
Mercosul como atores foi expressa em dezembro de 2004 com a
criação do FCCR, substituindo o REMI. O FCCR é uma parte
orgânica e consultiva da estrutura do Mercosul (ainda não em
um tópico de uma reunião especializada).
 
Na prática, e depois de quase oito anos desde que foi colocado
em operação, a capacidade do FCCR de influenciar efetivamente
a agenda regional e as decisões do governo tem se mostrado
limitada.
 
Os motivos mais óbvios estão relacionados à natureza
consultiva não vinculante de suas atribuições, ao lugar não
privilegiado que ocupa na estrutura institucional do Mercosul
(não é um órgão independente, pois está subordinado ao Grupo
Mercado Comum através do qual é pronunciado); e o papel
ainda desempenhado pelos governos centrais em sua
constituição e operação.
 
Embora o FCCR tenha desenvolvido esforços para superar suas
limitações (como a criação de uma secretaria permanente),
parece que até agora não foram suficientes.

Fórum Consultivo de Municípios, Estados
Federados, Províncias e Departamentos do
Mercosul (FCCR)

2.1.2 O âmbito da incidência: a agenda
regional



2.2 Governos locais diante da
União Europeia

2.2.1  O comitê das regiões

É um órgão consultivo da UE composto por representantes
locais e regionais eleitos dos vinte e oito Estados-Membros.
Através do Comité, os representantes podem dar a conhecer a
sua opinião sobre legislação da UE que tem um impacto direto
sobre as regiões e cidades.
 
Seus poderes foram reforçados nos últimos anos com o
mecanismo de monitorização da aplicação do princípio da
subsidiariedade, um dos princípios de maior importância
democrática no contexto da governação moderna, que visa a
resolução do nível mais relevante de intervenção quando as
competências são compartilhadas e que determina que as
decisões devem ser adotadas no nível de governo mais
próximo do cidadão.

Com o início do século, os governos centrais começaram a
desistir parte de seu papel em favor de outros atores-chave
no processo de integração europeia. Após a entrada em vigor
do Tratado de Maastricht, em 1993, não só o papel do
Parlamento Europeu foi reforçado, mas também a porta foi
aberta a outros atores, como os governos locais. É um
compromisso para melhorar a qualidade democrática das
políticas da União.

Com a criação do Comité das Regiões, o Tratado de Maastricht
procurou assegurar que as realidades locais e regionais
informassem e influenciassem os processos de elaboração das
políticas europeias, com o objectivo de assegurar que estas
políticas respondam melhor aos interesses e necessidades dos
cidadãos.
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Para além do papel desempenhado pelo Comité das Regiões, as
instituições comunitárias e, de modo especial, a Comissão
Europeia criaram canais formais e informais de comunicação e
colaboração com os governos locais em domínios muito
diferentes. A Comissão Europeia está cada vez mais a favor da
abertura de consultas com os cidadãos e outras partes
interessadas no processo de definição de normas, agendas
políticas e programas financeiros.
 
Além desses casos de consulta aberta, os "Diálogos
Estruturados" foram estabelecidos em áreas sensíveis como
política e infraestrutura regional, políticas de juventude ou
cooperação para o desenvolvimento. Outra área importante de
participação é o Fórum Político para o Desenvolvimento, um
espaço informal de diálogo entre a Comissão Europeia, os
Estados Membros e representantes da sociedade civil e dos
governos locais.
 
Mas, além da criação de espaços para o diálogo, a Comissão
Europeia tem contado como os principais parceiros a governos
locais em algumas operações de grande escala. Tal é o caso do
"Pacto de Prefeitos", uma agenda política na qual

2.2.2 A Comissão Europeia e os
governos locais

os prefeitos que o assinam assumem uma série de
compromissos na luta contra as mudanças climáticas, através
da melhoria da eficiência energética e do uso de energias
renováveis   nos seus territórios.
 
Certamente, os mecanismos que melhor ilustram a
colaboração entre a Comissão Europeia e os governos locais
são os chamados programas financeiros da UE, nos quais os
governos territoriais podem participar.
 
O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) é o
instrumento fundamental que tem permitido durante muitos
anos financiar infra-estruturas muito importantes a nível local
e regional (ligadas ao desenvolvimento local e urbano, ao
ambiente e à luta contra as alterações climáticas, à inovação e
desenvolvimento tecnológico, ao apoio às PME, etc.). Outros
fundos importantes são: o Fundo de Coesão; o Fundo Social
Europeu ou o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento
Rural.
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Programa Life +; políticas ambientais e luta contra as
alterações climáticas
Programa URBACT; políticas urbanas 
Programa Europa Criativa; políticas culturais
Programa Erasmus; educação e formação profissional
Programa COSME; em apoio da competitividade e das PME
Programa de organizações da sociedade civil e
autoridades locais; na cooperação para o
desenvolvimento
Programa Horizonte 2020; nas políticas de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico

Tabela 1. Programas europeus com a
participação de governos locais
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Os governos locais europeus não teriam conseguido completar
essa jornada, acompanhando o processo de integração
individualmente. Eles fizeram isso adicionando esforços,
ganhando massa crítica através das múltiplas redes que se
acumularam nas últimas décadas.
 
Não foi até o final dos anos oitenta, com a criação da Eurocities
(1986) e início dos anos noventa, quando começaram a
proliferar redes de cidades que, com diferentes objetivos e
vontades são propostas para influenciar as políticas da União
Europeia.
 
O objectivo das redes generalistas é defender os interesses dos
governos locais perante as instituições da União Europeia,
como o Conselho dos Municípios e Regiões da Europa,
Eurocidades ou Eurotowns.

Em paralelo, existem redes que podemos qualificar como
especializadas e que focalizam seu escopo de atuação em um
tópico específico, como Energy Cities (políticas energéticas),
Plataforma (cooperação internacional) ou Polis (transporte).
 
Finalmente, as redes territoriais proliferaram à luz da política
regional da União Europeia.Alguns deles são a Conferência
das Regiões Periféricas e Marítimas da Europa, a rede Arco
Latino ou a União das Cidades Bálticas.

2.2.3 As redes dos governos locais na UE
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Os próximos anos serão decisivos para a definição das
agendas políticas que impulsionarão os processos de
desenvolvimento em escala global até 2030. A luta
contra a pobreza e a exclusão, a mitigação dos efeitos
das alterações climáticas, o acesso universal aos
serviços básicos (saúde, educação, água, saneamento ou
energia), ou a definição de uma nova agenda urbana são
alguns dos grandes desafios que exigem uma clara
incidência nas cidades e territórios.

CAPÍTULO III. 
AS AGENDAS INTERNACIONAIS COM MAIOR
INCIDÊNCIA NA ÁREA LOCAL
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A nova agenda de desenvolvimento que foi definida com
a aprovação dos novos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) não é articulada exclusivamente em
torno deles.O desenvolvimento afeta outras questões
centrais, como o financiamento, a eficácia da
cooperação internacional, os impactos das alterações
climáticas, a gestão do comércio global ou a urbanização
progressiva e incontrolável do planeta.



Em setembro de 2015, os líderes mundiais reunidos em
Nova York adotaram os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, o novo roteiro para políticas de
desenvolvimento até 2030.
 
O processo de definição dos ODS foi baseado em uma
consulta global que durante dois anos envolveu todos os
tipos de atores da maioria dos países do mundo. Uma das
principais lições aprendidas com os ODM foi a
necessidade de abrir a nova agenda de desenvolvimento a
uma ampla gama de atores econômicos e sociais cujo
papel é determinante em nível local, regional ou global.
 
Esta abertura não é fruto da boa vontade ou
generosidade dos representantes dos países. É o
resultado da observação de que a participação de atores
territoriais na definição, implementação, monitoramento
e avaliação de agendas de desenvolvimento não é
apenas desejável para questões "estéticas", mas é uma
condição essencial para uma maior eficiência nos
impactos e maior apropriação cidadã.

3.1. Os objectivos do Desenvolvimento
Sustentável
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Os governos locais, reconhecidos como um dos "grandes
grupos" ou grupos principais, participaram de forma muito
dinâmica em todo o processo.
 
A principal ferramenta dos governos locais nesta área foi a
Global Task Force of Local and Regional Governments for
Post 2015 Development Agenda and Towards Habitat III
(GTF).A GTF foi estabelecida como uma plataforma
integrada pelas principais redes de cidades e governos
locais que atuam em nível global (como CGLU ou ICLEI),
regional (como Mercocities ou o Conselho de Municípios e
Regiões da Europa, entre outros), e até mesmo nacional
(como Cidades Unidas da França).
 
A principal conquista dos governos locais em todo o
processo foi a inclusão de um objetivo focado em cidades e
assentamentos humanos na proposta final, o ODS # 11.

Mas os esforços da GTF não se concentraram apenas em
garantir a viabilidade do ODS urbano, mas também
incluíram a dimensão local em todos os Objetivos. Desta
forma, a GTF lutou para gerar indicadores dos impactos
dos ODS no nível local e propôs um documento ("Como
localizar as metas e indicadores da Agenda Pós-2015")
com um conjunto de mais de 100 indicadores localizáveis   
que cobrem a maioria dos objetivos.

3.1.1 O ODS #11: desenvolvimento
urbano sustentável
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As Nações Unidas convocaram a chamada Conferência de
Monterrey em 2002, com o objetivo de colocar o
financiamento do desenvolvimento na agenda global. Através
do Consenso de Monterrey, a comunidade internacional
tentou articular uma resposta conjunta à necessidade de
financiamento e optou por uma abordagem holística para os
grandes desafios do desenvolvimento.
 
Em Monterrey foi declarado, pela primeira vez, que o
financiamento oficial é insuficiente para atender às
necessidades de desenvolvimento e é necessário encontrar
novos esquemas para obter recursos.

A conferência foi aberta a representantes da sociedade civil,
do setor privado e de grandes instituições financeiras
multilaterais, mas não contemplou especificamente a
necessidade de articular canais de diálogo com os governos
locais.Essa omissão dos governos locais no debate continuou
tanto na II Conferência sobre Financiamento para o
Desenvolvimento (Doha, 2008) como na III Conferência (Addis
Abeba, 2015).
 
No entanto, como resultado dos esforços de defesa
realizados pela GTF e pelas diferentes redes de governos
locais, os Estados reconheceram, no Plano de Ação de Addis
Ababa, o investimento necessário no nível subnacional para
avançar no desenvolvimento sustentável

3.2 Financiamento do desenvolvimento
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A agenda da mudança climática tradicionalmente
contou com a participação dos governos locais. Embora
seja também uma agenda gerida pelos governos
nacionais, o papel decisivo e reconhecido
desempenhado pelas cidades na mitigação das
emissões de CO2 abriu as portas para a sua
participação formal nos debates, o que facilita a
capacidade de influenciar as autoridades locais.
 
Existem diversas plataformas que operam unindo
forças e canalizando a voz das cidades e os territórios
para as grandes mesas de negociação sobre alterações
climáticas. Desde organizações globais como a CGLU,
passando por plataformas especializadas como o ICLEI,
até redes de grandes cidades como o C40, as cidades
desenvolveram mecanismos globais altamente
inovadores para medir, relatar e verificar suas ações
em favor do clima.

O Pacto da Cidade do México, a Durban Adaptation
Charter, o Registro climático de carbono nas cidades
(CCCR), o Global Protocol for Community Scale GHG
Emissions (GPC) e a No Regrets Charter, promovida
pela Prefeitura de Berlim; são algumas das iniciativas
promovidas pelas redes de cidades e que as
posicionam como operadores globais de primeira
classe.
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3.3 Alterações climáticas

Em 2013, na cidade francesa de Nantes, durante a
Cúpula Mundial de Prefeitos contra as Alterações
Climáticas, os principais objetivos dos governos locais
foram estabelecidos com foco na agenda global, como
a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações
Climáticas (CO21, 2015); bem como em relação às
principais negociações setoriais, como as relacionadas
à biodiversidade (2014), redução do risco de desastres
naturais (2015) ou no âmbito da Terceira Conferência
das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento
Urbano (Habitat III, 2016 ).



Na Cúpula do Clima, realizada em Nova York em 2014, foi
lançado o Compact of Mayors, uma iniciativa que visa
reduzir significativamente as emissões de gases de
efeito estufa (GEE), aprimorar os sistemas de medição,
padronizar os métodos de mitigação e facilitar
plataformas de acesso à informação.
 
A Declaração de Paris, assinada em 2015 no
encerramento da COP21, reconhece que a ação dos
governos locais contra as mudanças climáticas é o
único caminho possível, e é urgente tomar ações que
melhorem o “acesso ao financiamento, autonomia
orçamentária e maiores capacidades legislativas para
maximizar as ações contra as alterações climáticas”.
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O conceito de agenda urbana não tem um longo
caminho.  Na verdade, há apenas quatro décadas, que a
comunidade internacional começou a prestar atenção às
cidades. Em 1976, a Assembleia Geral das Nações Unidas
convocou a primeira Conferência sobre Assentamentos
Urbanos (Habitat I, Vancouver) para tratar um problema
recente, mas com uma grande importância: a rápida
urbanização dos países em desenvolvimento e as
migrações do campo para a cidade.
 
No entanto, os governos locais tinham uma presença
testemunhal e muito pouca capacidade para influenciar a
agenda. Habitat II (Istambul, 1996) representou um salto
qualitativo em seu reconhecimento na medida em que as
Nações Unidas conferiu o tratamento dos principais
parceiros na implementação da agenda.
 
No processo de elaboração do Habitat III e na definição
da nova agenda urbana, a GTF, especialmente por meio
da CGLU, foi posicionada em relação aos principais
temas que deveriam compor a agenda.

3.4 Habitat III e a nova agenda urbana

Governança urbana e territorial 
Financiamento urbano 
Planejamento urbano
Cidades e territórios inclusivos 
Desenvolvimento econômico local
Ambiente urbano sustentável
Cultura: património, diversidade e criatividade
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Tabela 2. A CGLU e a Global Task Force:  
Temas prioritários da nova agenda urbana



O impacto nas agendas globais é uma das mais
novas dimensões da ação internacional das
cidades. Nos últimos anos tem havido um
aumento na conscientização do impacto que as
questões que são debatidas na comunidade
internacional têm nos territórios.
 

CAPÍTULO IV. 
 
MECANISMOS E FERRAMENTAS DE INCIDÊNCIA
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Para que uma ação de incidência ter impacto,
cinco vetores básicos devem convergir: o
networking, o conhecimento das questões, a
transparência na gestão, a coordenação com
outros níveis de governo e sociedade civil e a
comunicação sobre o que está sendo defendido e
por quê.



a) O trabalho indispensável na rede

As cidades devem ser capazes de unir esforços, isto é,
gerar massa crítica suficiente que lhes permita ser
ouvidas. Nos últimos anos, demostrou-se que o
trabalho persistente de algumas redes de cidades
como a CGLU, Metrópolis, ICLEI, C40, CLGF, AIMF e
outras com forte legitimidade abriram portas e
permitiram abordar as preocupações e necessidades
dos governos locais e regionais aos principais espaços
de tomada de decisão global.

23



Tabela 3. Redes internacionais dos governos locais
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REDE COBERTURA COMPOSIÇÃO ABORDAGEM

CGLU
Cidades e Governos
Locais Unidos

Associação Mundial
das Grandes
Metrópoles

ICLEI
Governos locais pela
sustentabilidade

C40

Cities for Mobility

CEMR
Conselho dos
Municípios e
Regiões da Europa

Global

Global

Global

Global

Global

Europa

Todos os tipos de governo local
(cidades, metrópoles, províncias,
regiões) e suas associações

Grandes áreas metropolitanas
com mais de 1 milhão de
habitantes

Todos os tipos de governo local e
entidades associadas à questão
ambiental

Grandes cidades

Cidades

Cidades, províncias,
departamentos, regiões

Transversal, multi-temática

Transversal, multi-temática

Temática: meio ambiente

Temática: Alterações climáticas

Temática: mobilidade

Transversal, multi-temática



Tabela 3. Redes internacionais dos governos locais
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REDE COBERTURA COMPOSIÇÃO ABORDAGEM

Mercocidades

Africité

CityNet

Energicités

CIDEU
Rede de Cidades
Ibero-americanas

América Latina

África

Asia

Europa

Ibero-América

Cidades, municípios

Cidades, municípios

Cidades

Cidades

Cidades, municípios

Transversal, multi-temática

Transversal, multi-temática

Transversal, multi-temática

Temática focada em energia

Temática focada em
planejamento estratégico urbano



Uma rede de governos locais que concentra seus
esforços nas funções externas referidas
(representação, incidência política), mas que
negligencie a conexão de seu discurso
internacional com a realidade local, dificilmente
será capaz de sustentar suas demandas e
posições em relação à tópicos da agenda global.
Portanto, é necessário consolidar suas
mensagens políticas com evidências empíricas
na forma de conhecimento.
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b) Além dos discursos,
influenciar com fatos

As redes de cidades devem ser capazes de desenvolver estratégias
de comunicação que as ajudem a levar suas principais mensagens
aos principais atores do território para os cidadãos das diferentes
agendas nas quais desejam influenciar.
A campanha para o ODS urbano destacou alguns dos componentes
característicos que qualquer estratégia de comunicação deve
incluir:

Mensagem clara baseada em objetivos bem definidos; 
Imagem adequada;
Destinatários bem definidos;
Uso de canais apropriados, incluindo redes sociais e alguns
meios especializados;
Capacidade de contar com aliados relevantes; 
Orçamento suficiente

c) Tornar-se visível: comunicar os interesses dos
governos locais nas agendas globais
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Além de comunicar, é essencial garantir a coordenação
entre os diferentes níveis de governo, a fim de articular
estratégias de advocacia viáveis. É possível identificar
algumas boas práticas nesta matéria. São plataformas que,
de uma perspectiva formal ou informal, reúnem governos
nacionais e locais com um objetivo comum.
 
Neste sentido e retornando ao exemplo do ODS urbano,
alguns governos europeus com uma forte marca nas
Nações Unidas, como a França ou a Alemanha, construíram
uma aliança com a CGLU e o UNSDSN (uma plataforma que
opera sob a égide das Nações Unidas), com a missão de
garantir a manutenção do objetivo urbano dentro dos ODS.

d) Coordenação multinível e) O governo local não pode
sozinho. Participação cidadã e
responsabilidade

Para influenciar o mundo, cidades e redes devem ter o apoio dos
cidadãos e dos principais atores de seus territórios. Hoje está
claro que os governos locais podem desempenhar um papel
importante para aproximar os cidadãos do que é discutido nos
principais fóruns internacionais.
 
Recentemente, houve uma experiência muito bem sucedida de
abordagem da cidadania. Como indicado acima, a definição dos
ODS foi articulada em torno de um processo aberto e inclusivo
que incluiu dois pacotes de consultas globais envolvendo mais
de cinco milhões de pessoas e representantes da sociedade civil,
setor privado, setor acadêmico, governos locais, grupos
minoritários, instituições religiosas, entre outros.
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CAPÍTULO V.
 
IDEIAS FORÇA



A nova agenda global e os ODS definirão como
enfrentar os grandes desafios da humanidade,
determinando assim as políticas públicas que serão
praticadas em todo o mundo até 2030. Os prefeitos e as
autoridades locais não podem ficar de fora dos
cenários onde essas decisões são tomadas.  
A comunidade internacional está lidando
paralelamente com outras agendas de natureza mais
específica ou setorial, mas que também terão um
impacto muito perceptível nos territórios: o
financiamento para o desenvolvimento, as mudanças
climáticas ou a nova agenda urbana, entre outras.  
A definição dessas agendas tem a participação mais ou
menos estruturada dos governos locais. Em algumas,
como nos ODS, na agenda climática ou Habitat III,
canais formais foram articulados para garantir essa
participação. Em outras, como o financiamento para o
desenvolvimento, sua presença é testemunha.
A capacidade dos governos locais para influenciar a
agenda global ainda é limitada. Além disso, os recursos
legais, humanos e materiais disponíveis para essa
finalidade ainda são limitados.

As cidades devem ser capazes de unir esforços e gerar
massa crítica suficiente que lhes permita ser ouvidas e
influenciar. Nos últimos anos, demostrou-se que o
trabalho persistente de algumas redes de cidades abriu
algumas portas e permitiu transferir os desafios que
enfrentam para determinadas agendas globais.
Para influenciar é necessário apoiar os argumentos que
são defendidos com evidências sólidas e bem
construídas. Portanto, as cidades e as redes devem ser
capazes de gerar conhecimento naqueles aspectos das
agendas globais que estão mais ligadas às suas
competências e suas ações domésticas. No entanto,
fornecer provas não é suficiente; influenciar requer
comunicação, enviar mensagens e gerar alianças.
Para que as estratégias de incidência sejam bem-
sucedidas, é essencial que as cidades não operem
sozinhas, que não o façam isoladamente, sem levar em
conta o que pensam e como os outros atores estão
posicionados.
O desafio pendente para a maioria dos governos locais
é a construção de alianças com os cidadãos e com os
atores do território para a articulação de estratégias
internacionais compartilhadas.
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A execução desta Síntese Executiva da Coleção de Cadernos para a
Internacionalização das Cidades foi possível graças ao apoio financeiro do Fundo
Conjunto de Cooperação México-Uruguai, no âmbito do Projeto de Cooperação Sul-
Sul para a inovação, inclusão e internacionalização dos governos da Cidade do
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