
 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

INTRODUÇÃO.........................................................................................................................6 

 

CAPÍTULO 1. INTERNACIONALIZAÇÃO DOS GOVERNOS SUBNACIONAIS: 

RAZÕES E DETERMINANTES..............................................................13 

1.1 Globalização e os seus impactos em âmbito local.........................................................13 

1.2 Reflexos da descentralização política sobre os municípios..........................................18 

1.3 Uma análise histórica do processo de descentralização brasileiro..............................21 

1.4 Pobreza e Desenvolvimento Social: desafios para os municípios brasileiros.............23 

 

CAPÍTULO 2. A ATUAÇÃO DOS GOVERNOS LOCAIS NO CENÁRIO 

INTERNACIONAL VIA REDE........................................................30 

2.1 Paradiplomacia: conceitualização do fenômeno...........................................................30 

2.2 Definição do conceito de redes e de Redes Internacionais de Cidades........................35 

2.3 As Redes de Cidades na História....................................................................................39 

2.4 Exemplos de Redes Internacionais de Cidades.............................................................40 

 

CAPÍTULO 3. ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA ATUAÇÃO VIA REDES 

INTERNACIONAIS DE CIDADES: ESTUDO DE CASO DOS 

MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE/MG E PORTO 

ALEGRE/RS........................................................................................48 

3.1 A atuação internacional dos municípios de Belo Horizonte e Porto Alegre.............48 

3.2 Motivações que fizeram com que o município aderisse às redes.................................53 

3.3 Áreas de interesse dos governos-centrais ao participar de Redes de Cidades...........55 

3.4 Uma visão de Belo Horizonte e Porto Alegre acerca de como os trabalhos são 

desenvolvidos nas Redes Internacionais de Cidades as quais são membros..............57 

3.5 Vantagens, benefícios e dificuldade da atuação em rede..............................................59 

3.6 Fatores que influenciam em uma participação efetiva dos municípios em rede........60 

3.7 Mercocidades: um espaço viável para discutir os problemas locais no âmbito 

regional e internacional?.................................................................................................61 



 

 

3.8 Iniciativas dos governos subnacionais ao participarem de tais redes no que diz 

respeito à promoção do desenvolvimento.........................................................................62 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................................66 

 

2. REFERÊNCIA....................................................................................................................69 

3. ANEXOS.............................................................................................................................76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS 

ABC                  Agência Brasileira de Cooperação 

ADESO             Asociación para El Desarrollo Social  

AFEPA              Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares 

AICE                 Associação Internacional de Cidades Educadoras 

ARF                  Assessoria de Relações Federativas 

BH                    Belo Horizonte 

BID                   Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BRT                  Bus Rapid Transit (Transporte Rápido por ônibus) 

CEPAD             Centro para la Participación y El Desarrollo Humano Sostenible 

CGLU                Cidades e Governos Locais Unidos 

CIDEU               Centro Iberoamericano de Desenvolvimento Estratégico Urbano 

CMRE                Conselho das Municipalidades e Regiões Européias 

CNM                  Confederação Nacional dos Municípios 

EREMINAS       Escritório de Representação do Estado de Minas Gerais 

ERESUL            Escritório de representação do estado do Rio Grande do Sul 

FCCR                 Fórum Consultivo de Cidades e Regiões 

FMCU                Federação Mundial das Cidades Unidas 

FMI                    Fundo Monetário Internacional 

FONARI       Fórum Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Relações 

Internacionais 

IBGE                  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBM                    International Business Machines  

ICLEI                 Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais 

 ICSC                 Centro Internacional pelas Cidades Sustentáveis 

IULA                  União Internacional de Autoridades Locais 

MERCOSUL      Mercado Comum do Sul 

MG                     Minas Gerais  

MRE                   Ministério das Relações Exteriores 

ODM                  Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

OICI                   Organização Ibero-Americana de Cooperação Intermunicipal 

ONG                   Organização Não-Governamental 

ONU                   Organização das Nações Unidas 

PNUD                 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 



 

 

RS                      Rio Grande do Sul 

SAF                    Subchefia de Assuntos Federativos 

SMARI               Secretaria Municipal Adjunta de Relações Internacionais  

SUS                    Sistema Único de Saúde 

UCCLA           União das Cidades, Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas ou Rede de 

Cidades                     Lusófonas 

UNESCO            Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

 



6 

 

1. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

INTRODUÇÃO 

 

A proposta deste trabalho é avaliar se a vinculação em Redes Internacionais de Cidades 

por parte dos governos subnacionais pode auxiliá-los na promoção do desenvolvimento em 

âmbito local. Essa temática se faz presente especialmente a partir da década de 1990, quando 

estes entes passaram a articularem-se internacionalmente em rede ou associações de cidades 

com o objetivo de solucionarem problemas em comum.  

Para lidar com esta temática faz-se necessário contextualizar o período em que a atuação 

internacional dos governos subnacionais tem se mostrado mais expressiva. Neste sentido, o 

contexto das relações internacionais que implicou em uma ação paradiplomática mais 

proeminente dos governos locais tem como principais características: a intensificação do 

processo de globalização; o desenvolvimento de novas tecnologias de informação e 

comunicação e; a reformulação do papel dos Estados nacionais e a descentralização de suas 

funções. Estas características contribuíram para a criação de novos espaços de articulação das 

localidades na medida em que tais processos influenciaram diretamente na esfera local. 

Com a intensificação do processo de globalização podemos constatar que os Estados 

tiveram suas forças relativizadas no sistema internacional, uma vez que não são capazes de 

controlar os fluxos de pessoas, bens, capitais ou idéias entre as suas fronteiras, assim como a 

atuação de novos atores domésticos que começaram a se inserir na arena internacional, a 

exemplo da sociedade civil organizada e dos governos locais. Desse modo, podemos inferir 

que o Estado tem perdido a sua soberania sobre as suas fronteiras e, mesmo, sobre a condução 

de políticas econômicas e sociais, como argumentado por diversos autores, a exemplo de 

Octavio Ianni (1998). 

 Da mesma forma, por volta da década de 1980 ocorreram reformas descentralizadoras 

em um número expressivo de países, pois, como ilustrado por Marta Arretche (1996), tais 

reformas visavam tornar as relações políticas mais democráticas e a gestão pública mais 

eficiente, em oposição às políticas centralizadoras, as quais, nesse período, eram vistas como 

práticas não democráticas de decisão, além de ausência de transparência das deliberações, 

impossibilidade de controle sobre as ações de governos e ineficiência das políticas públicas.   

Entretanto, a promoção da descentralização não caracterizava-se apenas como uma 

decisão política com o fim de otimizar a administração pública,  mas tinha igualmente a 

intenção de criar melhores condições de competitividade econômica, pois a produção de 



7 

 

conhecimento, de vantagens logísticas e infraestruturais, etc., dependem de estratégias que 

podem ser traçadas de maneira mais eficiente a partir da dimensão local (BARBOSA, 2012). 

Sob essa perspectiva, o debate em torno do processo de descentralização está relacionado 

não somente à redefinição das funções políticas de cada esfera de poder governamental 

(federal, estadual e municipal) com a finalidade de tornar a gestão pública mais eficiente, mas 

também a geração de melhores condições competitivas nas distintas localidades, o que 

caracteriza a aquisição de novas competências na prestação de serviços, assim como uma 

maior autonomia e novas responsabilidades por parte dos governos subnacionais. Neste 

sentido, os governos locais têm um papel fundamental nas iniciativas que buscam uma 

construção social com menores desigualdades. 

Frente à descentralização política e às dificuldades econômicas e financeiras conseqüentes 

destas, além da vulnerabilidade em relação aos eventos externos e à interdependência presente 

no mundo globalizado, os governos não-centrais perceberam no cenário internacional 

oportunidades que atendem as demandas locais
1
, além de buscarem inclusão na economia 

mundial para usufruírem dos fluxos dos investimentos estrangeiros, dos financiamentos 

externos e do comércio internacional (BRESSAN, 2006). 

Considerando os mecanismos de ação internacional dos governos subnacionais, optamos, 

no presente trabalho, em avaliar as suas atuações através de Redes Internacionais de Cidades 

por entendermos que seu ordenamento interno apresenta um mecanismo diferenciado. A 

atuação deste entes em rede é um modelo relativamente inovador a partir do momento em que 

se estrutura em relações não hierárquicas entre os governos locais, além de articular membros 

com diferentes assimetrias demográficas, econômicas, culturais, mas que possuem objetivos e 

necessidades que lhes são comuns. 

O problema levantado por esta pesquisa é se a articulação dos governos locais no plano 

internacional via rede apresenta-se como um mecanismo viável para promoção do 

desenvolvimento na esfera local. Seguindo tal raciocínio a hipótese deste trabalho é a de que a 

cooperação dos governos subnacionais via rede cria mecanismos que contribuem para o 

enfrentamento das dificuldades locais na medida em que estes atores articulam-se tendo em 

                                                 
1
 Todavia, a atuação dos governos subnacionais em âmbito internacional, também denominada por 

paradiplomacia, depende do interesse da administração municipal, assim como de uma maior autonomia no 

campo das relações internacionais proporcionada pelos governos centrais aos governos locais. Em alguns 

casos, como o brasileiro, embora a Constituição nacional apresente limites rígidos à atuação internacional de 

seus entes federados - pois, segundo a constituição federal do Brasil de 1988, a política externa é de 

competência exclusiva da União - a atividade internacional dos governos subnacionais é tolerada e mesmo 

monitorada pelo governo central. 
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vista o intercâmbio de conhecimentos e experiências bem sucedidas. 

Partindo-se desta premissa, foram definidos como objetos empíricos deste trabalho dois 

municípios brasileiros, os quais, segundo uma pesquisa desenvolvida pela Confederação 

Nacional dos Municípios (CNM), iniciada em 2007 e concluída em 2011, denominada “As 

áreas internacionais dos municípios brasileiros”, participam mais ativamente de “Redes de 

Políticas Públicas”, conforme definidas pela investigação, do que os demais avaliados no 

trabalho. Ainda assim, estes dois municípios possuem um órgão que atua em sua 

internacionalização, o que demonstra que os mesmos se preocupam em dar continuidade à 

ação externa de seus governos.  

Portanto, com a finalidade supracitada, apresentaremos no primeiro capítulo da pesquisa, 

o contexto de intensificação do processo de globalização, discutindo em que medida a 

relativização das funções do Estado e a descentralização de suas funções interferem na 

internacionalização dos governos subnacionais. Por conseguinte, como o objetivo central da 

pesquisa consiste em avaliar se a articulação em rede auxilia da promoção do 

desenvolvimento nos municípios selecionados, também discutiremos, neste capítulo, o 

conceito de Desenvolvimento, cunhado por Amartya Sen, o qual embasa o presente trabalho, 

assim como, a partir desta perspectiva de Sen, avaliaremos as mudanças em nível 

educacional, de saneamento básico, serviços públicos entre outros que ocorreram em Belo 

Horizonte e Porto Alegre, em torno dos anos de 2005 a 2009. 

O segundo capítulo desta pesquisa apresenta as discussões relacionadas à temática da 

paradiplomacia tendo como preocupação principal avaliar quais as razões que fazem com que 

os governos locais busquem o cenário exterior. Do mesmo modo, demonstraremos a ação do 

governo federal brasileiro perante a atuação, cada vez mais proeminente, de seus governos 

subnacionais na esfera internacional, assim como as limitações jurídicas da ação 

paradiplomática. Em um segundo momento, com o objetivo de compreender e identificar as 

características que envolvem uma estrutura organizada em rede faz-se necessário discutir as 

principais reflexões relacionadas a esse tipo de articulação por parte dos governos não-

centrais, para isso, debateremos, neste mesmo capítulo, os principais conceitos sobre rede e, 

principalmente, de Redes Internacionais de Internacionais. Ainda, ilustraremos como estas são 

estruturadas e como desenvolvem suas atividades com base na descrição de quatro redes, as 

quais Belo Horizonte e Porto Alegre são membros. 

Por sua vez, o terceiro capítulo procurará avaliar, empiricamente, os dois municípios 

selecionados como objetos desta pesquisa. Dessa forma, a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento desta etapa do presente trabalho foi o estudo de dois casos de modo 
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independente por entendermos que se tratam elementos desvinculados de ação internacional e 

que contribuem para testar a hipótese desta pesquisa.  

A presente investigação fundamenta-se na teoria da Interdependência Complexa das 

Relações Internacionais, por compreendermos que foi somente com essa perspectiva que as 

teorias das Relações Internacionais foram capazes de avaliar a emergência de novos atores no 

sistema internacional, sendo estes capazes de influenciar a política mundial. 

Esse panorama ocorre porque até por volta das décadas de 1960 e 1970 a discussão 

teórica acerca das Relações Internacionais foi marcada pela preponderância da perspectiva 

realista, segundo a qual na arena internacional atuam somente os Estados soberanos. Para os 

formuladores das principais características desta proposição, como Hans Morgenthau, 

Kenneth Waltz, Raymond Aron, entre outros, o objetivo central do Estado consiste em 

garantir a sua sobrevivência, ou seja, sua finalidade versa sobre a manutenção da paz perante 

as suas fronteiras e a „segurança dos seus cidadãos em relação às agressões 

externas‟(NOGUEIRA & MESSARI, 2005, p.24), assim sendo, o que ocorre em âmbito 

doméstico ao Estado não é relevante para a análise das relações internacionais, o que os leva a 

abstraírem “os processos internos de tomada de decisão e as motivações políticas que levam 

os Estados a agir no plano internacional” (NOGUEIRA & MESSARI, 2005, p.25). 

Desse modo, devido ao fato de que os Estados lutam constantemente pela sua 

sobrevivência e, assim, desconfiam uns dos outros, que o sistema internacional é marcado 

pela presença de uma anarquia. Tal cenário também ocorre porque não há uma autoridade 

suprema, legítima e indiscutível que possa impor decisões e diretrizes, além de castigar quem 

não as cumprem.  

Para os teóricos liberais os Estados são os atores mais importantes do sistema 

internacional, entretanto, estes dividem seus campos de atuação com outros atores, como as 

organizações internacionais e as empresas multinacionais. Em contraposição a perspectiva 

realista, para os liberais é relevante as relações entre indivíduos, sociedade e governo na 

esfera doméstica. Estes mesmos autores concordam com os realistas quanto à natureza 

conflituosa da anarquia presente no sistema internacional, todavia, para eles a mesma pode 

torna-se mais cooperativa através do livre-comércio, democracia e as instituições 

internacionais. No caso das instituições democráticas, por exemplo, pelo fato da mesma 

observar o estado de direito, o envolvimento de um país em um conflito externo, deverá 

passar pelo crivo da opinião pública. 

 Por volta da década de 1970, os teóricos neoliberais, tendo a frente Keohane e Nye, 

oferecem uma sensível ampliação aos mecanismos de análise para as Relações Internacionais 
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ao buscarem desenvolver um enfoque teórico que descrevesse as mudanças em curso, 

ressaltando que frente a esse novo cenário do sistema internacional é imprescindível 

incorporar novos atores aos modelos de análise.  

 Em Power and Interdependence (2001) Keohane e Nye argumentam que as transações 

internacionais, como os fluxos de dinheiro, pessoas, mensagens, símbolos e valores e a 

atuação de empresas multinacionais, estavam mudando o caráter do sistema internacional, 

forjando uma interdependência complexa entre os países e os novos atores não estatais. De 

acordo com esses autores, interdependência, na arena política, refere-se à situação 

caracterizada por efeitos recíprocos entre países ou entre atores de diferentes países
2
 [tradução 

nossa] 

  Esta relação de interdependência produz dois tipos de efeitos sobre os atores 

envolvidos, sendo estes a sensibilidade, medida em termos de custos ou impacto desta 

relação, e a vulnerabilidade, avaliada a partir das despesas com alternativas para fazer frente 

ao impacto gerado pela interdependência. Dessa forma, para Keohane e Nye (2001) em uma 

relação de interdependência sempre haverá custos de transações envolvidos
3
. 

 Devido à sensibilidade e vulnerabilidades geradas pela relação interdependência, além 

do fato de que essa é assimétrica para os atores envolvidos, que ela pode ser uma fonte de 

conflitos. Um meio para administrar tais desordens e os efeitos da interdependência é através 

de regras, normas e procedimentos que regularizem os comportamentos dos atores e 

controlem os efeitos da relação, ou seja, a interdependência pode ser moderada através de 

regimes internacionais
4
. 

 Ainda assim, segundo os conceituadores desta perspectiva, a mesma possui três 

principais características: utilidade descrescente do uso da força, uma vez que sob a 

interdependência, o poder militar não pode ser utilizado para definir o resultado de 

negociações; Agenda Múltipla
5
, para Keohane e Nye, existe uma diversidade de questões na 

agenda dos Estados e atores envolvidos na política mundial, sendo que as questões referentes 

a high politics, como defesa, segurança, armamentos e alianças, já não são mais os principais 

                                                 
2
 “interdependence in world politics refers to situations characterized by reciprocal effects among countries or 

among actors in different countries” (KEOHANE & NYE, 2001, p.7) 
3
 “Where there are reciprocal (although not necessarily symmetrical) costly effects of transactions, there is 

interdependence. Where interactions do not have significant costly effects, there is simply interconnectedness” 

(Idem, p.8) 
4
 “(…) relationships of interdependence often occur within, and may be affected by, networks of rules, norms, 

and procedures that regularize behavior and control its effects. We refer to the sets of governing arrangements 

that affect relationships of interdependence as international regimes” (KEOHANE & NYE, 2001, p.17) 
5
 “The agenda of interstate relationships consists of multiple issues that are not arranged in clear or consistent 

hierarchy” (Idem, p.21) 
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temas a serem discutidos, pois os temas da low politics, como questões sociais, econômicas e 

ambientais, passaram a apresentar certa relevância neste novo cenário marcado pelo aumento 

das transações, como pode ser observado com a criação de outras agências no âmbito da 

Organização das Nações Unidas (ONU), como o PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento). 

 A terceira e última característica da teoria da interdependência complexa é a existência 

de Múltiplos Canais pelos quais as sociedades se conectam, identificados como interestatais, 

transgovernamentais e transnacionais
6
. O primeiro está relacionado às relações entre os 

Estados e destes com atores privados, personificados nas imagens do diplomata e do soldado, 

que representam o país no exercício de suas funções. O segundo pressupõe que os Estados 

estabelecem relações diretas através da constituição de organizações internacionais, as quais 

beneficiam, principalmente, os países fracos, os quais formas coalizões para influenciarem as 

decisões destas instituições internacionais
7
. Por fim, os canais transnacionais partem do 

princípio de que os Estados não são os únicos atores na arena internacional, propiciando 

interações de atores não governamentais e o intercâmbio de outros burocratas de diferentes 

áreas do governo, seja para desenvolver agendas próprias, seja para influenciar a política 

mundial. Como exemplos destes novos atores temos os governos subnacionais, as 

organizações não-governamentais, as empresas multinacionais, entre outros.  

Desse modo, para esses autores, em um cenário marcado pela interdependência 

complexa outros atores, além dos Estados nacionais, são capazes de influenciar diversas 

medidas em âmbito doméstico e internacional, tornando as políticas nacionais e externas mais 

sensíveis aos seus interesses
8
. 

Ainda assim, indo de encontro com o panorama que apresentaremos no primeiro 

capítulo, tal teoria conceitua que a fronteira entre o doméstico e o internacional tornou-se 

difusa frente às relações de interdependência, além das políticas internas e externas tornaram-

                                                 
6
 “Some organizations or groups may interact directly with actors in other societies or with other governments to 

increase their benefits from a network of interaction” (Idem, p.29)  
7
 “(…) in a world of multiple issues imperfectly linked, in which coalitions are formed transnationally and 

transgovernmmentally, the potential role of international institutions in political bargaining is greatly 

increased. In particular, they help set the international agenda, and act catalysts for coalition formation and as 

arenas for political initiatives and linkage by weak states” (Idem, p.30) 

  “(…) It is quite obvious that international organizations have been very important in bringing together 

representatives of less developed” (Idem, p.31) 

  “(…) International organizations also allow small and weak states to pursue linkage strategies” (Idem, p.31) 
8
 “(…) multinational firms and banks affect both domestic and interstate relations” (KEOHANE & NYE, 2001, 

p.22) 

“(…) transnational actors will introduce different goals into various groups of issues [da agenda internacional]”  

(Idem, p.26) 

“Domestic groups  may become upset enough to raise a dormant issue, or interfere with interstate bargaining at 

high levels” (Idem, p.28) 
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se intimamente conectadas
9
. 

Em suma, a Teoria da Interdependência Complexa avalia porque e como o aumento 

dos fluxos, de moedas, informações, mercadorias e pessoas influenciam nas relações entre os 

atores do sistema internacional. Ela também afirma que novos atores são capazes de 

interferirem na política doméstica e, principalmente, na política mundial. Além disso, esta 

teoria elucida acerca da mudança dos temas presentes na agenda internacional, como as 

questões sociais e o desenvolvimento, levados para serem discutidos nas institucionais 

internacionais, principalmente, por parte dos Estados sulistas e dos novos atores, a exemplo 

da ONG Green Peace. Por fim, tal teoria avalia os diversos canais de comunicação, dentre 

eles o transnacional, que pode ser exemplificado através da formação de redes entre os 

governos subnacionais 

Sendo o objetivo desta pesquisa avaliar se é possível que os governos subnacionais 

promovam o desenvolvimento em âmbito local a partir de suas articulações em rede, 

esperamos que a análise de como os municípios de Belo Horizonte e Porto Alegre realizam 

sua ação internacional, principalmente através de Redes Internacionais de Cidades e, se e 

como essa participação em rede implica na promoção do desenvolvimento em seus 

respectivos territórios possa contribuir com os debates em torno deste tema, principalmente, 

porque, diante do cenário brasileiro, marcado por grandes desigualdades sociais, faz-se 

necessário buscar novos mecanismos capazes de promover o desenvolvimento. Ainda assim, 

almejamos identificar as possibilidades e também os problemas relacionados à articulação em 

rede por parte dos governos subnacionais.

                                                 
9
 “Domestic and foreign policy become closely linked” (Idem,  p.7)  
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CAPÍTULO 1. INTERNACIONALIZAÇÃO DOS GOVERNOS SUBNACIONAIS: 

RAZÕES E DETERMINANTES 

 

1.1. Globalização e os seus impactos em âmbito local 

 

A partir do fim da Guerra Fria a humanidade tem presenciado um aumento substancial na 

expansão dos fluxos de bens, capitais, mercadorias, pessoas, idéias, informações e valores 

entre as diversas regiões do globo, os quais atingem todos os países, afetando empresas, 

indivíduos e movimentos presentes em seus territórios. Essa “extraordinária amplitude e 

profundidade destas interacções transnacionais levaram a que alguns autores as vissem como 

ruptura em relação às anteriores formas de interacções transfronteiriças, um fenómeno novo 

designado por “globalização
10

”” (Boaventura, 2002, p.25) 

Ainda assim, para Keohane e Nye (apud NOGUEIRA; MESSARI, 2005) as economias 

nacionais estão cada vez mais interligadas devido ao avanço nas comunicações, à 

intensificação das transações financeiras e comerciais, etc., o que significa que os 

acontecimentos que ocorrem em um país têm efeitos concretos sobre outros países, ou seja, os 

atores envolvidos na política mundial encontram-se sob uma interdependência.  

Sob tais panoramas, Barbosa argumenta que (2011, p.34), 

  

a globalização poderia encontrar suas origens no início da década de 1990, quando 

passa a afetar praticamente todos os países do antigo Terceiro Mundo e do ex-bloco 

socialista. Isso significa que se abriu, de uma hora para outra, uma fronteira 

inesperada e excepcional para a acumulação de capital, enquanto nos países onde já 

estava presente, o capitalismo criou novos espaços para o investimento, a partir da 

privatização e da abertura dessas economias. 

 

Dessa forma, podemos inferir que esse fenômeno está relacionado ao auge da 

internacionalização do capitalismo, manifestando-se nos planos econômico, político e cultural 

de diversos países.  

Segundo Boaventura de Sousa Santos (2002), nesse contexto, é possível verificar uma 

nova economia mundial dominada pelo sistema financeiro e pelos investimentos em escala 

global, sendo esta economia caracterizada por processos produtivos flexíveis e multilocais, ou 

                                                 
10

 “A rigor, as expressões „global‟, „tecnoglobal‟ ou „globalização‟ surgem no início dos anos oitenta em 

prestigiosas escolas americanas de administração de empresas, popularizam-se através das obras de 

conhecidos consultores de estratégia e marketing internacional, expandem-se pelo viés da imprensa econômica 

e financeira e, rapidamente, passam a ser assimiladas pelo discurso hegemônico neoliberal” (Gómez, 2000, 

p.129) 
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seja, pela dispersão geográfica das grandes corporações para zonas onde o controle do 

trabalho seja mais fácil; Baixos custos nos transportes; Desregulamentação das economias 

nacionais; Evolução das tecnologias de informação e comunicação; Além da preeminência 

das agências financeiras multilaterais. Esse panorama ocorreu porque o capital se reestruturou 

perante a crise do padrão de acumulação taylorista/fordista
11

, assumindo uma conotação de 

acumulação flexível, descrita por David Harvey em “Condição pós-moderna” (2002), desse 

modo, após a década de 1970, o capital financeiro obtém uma certa autonomia, além de 

prevalecer e interferir sobre a dinâmica produtiva, a qual era tida como o centro dinâmico da 

economia capitalista até então (RIBEIRO, 2008). 

Ainda assim, as características dominantes da globalização econômica foram 

sustentadas por determinados mecanismos delineados pelo Consenso de Washington
12

, os 

quais otimizaram o fluxo econômico-financeiro. Nessa direção, este consenso definiu um 

conjunto de regras econômicas de caráter neoliberal
13

 que reduzem o tamanho e papel do 

Estado, além de desregulamentar os mercados e realizar a abertura comercial e financeira. 

Dentre tais princípios podemos citar a restrição do Estado nacional a algumas funções 

públicas; redução do déficit público, limitando os gastos com políticas sociais; a 

                                                 
11

 “A grande indústria difundida durante as primeiras décadas do século XX, se desenvolveu pautada na 

gerência de tempo científica de Taylor e na produção seriada de massa de Ford, caracterizando fábricas 

concentradas e verticalizadas. O trabalho, nesse modelo, era dividido entre gerência de elaboração e execução, 

ou seja, havia a divisão entre produção e controle, fato que estimulou o crescimento do operário-massa.  

  Conseqüentemente ao desenvolvimento do taylorismo/fordismo no Ocidente, respeitando o contexto 

histórico, houve a necessidade de garantir melhorias sociais aos trabalhadores, para evitar que as 

reivindicações trabalhistas e sociais ganhassem contornos de uma revolução socialista. Dessa forma a solução 

encontrada foi a política do Estado de bem estar social, ou a política do welfare state, que, por meio do 

assistencialismo estatal, garantia aos trabalhadores melhores condições de vida” (RIBEIRO, 2008, p.24) 
12

 Esse denominação é decorrente da conferência realizada em 1989 na capital dos Estados Unidos sob comando 

do Institute for International Economics. Nela estiveram presentes funcionários do governo norte-americano e 

dos organismos financeiros internacionais ali sediados – FMI (Fundo Monetário Internacional), Banco Mundial 

e BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) – especializados em assuntos latino-americanos, além de 

diversos economistas latino-americanos. O objetivo do encontro era realizar uma avaliação das reformas 

econômicas empreendidas nos países da região.  As decisões da conferência foram adotadas como imposições 

na negociação das dívidas externas dos países latino-americanos e acabaram se tornando o modelo do FMI e do 

Banco Mundial para todo o planeta. (BATISTA, 1994) 

 

   Segundo Boaventura de Souza Santos (2002, p.27) o Consenso de Washington “foi subscrito pelos Estados 

centrais do sistema mundial, abrangendo o futuro da economia mundial, as políticas de desenvolvimento e 

especificamente o papel do Estado na economia”. Sendo que “nem todas as dimensões [culturais, políticas, 

sociais, juridicas, etc.] da globalização estão inscritos do mesmo modo neste consenso, mas todas são afectadas 

pelo seu impacto” 
13

 Segundo Barbosa (2011, p.34) a “globalização vem ainda acompanhada de uma nova ideologia política, o 

neoliberalismo. Seguindo o exemplo do presidente-americano Ronaldo Reagan e da primeira-ministra inglesa 

Margaret Thatcher, vários governantes justificados pelo neoliberalismo, passaram a adotar políticas de abertura 

de mercado, de corte dos impostos e estímulos à privatização – como no caso dos países europeus durante os 

anos 1980 e dos países latino-americanos e do Leste Europeu nos anos 1990. As economias asiáticas 

mostraram-se mais reticentes à aceitação dessa nova ideologia”  
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desregulamentação do mercado de trabalho e a flexibilização da relação salarial; privatização 

das empresas estatais, e; não restrição aos fluxos financeiros. 

Nessa direção, frente a essa maior complexidade do sistema internacional, decorrente 

das mudanças oriundas da intensificação do processo de globalização, diversos autores, como 

Octavio Ianni (1998), argumentam sobre a perda da soberania estatal na condução de políticas 

econômicas e sociais e, mesmo, sobre suas fronteiras territoriais
14

.  Todavia, nesse cenário, 

podemos observar o fortalecimento do Estado “para atender aos reclamos da finança e de 

outros grandes interesses internacionais, em detrimento dos cuidados com as populações cuja 

vida se torna mais difícil” (Barbosa, 2011, p.19). Ou seja, há o fim dos Estados 

assistencialistas presentes no modelo de acumulação capitalista taylorista/fordista e o 

surgimento de outros que aparecem como elemento estruturador do capitalismo e, por isso, 

apresentam-se “como mediadores das relações entre capital e trabalhadores, como força de 

controle sobre determinados grupos que, por ventura, não se submetam a exploração do 

capital” (BERNARDO, 2000, p.39 apud RIBEIRO, 2008, p.25) 

 Nesse sentido, para José Maria Gomez (2000, p.130), os estados nacionais "tornaram-

se simples autoridades locais do sistema global, encarregados da proteção, da infra-estrutura e 

dos bens públicos considerados essenciais pelo capital internacional”. 

Além disso, devido à grande competitividade existente entre as empresas globais, estas 

se conduzem a uma demanda de longa duração por mais ciência, mais tecnologia, por 

melhores organizações, para que possam manter-se à frente da corrida por mercados. 

Portanto, os avanços tecnológicos, principalmente de informação e comunicação estão 

relacionados à ampliação dos fatores de competitividade e produtividade da economia 

capitalista em sua expansão mundial. 

Para autores como Mike Feathersone (1996 apud Gómez, 2000), essa globalização 

supracitada, denominada de dominante ou hegemônica, favoreceu-se destes avanços 

tecnológicos, para disseminar os valores ocidentais, em especial, norte americanos (o 

american way of life), por diversas regiões do globo. 

Sob essa perspectiva, Sousa Santos (2005, p.45) questiona  

se o que se designa por globalização não deveria ser mais corretamente designado 

por ocidentalização ou americanização (Ritzer, 1995), já que os valores, os artefatos 

culturais e os universos simbólicos são ocidentais e, por vezes, especificamente 

                                                 
14

 Este “processo de flexibilização das fronteiras territoriais e de novas articulações dos espaços nacionais e 

internacionais está relacionado diretamente com a crescente influência das interações transnacionais no interior 

dos Estados nacionais” (PRADO, 2006). A partir desta ênfase na porosidade das fronteiras é possível verificar 

uma reconfiguração das relações internacionais com a emergência de outros atores no sistema internacional 

além dos Estados, capazes de influenciarem a política externa dos países e também a política mundial, como os 

bancos internacionais, as empresas multinacionais e nacionais, e, em especial, os governos subnacionais. 
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norte-americanos, sejam eles o individualismo, a democracia política, a 

racionalidade econômica, o utilitarismo, o primado do direito, o  cinema, a 

publicidade, a televisão, a internet, etc.  

 

Nesse contexto cabe-nos questionar até que ponto a globalização acarreta 

homogeneização. O que podemos constatar é que a cultura ocidental está expandindo-se pelo 

mundo através das tecnologias de comunicação e informação acarretando isoformismos e 

hibridizações culturais entre as diferentes culturais nacionais, como pode ser observado na 

moda, em hábitos alimentares e no consumismo cultural de massa. Em oposição a esse 

panorama, a expansão da cultura ocidental tem sido questionada por “múltiplos e engenhosos 

processo de resistência, identificação e indigenização culturais” (Sousa Santos, 2002, p.47), 

tendo como conseqüência a afirmação de diversidades locais, particularismos e identidade 

étnica. 

Por outro lado, é perceptível que as produções e reproduções da cultura de massa em 

escala mundial, aos pouco “criam a ilusão de uma universalização das condições e 

possibilidades de mercado e da democracia, do mercado e da cidadania” (Ianni, 1998, p.106), 

todavia, o mercado global, tem produzido uma ampliação no número de pobres em todos os 

continentes, assim como, uma baixa qualidade de vida para a maioria da população, pois, 

“com a globalização atual, deixaram-se de lado políticas sociais que amparavam, em passado 

recente, os menos favorecidos, sob o argumento de que os recursos sociais e os dinheiros 

públicos devem primeiramente ser utilizados para facilitar a incorporação dos países na onda 

globalizatória” (Santos, 2010, p.149)  

Ainda assim, nesse cenário delineado acima, as corporações transnacionais passam a 

exercer as funções de estruturas mundiais de poder, visto que suas “atividades de busca do 

lucro não são contidas pelas fronteiras” estatais, o que debilita não apenas os Estados menores 

e mais fracos, mas também os grandes e fortes (ARRIGHI, 2003, p.14). 

Tais empresas, “ao escolherem o local para a realização de seus investimentos, levam 

em conta alguns critérios básicos, altamente restritivos”, como “mão-de-obra qualificada, 

instituições de pesquisa de primeira linha, acesso a empréstimos, infra-estrutura adequada, 

além de incentivos fiscais atraentes” (Barbosa, 2011, p.79), afetando os Estados nacionais e os 

governos subnacionais, os quais para obterem tais investimentos necessitam submeterem as 

exigentes das grandes corporações, detentoras de altas tecnologias, modificando dessa forma 

as atividades presentes em seus territórios
15

 ou resistindo à atuação destas corporações em 

                                                 
15

 “O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas naturais e um conjunto de 

sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e 
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seus espaços.  

No entanto, cada empresa utiliza o território exclusivamente em função dos seus 

próprios fins. Desse modo,  

quanto mais racionais forem as regras de sua ação individual [das empresas] tanto 

menos tais regras serão respeitosas do entorno econômico, social, político, cultural, 

moral ou geográfico, funcionando, as mais das vezes, como um elemento de 

perturbação e mesmo desordem. Nesse movimento, tudo que existia anteriormente à 

instalação dessas empresas hegemônicas é convidado a adaptar-se às suas formas de 

ser e agir, mesmo que provoque, no entorno preexistente, grandes distorções, 

inclusive a quebra da solidariedade social (Santos, 2010, p.85) 

 

 Como esboçado acima, a globalização possui a necessidade de exprimir-se em um 

espaço geográfico, visto que “o mundo oferece as possibilidades, e o lugar oferece as 

ocasiões”. Dessa forma, os lugares são os espaços em que os atores hegemônicos agem em 

função de uma competitividade e produtividade a favor de um mercado global. Nesse 

panorama, existe uma dissociação geográfica entre produção, controle e consumo ocasionada 

pela separação entre a escala da ação e a do ator, assim, esta escala diz respeito ao mundo 

transportado aos lugares pelas firmas transnacionais (Santos, 2005) 

 Assim sendo, conforme elucidado por Milton Santos (2005), não há um espaço global, 

mas espaços da globalização, espaços mundializados e reunidos em redes, é “assim que, 

mediante a telecomunicação, criam-se processos globais, unindo pontos distantes numa 

mesma lógica produtiva” (Santos, 2005, p.168). Em suma, uma ordem global é um conjunto 

de possibilidades, razão técnica e operacional, a qual depende das oportunidades oferecidas 

pela ordem local, sendo esta constituída pelos homens, empresas, instituições, formas sociais 

e jurídicas, e formas geográficas. Deste modo, os lugares são fundamentais perante o 

imperativo da competitividade, a qual  

 

exige que os lugares da ação sejam global e previamente escolhidos entre aqueles 

capazes de atribuir uma produtividade maior a uma dada produção. Nesse sentido, o 

exercício desta ou daquela ação passa a depender da existência, neste ou naquele 

lugar, das condições locais que garantam eficácia aos respectivos processos 

produtivos (Santos, 2005, p.169) 

 

Por conseguinte, sob tal cenário, há uma situação paradoxal em que se obriga a pensar 

globalmente e agir localmente, em razão do fato de que toda ação supõe agentes e uma 

localização espaço-temporal. Portanto, “cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão 

global e de uma razão local, convivendo dialeticamente” (Santos, 2005, p.170) 

                                                                                                                                                         
o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas 

matérias e espirituais e da vida sobre os quais ele influi. Quando se fala em território deve-se, pois, de logo, 

entender que se está falando em território usado, utilizado por uma dada população” (Santos, 2010, p.97) 
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1.2. Reflexos da descentralização política sobre os municípios 

 

Na década de 1980 um número expressivo de países realizou reformas 

descentralizadoras em seu aparato administrativo estatal, questionando, desse modo, a 

centralização nas relações políticas e na eficiência da gestão pública. 

Para Lustosa (1999), tal cenário ocorre em um ambiente transnacional marcado pela 

expansão do capitalismo e neoliberalismo econômico dos anos de 1980 e 1990, o qual 

ocasionou a necessidade de um Estado capaz de atender ao livre mercado e as suas finalidades 

sociais. Nesse contexto, a descentralização é recomendada como uma estratégia para que o 

novo modelo de Estado, adaptado ao processo de internacionalização das economias, possa 

ser alcançado. 

Do mesmo modo, segundo Rocha et al. (2004, p.2), as mudanças econômicas, sociais 

e políticas que ocorrem nas últimas décadas do século XX  

 

colocaram no centro das discussões o debate sobre a crise e reforma do Estado e 

sobre novas articulações entre o Estado e a sociedade, provocando uma redefinição 

do papel de diferentes instituições no desenvolvimento econômico e social. É nesse 

contexto que se insere o debate, em muitos países, sobre o processo de 

descentralização e os seus efeitos na eficiência da ação estatal e na distribuição dos 

bens e serviços públicos 

 

Em uma outra perspectiva que baliza a presente pesquisa, Marta Arretche (1996) 

apresenta-nos que as reformas descentralizadoras que ocorreram em diversos países na década 

de 1980 visavam tornar as relações políticas mais democráticas e a gestão pública mais 

eficiente, pois, como a autora elucida 

 

a partir de perspectivas políticas distintas se produziu um grande consenso em torno 

da descentralização [na década de 1980]. Passou-se a supor que, por defïnição, 

formas descentralizadas de prestação de serviços públicos seriam mais democráticas 

e que, além disso, fortaleceriam e consolidariam a democracia. Igualmente, tal 

consenso supunha que formas descentralizadas de prestação de serviços públicos 

seriam mais eficientes e que, portanto, elevariam os níveis reais de bem-estar da 

população. Portanto, reformas do Estado nessa direção seriam desejáveis, dado que 

viabilizariam a concretização de ideais progressistas, tais como eqüidade, justiça 

social, redução do clientelismo e aumento do controle social sobre o Estado. 

Simetricamente, passou-se a associar centralização a práticas não-democráticas de 

decisão, à ausência de transparência das decisões, à impossibilidade de controle 

sobre as ações de governo e à ineficácia das políticas públicas (ARRETCHE, 1996, 

p.44) 

  

Entretanto, a promoção da descentralização não caracterizava-se apenas como uma 

decisão política com o fim de otimizar a administração pública, mas tinha igualmente a 

intenção de criar melhores condições de competitividade econômica, pois a produção de 
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conhecimento, de vantagens logísticas e infraestruturais, etc., dependem de estratégias que 

podem ser traçadas de maneira mais eficiente a partir da dimensão local (BARBOSA, 2012).   

Sob essa perspectiva, o debate em torno do processo de descentralização está 

relacionado não somente à redefinição das funções políticas de cada esfera de poder 

governamental (federal, estadual e municipal) com a finalidade de tornar a gestão pública 

mais eficiente, mas também a geração de melhores condições competitivas nas distintas 

localidades, o que caracteriza a aquisição de novas competências na prestação de serviços, 

assim como uma maior autonomia e novas responsabilidades por parte dos governos 

subnacionais. 

 Nessa direção, para Jordi Borja (1987, p.39) a descentralização consubstancia a 

democracia no Estado, sendo suas características: [tradução nossa] a) Ampliação do campo 

dos direitos e liberdades; b) Progressiva incorporação dos setores excluídos ou marginalizados 

nas instituições representativas e; c) Maior controle e participação popular na atuação da 

administração pública
16

. 

Para esse autor, em um Estado democrático tudo o que possa ser decidido e gerido em um 

nível inferior, ou nos poderes locais, não o deve ser a um nível superior, pois os poderes 

locais contribuem para o progresso dos Estados modernos a partir das seguintes razões 

(BORJA, 1987, p.41) [tradução nossa]: 

a) A consolidação e o desenvolvimento das liberdades e direitos políticos e, sobre tudo, 

das instituições representativas se realiza mais e antes nos níveis locais que centrais. 

No nível local, alianças sociais mais amplas podem ser articuladas, é menor as forças 

dos aparatos não democráticos do Estado e mais fácil a conversão da demanda social 

em resultado político-jurídico. Ainda assim, o controle social sobre a administração 

pública pode ser mais eficaz;  

b) Os partidos políticos e as organizações sociais de classes baixas e médias, 

inicialmente, praticamente excluídas do Estado liberal-oligárquico, se desenvolvem e 

acendem nas instituições representativas locais do que nas centrais (...); 

c) Uma grande parte das novas funções sociais e econômicas do Estado tem sido 

realizada por meio das administrações locais e quase sempre dizem respeito a questões 

básicas para a vida coletiva (urbanismo, vida coletiva, saúde pública, cultura, serviços 

sociais, transporte, água, abastecimento, habitações, etc.) (...);  

                                                 
16

 “a) Ampliación del campo de los derechos y libertades; b) Progresiva incorporación de los sectores excluidos 

o marginales a las instituciones representativas y, c) Mayor control y participación populares en la actuación de 

las Administraciones públicas” (BORJA, 1987, p.39) 
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d) As instituições municipais, por seu duplo caráter de ser entes representativos das 

coletividades locais e elementos articuladores do Estado, tem sido um fator decisivo 

de integração nacional, em sentido político-cultural.
17

 

 

Ainda assim, para Borja (1988 apud Minetto, 2002), a descentralização necessita ser 

implanta a partir de estruturas sólidas e eficientes, devido ao fato de que diz respeito a um 

processo complexo e, por isso, faz-se necessário ter objetivos políticos claros. Ainda, segundo 

o mesmo autor, a descentralização deve ser regulada pela redefinição das formas de gestão, 

instituindo-se, assim, um modelo moderno e participativo, com transferência de poder e 

competências específicas para cada esfera política. Da mesma forma, são de suma 

importância recursos, meios necessários e a reestruturação do espaço municipal em várias 

regiões administrativas, visando um conhecimento mais preciso das necessidades e demandas 

sociais locais, bem como, o estabelecimento de relações mais próximas e diretas entre poder 

público e população. 

Segundo Spink (1993 apud Lustosa, 1999) desde o início da década de 1960 os 

consultores da ONU recomendavam a descentralização política, administrativa e fiscal como 

solução para os problemas enfrentados pelos países em desenvolvimento. Segundo o 

Relatório da ONU de 1962 a democratização e o desenvolvimento poderiam ser obtidos a 

partir de medidas descentralizadoras. 

Da mesma forma, a descentralização estava presente nas recomendações dos 

organismos de financiamento internacional, os quais a viam como “uma revolução no 

comportamento social, capaz de gerar comportamentos políticos e econômicos caracterizados 

por maior capacidade de iniciativas e, portanto, menos dependentes do Estado” (Arretche, 

1996) 

Com base nesta discussão acerca do processo de descentralização, examinaremos 

                                                 
17

 a) La consolidación y el desarrollo de las libertades y derechos políticos y, sobre todo, de las instituciones 

representativas se realiza más y antes en los niveles locales que centrales. En el nivel local pueden articularse 

alianzas sociales más amplias, es menos la fuerza de los aparatos no democráticos del Estado y es más fácil la 

conversión de la demanda social en resultado político-jurídico. Asimismo el control social sobre la 

administración pública puede ser más eficaz. 

   b) Los partidos políticos y las organizaciones sociales de las clases bajas y medias, inicialmente, prácticamente 

excluidas del Estado liberal-oligárquico, se desarrollan y acceden a las instituciones representativas locales 

antes que a las centrales (…). 

   c) Una gran parte de las nuevas funciones sociales y económicas del Estado se han realizado por medio de las 

administraciones locales y casi siempre se ha tratado de cuestiones básicas para la  vida colectiva (urbanismo, 

vida colectiva, salud pública, cultura, servicios sociales, transportes, agua, abastecimientos, vivienda, etc) (…) 

   d) Las instituciones municipales, por su doble carácter de ser entes representativos de las colectividades locales 

y elementos articulados del Estado, han sido un factor decisivo de integración nacional, en un sentido político-

cultura (Borja, 1987, p.41) 
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abaixo como este ocorreu no Brasil, e em que medida se aproxima das perspectivas 

supracitadas. 

 

1.3 Uma análise histórica do processo de descentralização brasileiro 

 

No Brasil a descentralização está relacionada à concretizada do Federalismo, por isso, 

analisaremos a sua consolidação através dos fatos históricos, conforme esboçado abaixo, pois 

é de suma importância entender os fatores que condicionaram a concretização do federalismo 

na administração pública brasileira atual para, assim, avaliarmos se realmente há uma 

descentralização das funções estatais conforme esboçamos no tópico anterior. 

No período Imperial, a centralização política era o seu traço marcante, no entanto, 

havia oposições entre idéias centralistas e descentralistas. Na Constituição de 1823, os liberais 

radicais, representantes da burguesia urbana, propuseram a limitação dos poderes do 

imperador, autonomia as províncias e a participação política de várias camadas sociais, 

contudo, a maioria “conservadora”, representante dos interesses da aristocracia rural, exigiu a 

centralização política e a limitação do direito do voto. Por seu turno, a Constituição outorgada 

por Dom Pedro I, em 1824, teve como característica principal a concentração de poderes nas 

mãos do imperador (MINETTO, 2002). 

Em 1891, a primeira constituição Republicana brasileira instituiu o sistema federativo 

de governo, consagrando a descentralização ao conferir plena autonomia aos estados, o que 

acentuou as desigualdades regionais  

 Entre 1922 e 1930, o país começou a mudar o seu perfil de fundamentalmente 

agrícola para urbano-industrial, acarretando o crescimento das cidades. Entretanto, com a 

crise da economia cafeeira na década de 1920, o liberalismo cedeu espaço para o 

intervencionismo estatal, sendo que a política da socialização das perdas exigiu a 

centralização do governo federal, enfraquecendo a esfera municipal. 

Após década de 1930, o cenário político-econômico do Brasil oscilou entre tendências 

centralizadoras e descentralizadoras, sendo que a centralizadora prevaleceu “especialmente 

após o “Estado Novo”, em 1937, quando a ditadura varguista suprimiu a oposição, o 

legislativo, os partidos políticos e as eleições, assumindo, o Estado, o controle efetivo da 

política, situação que perdurou até 1945, quando foi restabelecido o processo democrático” 

(MINETTO, 2002, p.53) 

Nas décadas de 1950-1960 podemos constatar uma retomada dos debates a favor da 

descentralização, impulsionados pela ascensão do movimento operário, sendo este mobilizado 
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por diferentes atores, intelectuais, Igreja Católica, Forças Armadas, partidos políticos, o que 

ocasionou um fortalecimento dos municípios. 

 Com o Golpe Militar, em 1964, houve um desmantelamento dos poderes estaduais e 

municipais, limitação das estruturas representativas, controle da oposição, e a acentuação da 

centralização política, com o monopólio do poder decisório centrado nas mãos da União, esta 

conjuntura foi justificada pela necessidade de garantir a sustentação do modelo de 

industrialização adotado. 

“A descentralização, no Brasil, voltou a emergir a partir da década de 70, na fase 

embrionária do neoliberalismo, ante a necessidade de reorganização sociopolítica e 

administrativa, como alternativa para resolução das crises” que ocorriam no momento 

(MINETTO, 2002, p.53). 

Em 1988, é promulgada uma nova Constituição, denominada “Constituição Cidadã”, a 

qual institucionalizou a modernização do Estado a partir de medidas descentralizadoras.  

Dessa forma, houve um reconhecimento da autonomia das três esferas, além de alterações de 

diversas medidas no campo político-administrativo, como pode ser constatado no artigo 18 da 

constituição, o qual promulga que a “organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

todos autônomos, nos termos desta Constituição” 

Porém, no Brasil, com essa ampliação das medidas descentralizadoras, diversos 

municípios passaram a enfrentar dificuldades econômicas e financeiras, visto que a 

constituição de 1988 possibilita a arrecadação de impostos em âmbito local e a participação 

na repartição tributária por parte dos municípios, no entanto, devido à heterogeneidade 

econômica e as desigualdades regionais existentes no país há grandes diferenças de 

arrecadação tributária, o que acarreta dificuldades econômicas e financeiras, principalmente, 

aos municípios menores e com atividades predominantes agrícolas, uma vez que a tributação 

brasileira depende das condições econômicas e do grau de urbanização do local (ROCHA et 

al.,2004).  

A partir das perspectivas apontadas por Jordi Borja (1987 e 1988), seria impreciso 

afirmar que tenhamos no Brasil um processo eficaz de descentralização das estruturas 

administrativas e das funções do Estado, pois, conforme ilustrado por Marta Arretche (1996), 

“grande parte esferas de atuação do governo permanece sob responsabilidade do governo 

federal”. Desse modo, há diversas medidas que poderiam ser planejadas e geridas pelos 

governos subnacionais, mas são de competência da União, como elucidado pela constituição 

de 1988 em seu artigo 21- Compete à União -, em especial no inciso XX “instituir diretrizes 
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para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes 

urbanos”. 

Assim sendo, para que a população brasileira possa exercer a sua cidadania em um 

país extenso e com uma sociedade exacerbadamente desigual, torna-se de suma importância, 

dentre outras medidas, uma valorização dos espaços subnacionais, assim como uma 

adequação de seu estatuto político perante a União. 

 

2.3. Pobreza e Desenvolvimento econômico-social: desafios para os municípios 

brasileiros 

 

É notória a ênfase dada aos conceitos de pobreza, desenvolvimento e cidadania nos 

diversos meios de comunicações e relatórios de distintas instituições nacionais e 

internacionais a partir dos anos de 1990 e início de 2000, as quais visavam amenizar os custos 

sociais resultantes das políticas neoliberais implementadas nos países dependentes do 

financiamento do FMI e Banco Mundial. As “políticas de desenvolvimento do milênio”, 

elaboradas pela ONU, em 2000, no programa “Objetivos do Milênio” se inserem nesse 

contexto (MOTTA, 2007).  

Devido a esse vasto uso, diferentes definições têm sido empregadas com o intuito de 

caracterizar, descrever e mensurar o termo “pobreza”, para que, embasados nessas definições, 

distintos organismos nacionais e internacionais formulem e avaliem medidas 

desenvolvimentistas voltadas amenização das desigualdades econômico-sociais presentes em 

um dado território. 

 O conceito de pobreza possui uma ampla diversidade de definições, o que ilustra as 

dificuldades em mensurar um fenômeno social complexo e em constante mutação, que 

apresenta diferentes dimensões qualitativas e quantitativas. Para Spicker (2009, p.292) 

[tradução nossa], a pobreza não tem um único significado. Ela contém uma série de 

significados relacionados através de uma série de similitudes
18

. 

 A definição utilizada na presente pesquisa é a apresentada por Amartya Sen. Esse 

autor caracteriza esse conceito em termos de deficiência de capacidades, não se limitando a 

uma concepção de necessidades básicas insatisfeitas
19

 e insuficiência de renda
20

. Para esse 

                                                 
18

 “(…) la pobreza no tiene un significado único. Contiene una serie de significados relacionados a través de una  

serie de similitudes” (SPICKER, 2009, p.292) 
19

  Essa perspectiva identifica famílias submetidas à privação absoluta de patamares mínimos de bens e serviços 

necessários à sobrevivência, tais como acesso à água potável, esgotamento sanitário, educação entre outros. 
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autor a perspectiva das necessidades básicas deve estar integrada à noção de capacidades 

básicas, pois Sen considera pobre o indivíduo que possui uma privação de liberdades
21

 e, 

conseqüentemente, de capacidades para levar o tipo de vida que ele tem razão para valorizar. 

 Desse modo, para esse autor, deve-se considerar cinco fatores que influenciam na 

obtenção de liberdades e, portanto, de capacidades por parte dos indivíduos, sendo tais 

elementos: as heterogeneidades presentes entre as pessoas, no que diz respeito às 

características físicas, como doenças, idade ou sexo; Diversidades ambientais ou 

circunstâncias climáticas que possam influenciar na vida de uma pessoa; Variações no clima 

social, como a oferta ou não de serviços públicos de educação, ausência de crime e violência 

em uma localidade específica; Diferenças de perspectivas relativas, pois as necessidades de 

mercadorias estão associadas aos padrões de comportamento estabelecidos em uma 

comunidade, e; Distribuição na família, ou seja, como as rendas auferidas por um ou mais 

membros de uma família são compartilhadas entre todos. 

 Ao analisarmos o cenário brasileiro sob as privações de liberdades descritas por Sen, 

principalmente, a partir de aspectos como acesso ao saneamento básico e água tratada, 

educação, remuneração, entre outros, podemos constatar que ainda há grandes desigualdades 

sociais. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2008
22

 

0,7% da população recebia mais de 20 salários mínimos ao mês, enquanto 19,3% possuía um 

rendimento mensal de mais de ½ salário a 1 salário mínimo e 31% de 1 a 2 salários mínimos, 

o que demonstra grande concentração de renda e falta de implementação de direitos 

constitucionais uma vez que a Constituição de 1988 promulga em seu artigo 7º  que “são 

                                                                                                                                                         
 Por sua vez, segundo o conceito de pobreza relacionado à insuficiência de renda é considerada pobre uma 

família ou indivíduo que tem renda menor que um número pré-estabelecido como a linha definidora de 

pobreza, a qual representaria o custo de todos os produtos e serviços considerados fundamentais para satisfazer 

as necessidades de sobrevivência de todos os membros da família ou desse indivíduo. (LAISNER, 2007) 
20

  Sen não pretende diminuir a noção sobre necessidades básicas, para ele a “literatura sobre “necessidades 

básicas” e os estudos relacionados sobre a „qualidade de vida‟ têm sido imensamente úteis para chamar a 

atenção para as privações de bens e serviços essenciais e seu papel crucial na vida humana” (SEN, 2001, 

p.172). 
21

   Segundo Sen, a privação da liberdade ocorre quando o indivíduo vivência a fome, a subnutrição, a perda da 

liberdade básica de sobreviver, uma vez que não possui ou há pouco acesso a serviços de saúde, saneamento 

básico, água tratada e alimento. Ainda assim, em muitos países é negada ao indivíduo a participação política e 

os seus direito civis básicos, o que o impede de decidir sobre assuntos pertinentes à sociedade. Do mesmo 

modo, a carência de oportunidade de educação tem como conseqüência a falta de empregos ou empregos com 

remuneração baixa o que ocasiona uma falta de segurança econômica e social, pois o individuo não possui 

renda necessária para suprir suas necessidades básicas e participar de diversos relacionamentos sociais, como 

ir ao teatro, ao cinema, visto que a necessidade de participar da vida de uma comunidade pode induzir 

demandas por diversos equipamentos o que impõe exigências severas a uma pessoa pobre. Tais aspectos 

impedem-na de “acompanhar os padrões prevalecentes decididos por determinada sociedade gerando a 

exclusão social” (Koga, 2003, p.66). 
22

 Nos pautamos em dados de 2005, 2008 e 2009, visto que o Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística ainda 

não disponibilizou todos os dados do Censo de 2010. Todavia, tais dados encontram-se sob a delimitação do 

período de análise proposto no projeto, entre 2005 e 2012. 
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direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social”, que o salário mínimo deve ser capaz de atender as necessidades vitais 

básicas do trabalhador e “às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 

vestuário, higiene, transporte e previdência social”, no entanto, como cerca de 50,3% da 

população é capaz de satisfazer todas essas necessidades com um rendimento mensal de até 2 

salários mínimos, que em 2008 era de R$ 415? 

 Ainda assim, conforme estatísticas do IBGE em 2008 42,8% da população trabalhava 

de 40 a 44 horas semanais em atividades não-agrícolas e 33,2% cerca de 15 a 39 horas em 

atividades agrícolas, o que demonstra pouco de tempo para o lazer e descanso para uma 

grande parcela dos trabalhadores brasileiros. Da mesma forma, em 2007 16,7% da população 

ainda não possuía rede geral de abastecimento de água e 26,4% não tinham esgotamento 

sanitário adequado. No que diz respeito à educação, em 2008 29,3% da população brasileira 

possuía de 4 a 7 anos de estudos, ou seja, não completaram o ensino fundamental, o que 

evidência insuficiente capacitação para o mercado de trabalho. Tais premissas demonstram a 

falta de liberdade e conseqüentemente de capacidade de diversos indivíduos brasileiros para 

levar o tipo de vida que valorizam. 

 Ainda assim, ao examinarmos o cenário de Belo Horizonte/MG, sob as perspectivas 

apontada por Sen, vamos constatar que, segundo o censo demográfico de 2000, haviam  

2.258.096 habitantes neste município, em 2010, segundo o censo, esse total passou para 

2.375.151. Da mesma forma, essa mesma instituição apresenta que em 2005 o município 

contava com 207 estabelecimentos públicos de serviços de saúde, em 2009, esse total passou 

para 228, o que demonstra um aumento ínfimo de fornecimento de serviço voltados a saúde 

para uma população que aumento em cerca de 117.005 habitantes.  

 No que se refere à educação - essencial para que os indivíduos possam ler, se 

comunicar, argumentar, ter condições de escolher ao estar bem informado, além de serem 

reconhecidos pelos demais membros da sociedade - em 2005, a rede pública de ensino 

fundamental, abrangendo instituições de ensino federal, estadual e municipal, contava com 

15.092 docentes e, por outro lado, 4.462 nas escolas privadas, sendo ao total 373 escolas 

públicas e 222 privadas. Quanto ao ensino médio havia 5.359 docentes na área pública e 

2.176 na privada, sendo, no geral, 147 instituições públicas de ensino médio e 111 privadas. 

No que diz respeito ao ensino superior, em 2004, havia 3.048 professores na rede pública para 

5 universidades e 7.327 para 42 universidades privadas. Tal cenário demonstra que Belo 

Horizonte supre as necessidades de sua população quanto a quantidade de estabelecimentos 

fornecidos a mesma, no entanto, é necessário ponderar a qualidade do ensino ofertada nestas 
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instituições, com o intuito de apurar se a educação oferecida contribui no aumento das 

capacidades dos indivíduos presentes nesta sociedade. 

 Ainda assim, sob tal perspectiva, podemos observar que, em 2005, 4,07% das 

mulheres e 3,45% dos homens não eram alfabetizados, em 2009 esse percentual passou para 

3,28% para as mulheres e 2,71% para os homens. Ainda assim, ao analisarmos os anos de 

estudos que a população da capital mineira possui, podemos constatar que, em 2005, 5,45% 

da população não tinha instrução ou possuía somente 1 ano de estudo, enquanto que o total de 

pessoas que haviam completado o ensino médio, ou seja, possuíam 11 anos de estudos era de 

22,77% pessoas, por seu turno, a percentagem da população que estudou até a 5º série era de 

6,38%. Em 2009 haviam 5,07% da população pessoas sem instrução ou com 1 ano de estudo, 

24,23% que completam o ensino médio, e 5,80% com que tinha até a 5º série. Esse panorama 

evidência que houve diminuição no número de pessoas sem instrução e um aumento daquelas 

com mais anos de estudos, todavia, a educação interfere diretamente no nível de rendimento 

obtido por um indivíduo, assim sendo, torna-se necessário que cada vez mais pessoas sejam 

instruídas e aptas a tornarem agentes na melhoria de suas condições de vida e para os 

membros de sua comunidade. 

 Quando observamos este mesmo município a partir de dados referentes ao rendimento 

podemos constatar que, em 2005, 4,38% da sua população recebia menos que ½ salário 

mínimo, em 2009 esse percentual passou para 3,75%, o que revela uma diminuição dos 

indivíduos com orçamento insuficiente para cobrir os seus custos considerados básicos, como 

alimentação, vestuário e habitação. Do mesmo modo, em 2005 15,3% recebiam até um salário 

mínimo, o que passou a ser de 15,87% em 2009. A maior parte da população recebia em 2005 

e 2009 entre 1 a 2 salários mínimos, sendo que em 2005 eram 22,73%, em 2009, 24,91%. 

Em relação às variações no clima social, conforme elucidado por Sen, podemos 

averiguar que em 2005 e 2009 100% da população da capital mineira possuía abastecimento 

de água, no entanto, em 2005, 83,89% possuía saneamento básico proveniente de rede de 

coleta, o que passou a ser, em 2009, de 88,53%, a partir dessas informações verificamos que, 

em 2009, cerca de 11% da população belo-horizontina não possui saneamento de esgoto, o 

que pode provocar diversas enfermidades a população que tiver contato com os resíduos 

humanos e industriais. 

 Em relação a Porto Alegre/RS, segundo o censo demográfico de 2000, o município 

contava com 1.360.033 habitantes, em 2010 esse total passou para 1.409.351. Da mesma 

forma, segundo o IBGE, em 2005, o município tinha 133 estabelecimentos de serviços de 

saúde públicos e 386 privados, em 2009, esse total passou para 128 públicos e 502 privados. 
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Tal cenário demonstra que o número de instituições públicas direcionadas à saúde diminui de 

2005 a 2009 e, por sua vez, os estabelecimentos privados obtiveram um aumento substancial, 

caso esses não forneceram atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde), uma grande 

parcela da população deve ter ficado ser acolhimento quanto as suas enfermidades.  

 Ao que se refere à educação, em 2005, a rede pública de ensino fundamental possuía 

8.073 docentes e a rede privada 2.552, sendo ao total 279 escolas públicas e 93 privadas. 

Nesse sentido, quanto às instituições de ensino médio haviam 2.744 docentes na área pública 

e 1.517 na privada, sendo ao total 68 instituições públicas de ensino médio e 69 privadas. No 

ensino superior, em 2004, haviam 2.850 professores na rede pública para 3 universidades e 

2.809 para 17 universidades privadas. Quando analisamos tal contexto em comparação com o 

caso belo-horizontino podemos perceber que o número de instituições destinadas ao ensino 

neste município é bem menor em relação à quantidade de habitantes, o que nos faz questionar 

se os mesmos são capazes de satisfazer as necessidades da população no tocante à educação. 

 Além disso, ao analisarmos o grau de instrução de população da capital do Rio Grande 

do Sul, podemos observar que, em 2005, 3,59% das mulheres e 2,96% dos homens não eram 

alfabetizados, em 2009 esse percentual passou para 2,74% para as mulheres e 2,55% para os 

homens. Ainda assim, ao analisarmos os anos de estudos que a população deste município 

possui, podemos constatar que, em 2005, 4,02% da população não tinha instrução ou possuía 

somente 1 ano de estudo, enquanto que o total de pessoas que haviam completado o ensino 

médio era de 19,68% , por sua vez, a percentagem da população que estudou até a 5º série era 

de 12,81%. Em 2009 haviam 3,62% da população pessoas sem instrução ou com 1 ano de 

estudo, 22,01% que completam o ensino médio, e 11,81% com que tinha até a 5º série. Tal 

painel evidência que houve uma diminuição da população com pouca instrução e um aumento 

no número das que possuíam maior erudição. 

 Quando observamos este mesmo município a partir informações acerca de 

rendimentos podemos verificar que, em 2005, 3,52% da sua população recebia menos que ½ 

salário mínimo, em 2009 esse percentual passou para 3,13%. Ainda assim, em 2005, 11,06% 

recebia até um salário mínimo, o que passou a ser de 10,96% em 2009.  A maior parte da 

população recebia em 2005 e 2009 entre 1 a 2 salários mínimos, em 2005 22,52, em 2009, 

26,82. Estas informações demonstram um panorama semelhante ao presente em Belo 

Horizonte. 

No que se refere às características de moradia, as quais interferem maciçamente na 

qualidade de vida dos indivíduos, podemos averiguar que em 2005 e 2009 100% da 

população de Porto Alegre possuía abastecimento de água, entretanto, em 2005 98,89% 



28 

 

possuía saneamento de esgoto, o que passou a ser, em 2009, de 99,04%. Este cenário exprime 

que quase toda a população porto-alegrense tinha acesso ao saneamento básico, todavia, é 

necessário que 100 desta possua esse serviço, evitando, assim, qualquer enfermidade 

decorrente de resíduos humanos ou industriais.  

Com o objetivo de minimizar ou combater a pobreza, diversas medidas voltadas à 

promoção do desenvolvimento tem sido definidas por distintas instituições em nível nacional, 

regional e internacional. Para a presente pesquisa, a definição apresentada por Amartya Sen, 

em seu livro intitulado “Desenvolvimento como liberdade” (2000), é a que contempla a 

perspectiva proposta. Segundo esse autor, a promoção do desenvolvimento deve se pautar na 

construção de condições, instrumentos e habilidades, através da concessão de liberdades
23

, 

para que sejam utilizadas pelo indivíduo com o intuito de combinar diversas escolhas de 

modo a alcançar uma vida digna e satisfazer as suas necessidades humanas. Logo, para 

Amartya Sen, em um processo de desenvolvimento deve-se considerar não apenas as 

carências, tais como analfabetismo, falta de saúde, impossibilidade de acesso a recursos, entre 

outros, mas também reconhecer e expandir as possibilidades disponíveis para o indivíduo 

fazer e combinar as alternativas que lhes são apresentadas, pois para esse autor, “os 

indivíduos devem ser vistos como agentes ativos de mudança, e não como recebedores 

passivos de benefícios” (SEN, 2000, p.11). 

 De tal modo, para Sen (2000, p.336) uma variedade de instituições sociais – “ligadas à 

operação de mercados, a administração, legislatura, partidos políticos, organizações não 

governamentais, poder judiciário, mídia e comunidade em geral” contribui para a promoção 

do desenvolvimento, através dos seus efeitos sobre o aumento e a sustentação das liberdades 

individuais. Assim sendo, para que haja a mitigação das desigualdades sociais é necessário 

um trabalho em conjunto entre diversos atores presentes na sociedade, com a finalidade de 

que todos se beneficiem desse labor em conjunto, uma vez que indivíduos mais capacitados 

interferem de modo muito mais profícuo em seu território. 

 

Sob a contextualização dos fatores que influenciaram na busca pelo cenário exterior 

por parte dos governos locais, apresentados neste capítulo, discutiremos, no seguinte capítulo, 

como ocorre a internacionalização dos governos locais, a qual tem significativa importância 

para o desenvolvimento econômico-social em âmbito local, principalmente, através de suas 

                                                 
23

  Para Sen (2000), é preciso eliminar as principais fontes de privação de liberdade como a tirania, falta de 

oportunidades econômicas, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados 

repressivos. 
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vinculações em Redes Internacionais de Cidades, um dos mecanismos mais utilizados por 

parte dos governos não-centrais para a resolução de problemas em comum. 
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CAPÍTULO 2. A ATUAÇÃO DOS GOVERNOS LOCAIS NO CENÁRIO 

INTERNACIONAL VIA REDE 

 

    2.1. Paradiplomacia: conceitualização do fenômeno 

 

Frente à descentralização política e às dificuldades econômicas e financeiras 

conseqüentes destas, além da vulnerabilidade em relação aos eventos externos
24

 e à 

interdependência presente no mundo globalizado, os governos não-centrais perceberam no 

cenário internacional possibilidades para a resolução dos seus problemas locais.  

As primeiras obras que discutem sobre esse assunto são datadas a partir da década de 

1990 e analisam a experiência canadense, sendo essas as obras de Feldman e Feldman, e 

Soldatos, o qual conceituou essa atuação internacional dos governos subnacionais como 

paradiplomacia. Posteriormente, Noé Cornago Prieto (2004, p.251) definiu esse conceito 

como 

o envolvimento de governo subnacional nas relações internacionais, por meio do 

estabelecimento de contatos, formais e informais, permanentes ou provisórios (ad hoc), com 

entidades estrangeiras públicas ou privadas, objetivando promover resultados socioeconômicos 

ou políticos, bem como qualquer outra dimensão externa de sua própria competência 

constitucional 

 

Complementando essa descrição Michael Keating (2004, p.67) [tradução nossa] 

argumenta que a paradiplomacia também se caracteriza por um alto grau de participação por 

parte da sociedade civil e do setor privado, com variações que dependem de fatores políticos e 

institucionais
25

, conforme veremos no decorrer deste capítulo. 

Dentre as razões pelas quais os governos subnacionais terem demonstrado interesse 

em procurar o cenário exterior, há, principalmente, conforme exposto por Vigevani (2006, 

p.102), “o fato de que eles vêm sendo vistos como agentes de desenvolvimento econômico”, 

sobretudo após as medidas descentralizadoras realizadas por diversos países entre as décadas 

de 1980 e 1990, a partir das quais os governos locais assumiram novas responsabilidades na 

prestação de serviços.  

                                                 
24

   Essa vulnerabilidade ocorre porque a “ordem global busca impor, a todos os lugares, uma única 

racionalidade. E os lugares respondem ao mundo segundo os diversos modos de sua própria racionalidade” 

(SANTOS, 2005, p.170). Tal ordem global “trazida pelos vetores da hegemonia cria, localmente, desordem, 

não apenas porque conduz a mudanças funcionais e estruturais, mas, sobretudo, porque essa ordem não é 

portadora de um sentido, já que o seu objetivo – o mercado global – é uma auto-referência, sua finalidade 

sendo o próprio mercado global” (Ibid, p.168) 
25

 “(…)la paradiplomacia también se caracteriza por un alto grado de participación por parte de la sociedad civil 

y del sector privado, con variaciones que dependen de factores políticos e institucionales” (2004, p.67) 
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Nessa direção, dentre os objetivos por parte dos governos subnacionais para se 

engajarem em atividades internacionais Michael Keating (2004) elenca três motivos, sendo 

estes: econômico, político e cultural. No que diz respeito à questão econômica podemos 

mencionar a busca por investimentos, mercados para os seus produtos e tecnologia para a 

modernização de suas empresas, uma vez que as localidades têm de enfrentar a transição 

tecnológica e organizacional da economia capitalista para poderem competir no mercado 

mundial (ARRIGHI, 2003), além de buscarem soluções para mitigar a relocalização 

industrial, conseqüente da reestruturação da acumulação capitalista, conforme exposto no 

primeiro capítulo.  

No que tange a questão cultural, há uma imensa gama de interesses relacionados à 

mesma, dentre tais podemos citar a exportação da produção cultural, como intercâmbio de 

artistas e interpretes, para os mercados mundiais e promoção do idioma. Quanto ao motivo 

político, este está relacionado, em especial, a busca por reconhecimento e legitimação, assim 

como a cooperação técnica, caracterizada pela troca de conhecimento e experiências bem-

sucedidas, sobretudo em temáticas de desenvolvimento social e econômico e em gestão 

pública eficiente. 

No Brasil, conforme ilustrado por Vigevani (2006, p.104), os interesses giram em 

torno de comércio, investimentos, tecnologia, energia, meio ambiente, turismo, itens sociais, 

intercâmbios culturais, políticas migratórias, tráfico de drogas, epidemias e políticas de 

sanitárias, o que demonstra que no caso brasileiro, em conformidade com a tendência vista na 

maioria dos países, há “concentração de ações ligadas apenas à low politics, especificamente 

movimentos que não interferem na estratégia internacional do país, não relacionando-se nem 

remotamente a temas da high politics, como estratégias ou de segurança, e nem mesmo a 

opções econômicas de caráter geral” . Desse modo, podemos inferir que a ação 

paradiplomática dos entes subnacionais brasileiros evitam conflitos com questões pertinentes 

a política externa do país. 

Entretanto, segundo experiências empíricas, somente Estados com características 

federais e democráticas admitem a atuação externa de suas unidades subnacionais, sendo tal 

atuação mediada por um órgão federal (Prazeres, 2004). Isso ocorre porque os sistemas 

federativos flexíveis são mais predispostos a lidar com os problemas globais e regionais do 

que os autoritários e unitários, além de proporcionarem autonomia para suas entidades 

subnacionais administrar os seus interesses. Sob essa perspectiva, Bórgea Filho (apud 

BLANES, 2009, p.35), argumenta que diversos Estados federados tem provocado adaptações 

em suas legislações “no sentido de ensejar a participação dos seus membros constituintes na 
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formulação e na implementação de políticas voltadas para os interesses externos”, como 

ocorreu com a constituição argentina, a qual, com a reformulação de 1994, instituiu, em seu 

artigo 124 [tradução nossa], que as províncias (...) poderão celebrar convênios internacionais 

desde que não sejam incompatíveis com a política externa da Nação
26

.  

Segundo Tatiane Prazeres (2004, p.299), no “Brasil, após a redemocratização e a nova 

Constituição federal, as iniciativas paradiplomáticas passaram a adquirir maior relevância, em 

face do fortalecimento do regime federativo no país”, contudo, não há nenhuma reforma 

constitucional que permita a celebração de convênios por parte das unidades federadas. Ainda 

no que diz respeito ao Brasil, Gilberto Rodrigues (2004, p.441) argumenta que “apenas 

algumas cidades, sobretudo as globais – megacidades e as cidades maiores em geral capitais 

de estados -, têm tido condições de atuar de forma independente ou despertarem politicamente 

para as relações internacionais e passaram a exercer alguma forma de paradiplomacia”. 

Ainda assim, no Brasil, o governo central manifestou um certo desconforto e 

indiferença à paradiplomacia realizada por alguns de seus estados federados a partir da década 

de 1980, como a criação em 1983 da Assessoria de Assuntos Internacionais no Rio de Janeiro 

por Brizola. No entanto, em 1995, o então presidente Fernando Henrique Cardoso instruiu o 

Chanceler Luiz Felipe Lampreia a “criar uma nova estrutura dentro do Itamaraty que pudesse 

fazer a interface do Ministério das Relações Exteriores com os governos dos Estados e dos 

Municípios no campo internacional” (NUNES, 2001, p.79). Nas palavras de Lampreia (apud 

Nunes, 2001, p.79):  

 

Os Estados e Municípios têm crescentemente uma agenda internacional que se soma à agenda 

externa da União, responsável em primeira instância pelas relações exteriores do País. Essa 

nova e dinâmica dimensão da nossa diplomacia requer um esforço permanente de diálogo, de 

troca de informação e de consultadas entre o Executivo federal e as Regiões, Estados e 

Municípios, de forma que haja a maior coordenação e a maior harmonia possível nos diversos 

níveis do relacionamento internacional do Brasil 

 

Desse modo, o governo federal brasileiro, com a finalidade de coordenar e monitorar 

as iniciativas desenvolvidas pelas unidades governamentais subnacionais no plano 

internacional criou em 1997 a Assessoria de Relações Federativas (ARF), vinculada 

diretamente ao Ministério das Relações Exteriores. O objetivo da mesma consistia em “fazer a 

interface do Ministério das Relações Exteriores com os governos dos Estados e Municípios 

brasileiros, no sentido de assessorá-los em suas iniciativas externas, tratativas com governos 

                                                 
26

 “las provincias (...) podrán celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política 

exterior de la Nación” (apud SÁNCHEZ, 2004, p.359) 
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estrangeiros, organismos internacionais e organizações não-governamentais” (Assessoria de 

Relações Federativas, apud NUNES, 2001, p.83). 

Com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, houve uma maior 

valorização da paradiplomacia brasileira, como pode ser constatado com a criação, em 2003, 

da Assessoria de Cooperação Internacional Federativa, e a institucionalização da Subchefia de 

Assuntos Federativos (SAF) junto à Secretaria de Relações Internacionais da Casa Civil da 

Presidência da República em 2004. 

Outrossim, em 2003, a ARF foi fundida a Assessoria de Assuntos Parlamentais 

durante a reforma na estrutura administrativa do MRE, criando a Assessoria Especial de 

Assuntos Federativos e Parlamentares (AFEPA). A esse novo órgão, vinculado ao MRE, 

competia:  

 

I – promover a articulação entre o Ministério e o Congresso Nacional e providenciar o 

atendimento às consultas e aos requerimentos formulados; 

II – promover a articulação entre o Ministério e os Governos estaduais e municipais, e as 

Assembléias estaduais e municipais, com o objetivo de assessorá-los em suas iniciativas 

externas e providenciar o atendimento às consultas formuladas; 

III – realizar outras atividades determinadas pelo Ministro de Estado (Decreto nº 5.032, de abril 

de 2004, art. 5º, apud, NUNES, 2001, p.84) 

 

 

Por conseguinte, em 2001, são instalados, em 8 estados ou regiões do país , escritórios 

do Itamaraty, com o objetivo de captar os interesses das unidades da federação da formulação 

da política externa, além de auxiliá-los e monitorá-los em sua atuação internacional, sendo 

esses (apud, PRAZERES, 2004): 

1) Escritório de representação do estado do Rio de Janeiro (ERERIO), no Rio de 

Janeiro; 

2) Escritório de representação da região norte (ERENOR), em Manaus; 

3) Escritório de representação da região nordeste (ERENE), no Recife; 

4) Escritório de representação do estado do Rio Grande do Sul (ERESUL), em Porto 

Alegre; 

5) Escritório de representação do Estado de Santa Catarina (ERESC), em 

Florianópolis; 

6) Escritório de representação do estado do Paraná (EREPAR), em Curitiba; 

7) Escritório de representação de São Paulo (ERESP), em São Paulo; e, 

8) Escritório de Representação do Estado de Minas Gerais (EREMINAS), em Belo 

Horizonte 
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Contudo, conforme esboçado por Tullo Vigevani (2006, p.105), “no Brasil, 

diferentemente do que ocorre em outros países, como Canadá ou Estados Unidos, por 

exemplo, parece que a capacidade de incidência dos governos locais sobre as esferas 

nacionais é relativamente restrita, não sendo objeto de ações específicas”. Isso ocorre porque 

há dificuldades “do Estado-nacional em repensar sua ação em termos de política, levando em 

consideração novos agentes, que buscam espaço, sem debilitar a política central (VIGEVANI, 

2006, p.109). Tal cenário pode ser observado no processo da política externa, a qual não 

incorpora as demandas das unidades subnacionais. 

Por outro lado, em alguns países como Rússia e Alemanha, o “governo central não 

pode celebrar acordos com países vizinhos, tampouco sancionar ou modificar tratados 

internacionais sem consultar as regiões envolvidas” (PRIETO, 2004, p.254). Tal mecanismo 

foi definido pela literatura especializada como política externa federativa ou diplomacia 

federativa, sendo tais termos definidos como as influências dos governos locais no processo 

da política externa, em especial através do departamento de relações internacionais dos seus 

governos centrais, com a anuência destes. 

Para Francisco Gomes Filho (2011, p. 73)  

a política externa de um país será mais bem ampliada , efetivada e exitosa, se for devidamente 

combinada com os interesses dos seus ente subnacionais no meio internacional. Já as ações 

paradiplomáticas realizadas pelas unidades governamentais subnacionais poderão conferir uma 

maior capilaridade e potencialidade à inserção internacional do país. 

 

Face à grande heterogeneidade presente do contexto brasileiro, podemos afirmar que, 

caso o MRE levasse em consideração as demandas locais, em especial dos estados, estes se 

beneficiariam enormemente dos acordos celebrados pelo país, minimizando, dessa forma, 

algumas desigualdades, principalmente econômicas, entre os estados e regiões brasileiras. 

No que se refere à capacidade jurídica da atuação internacional das unidades 

subnacionais, segundo o Direito Internacional tais entes não são considerados sujeitos, mas 

atores internacionais. Tal discussão permeia o campo do Direito e divide os teóricos em três 

ramos 

1) há autores que não reconhecem a personalidade jurídica internacional dos estados 

federados, pois acreditam que quando concluem um acordo internacional, fazem-no 

agindo sob a delegação de poder do Estado, e, portanto, atuam como agentes da 

Federação; 2) outros autores entendem que a personalidade internacional dos membros 

federados, não sendo proibida pelo direito internacional, torna-se matéria de direito 

constitucional do Estado, de forma que a atribuição de competência em matéria de 

relações externas já é suficiente para o reconhecimento da personalidade internacional dos 

estados federados; 3) teóricos mais modernos entendem que são duas as condições de 

validade da personalidade internacional dos entes federados: a disposição nas 

Constituições federais das competências internacionais dessas entidades, sendo essa uma 
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condição de validade do direito interno, e o reconhecimento dessa personalidade por outras 

pessoas jurídicas internacionais, sendo essa uma condição do direito internacional. Isso 

equivale a reconhecer que os estados federados são capazes de assumir direitos e deveres 

no plano internacional e, portanto, possuem capacidade internacional. (SALA e SANTOS, 

2009, p.51) 

 

A professora catalã Susana Beltrán García (apud SALA, 2009, p.268), diz que frente à 

atuação externa das unidades subestatais começam a falar de um estatuto internacional 

próprio para as entidades locais. Da mesma forma, diante do fato de que os entes locais 

necessitam de instrumentos internacionais que regulem suas ações externas, fala-se de 

Convênios Internacionais, os quais são os acordos internacionais celebrados entre entidades 

subestatais e entidades subestatais e Estados ou Organizações Internacionais, reconhecendo 

“expressamente a existência de direitos e obrigações de cunho internacional entre as partes 

dos referidos instrumentos”. 

É visível que os governos subnacionais estão obtendo uma atuação cada vez mais 

proeminente no cenário internacional, assim como se organizando ou associando-se para esse 

fim, como pode ser constatado no Brasil, no qual houve a criação, por parte dos municípios, 

de um Fórum Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Relações Internacionais 

(FONARI)
27

, em torno do qual gravitam cerca de 30 municípios brasileiros. Dentre as 

diversas funções do mesmo, ele serve como uma plataforma para os membros entenderem o 

que cada um está fazendo e como está fazendo, auxiliando, dessa forma, no aperfeiçoamento 

da gestão das relações internacionais dos municípios brasileiros. Assim sendo, torna-se 

necessário criar e aprimorar meios que auxiliem nessa atuação, como a criação de órgãos 

federais especializados, mecanismo jurídicos, além de um reconhecimento por parte dos 

Estados da inserção internacional dos governos locais. 

 

2.2. Definição do conceito de rede e de Redes Internacionais de Cidades 

 

O termo rede está muito associado às novas tecnologias de informação e comunicação 

que possibilitaram que atores de diferentes regiões se relacionassem ao mesmo tempo. Dessa 

forma, tal conceito está vinculado à nova disposição organizacional que permite uma 

conectividade de pessoas, grupos, empresas, instituições e cidades que buscam informação, 

interação e formação de vínculos de apoio, o que envolve participação, cooperação, 

                                                 
27

 O FONARI, institucionalizado em 2009, “é uma associação civil sem fins lucrativos constituída por 

secretários, assessores e coordenadores de Relações Internacionais de 25 municípios do Brasil. As ações do 

Fórum se concentram na promoção do desenvolvimento local, da solidariedade internacional, da integração 

latino-americana e do fortalecimento da cooperação entre países em desenvolvimento” (Blog FONARI, 2012) 

Para maiores informações acessar: http://blogfonari.wordpress.com/ 

http://blogfonari.wordpress.com/
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articulação, circulação e também, por vezes, o conflito, o antagonismo e a exclusão (SILVA, 

2004). 

A referência fundamental acerca desta temática é o sociólogo Manuel Castells (2006, 

p.566), segundo o qual, as redes, formadas a partir do processo de reestruturação do 

capitalismo, caracterizado pelo autor como capitalismo informacional, alteram 

fundamentalmente o significado e a dinâmica das localidades, pois as mesmas impõem “sua 

lógica nos lugares segmentados e espalhados” (CASTELLS, 2006, p.517-518).  Nessa 

direção, as redes “constituem a nova morfologia social de nossas sociedades e a difusão da 

lógica de redes modifica de forma substancial a operação e os resultados dos processos 

produtivos e de experiência, poder e cultura”. (CASTELLS, 2006, p.565) 

Ainda assim, esse mesmo autor define essa nova organização social como um 

conjunto de nós interconectados que dependem do tipo de rede que se estabelece na prática, 

assim, tais nós 

mercados de bolsas de valores e suas centrais de serviços auxiliares avançados na 

rede dos fluxos financeiros globais. São conselhos nacionais de ministros e 

comissários europeus da rede pública que governa a União Européia. São campos de 

coca e de papoula laboratórios clandestinos, pistas de aterrissagem secretas, gangues 

de rua e instituições financeiras para lavagem de dinheiro na rede de tráfico de 

drogas que invade as economias, sociedades e Estados do mundo inteiro. São 

sistemas de televisão, estúdios de entretenimento, meios de computação gráfica, 

equipes para cobertura jornalística e equipamentos móveis gerando, transmitindo e 

recebendo sinais na rede global da nova mídia no âmago da expressão cultural e da 

opinião pública, na era da informação. 

 

 

Para Batista; Lima; Fronzaglia (2004), o termo rede está relacionado a uma forma de 

organização de entidades, instituições, indivíduos, entre outros atores, segundo uma 

articulação baseada no princípio da horizontalidade e sem um comando central. Nesta 

organização os atores almejam alcançar, conjuntamente, objetivos comuns determinados por 

eles. 

Sob essas perspectivas, as Redes Internacionais de Cidades representam uma nova 

disposição organizacional presente no mundo contemporâneo capaz de vincular diversos 

agentes
28

, em especial as cidades, sob interesses comuns. Tais redes, de modo geral
29

, 

fornecem informações, organizam conferências, realizam trabalhos de investigação, facilitam 

                                                 
28

  Algumas Redes de Cidades permitem a participação de outras instituições além dos governos subnacionais, 

como a Rede 10 da Urb-Al, em que houve a atuação do Instituto Pólis, do Brasil; ADESO (Asociación para El 

Desarrollo Social), da Argentina; CEPAD (Centro para la Participación y El Desarrollo Humano Sostenible), 

da Bolívia; entre outras instituições. 
29

  Visto que as Redes Internacionais de Cidades não estão estruturadas do mesmo modo e não fornecem os 

mesmos serviços. 
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o intercâmbio entre as cidades e a troca de experiências entre as mesmas. Em termos de 

discurso, essa espécie de cooperação dentro das redes pode auxiliar os governos não-centrais 

a melhorarem seus processos de planejamento, além de propiciar a formação de metodologias 

e ferramentas de trabalho e análise mais eficientes com o objetivo de amenizar suas 

assimetrias.  

Segundo Batista, Fronzaglia e Lima (2004), as principais características das Redes de 

Cidade são: ausência de um comando central, não havendo uma hierarquia entre seus 

membros; alcance geográfico global ou macro regional; agilidade no intercâmbio de 

informações e na troca de experiência entre os membros, devido a sua estrutura horizontal e 

ao uso das novas tecnologias de informação; riqueza de atores, pois há uma diversidade de 

cidades e membros externos; democratização do conhecimento, tais redes permitem um 

partilhamento de conhecimento e experiência entre os membros, e; aproximação dos 

membros. 

Ainda assim, as redes de cidades são estruturadas em torno de um tema de interesse, o 

qual se torna o núcleo em volta do qual os governos subnacionais de associam e desenvolvem 

suas atividades. E, mesmo não possuindo um comando central que dite as atividades a serem 

executadas em redes, há um governo local coordenador, o qual tem a função de estimular e 

incentivar a interação, integração e comunicação entre os membros. Da mesma forma, para 

que as atividades sejam realizadas de modo profícuo existe uma divisão de responsabilidades 

entre os membros associados, de modo que alguns realizam atividades de coordenação, outros 

de controle financeiro, controle de adesão, elaboração e implementação de projetos, etc. A 

ferramenta de trabalho mais utilizada pelos membros é a Internet, através da qual os membros 

intercambiam informações e experiências, onde a cidade coordenadora transmite informações 

aos demais membros, onde são divulgados os documentos e projetos elaborados. Algumas 

redes cobram anuidade de seus membros para que tenham recursos necessários a execução de 

projetos elaborados nas mesmas, assim como para realizar conferências, reuniões e para os 

aspectos administrativos da rede. 

Por outro lado, o ordenamento interno das redes varia de acordo com sua abrangência, 

existem Redes de Cidades locais, nacionais, regionais ou internacionais; sendo que, cada uma, 

possui uma estrutura interna e órgãos especializados de maneira distinta.  

Em relação às redes de caráter nacional, Meghetti (2005) elucida que existem 59 redes 

estritamente nacionais, por outro lado, em relação às regionais esclarece que existem 15, 

sendo estas 
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1) Arab Towns Organization; 2) Comissão Regional de Comércio Exterior do 

Nordeste Argentino – CRECENEA – CODESUL, 3) Comitê das Regiões; 4) 

Congress of Local and Regional Authorities of Europe; 5) Conselho das 

Municipalidades e Regiões Européias (Council of European Municipalities and 

Regions); 6) East and Southeast Asia Regional Network for Better Local 

Governments; 7) Europe – Latin America urban cooperation programme; 8) 

International local government partnerships for urban development; 9) 

Kitakyushu Initiative Network for a Clean Environment; 10) Local Government 

Network of Central and Eastern European Countries; 11) Managing the 

Environment Locally in Sub Saharan Africa; 12) Mercocidades (Mercociudad); 

13) Municipal Development Programme for Africa; 14) The Regional Network of 

Local Authorities for the Management of Human Settlements; 15) US Asia 

Environment Programme (MENEGHETTI, 2005, p.56) 

 

Quanto às redes internacionais podemos citar a Associação Internacional de Cidades 

Educadoras (AICE), rede Urb-Al, assim como as 15 elencadas por Meneghetti (2005,p.56)  

 

1) European Sustainable Cities; 2) Cities Alliance; 3) City Development Strategies 

Initiative; 4) The Eco-Partnership Network; 5) Eurocities; 6) Healthy City 

Networks; 7) International City/County Management; Association; 8) 

International Council for Local Environmental Initiatives; 9) International 

Network for Urban Development; 10) International Union of Local Authorities-

IULA; 11) Organization of Islamic Capitals and Cities; 12) Sister Cities; 13) The 

Eco-Partnership Network; 14) World Associates on of Major Metropolises; 15) 

World Associations of Cities and Local Authorities;16) World Federation of 

United Cities (United Towns Organisation-UTO) 

 

Segundo Roberta Capello (2002), para que os membros de uma rede obtenham 

vantagens estratégicas de sua vinculação torna-se necessário que eles participem com 

seriedade das atividades da mesma, freqüentando todas as reuniões, organizando encontros, 

auxiliando na elaboração de projetos, etc. Ainda assim, é preciso que eles realizem mudanças 

organizacionais nos seus procedimentos administrativos e, por fim, é necessário que 

apresentem uma atitude aberta e positiva para os trabalhos em rede, de tal forma que aceitem 

as mudanças necessárias para alcançar as externalidades positivas dela.  

Todavia, não são todos os governos não-centrais que se beneficiam da vinculação em 

Redes de Cidades, pois, segundo Capello (2002), existem distintos interesses para que os 

entes subnacionais participem das atividades das redes, definidos, pela autora, em quatro 

comportamentos que diferenciam as motivações para que as cidades participem de atividades 

voltadas a cooperação internacional: 

1- Cidades de comportamento oportunista: tais cidades buscam, através das 

redes, a legitimação de suas políticas locais, não possuindo razões 

humanitárias. Usam a rede para seus propósitos a curto prazo e não aproveitam 

as vantagens da associação, como a aquisição de know-how. Possuem pouca 

seriedade e comprometimento em sua participação. 

2- Cidades com comportamento investigativo: cidades que participam 

ativamente da rede, mas não obtém vantagem específica com tal participação. 
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3- Cidades com comportamento de eficiência econômica: buscam a coleta 

de informações e vantagens especificamente econômicas. São cidades que, 

geralmente, não possuem projetos locais bem sucedidos. 

4- Cidades com comportamento estratégico: são cidades mais intensamente 

participativas e que alcançam maiores vantagens com a rede. São também as 

que obtém maiores vantagens em termos de políticas locais [grifo nosso] 

(Capello, 2001 apud Serraceni, 2007, p.06) 

 

Estes distintos comportamentos dos governos subnacionais em rede pode ser reflexo de 

diferentes situações os quais estes estão submetidos, assim como a imagem de distintos 

membros em conflito por interesses, o que põem em jogo a continuidade e os resultados da 

cooperação entre as cidades30 (BORJA, 1997, p.18) [tradução nossa]. Tais premissas, 

obstacularizam os benefícios que os governos locais poderiam obter de sua vinculação em 

rede, como melhores formas de planejamento, ferramentas de trabalho e análise mais 

eficientes, além de uma ampliação das áreas de influencia dos governos subnacionais. 

 

2.3. As Redes de Cidade na História 

 

Segundo Meneghetti (2005), a primeira rede de cidades surgiu em 1913, a partir de um 

congresso internacional na Bélgica no qual estavam presentes mais de 400 representantes de 

municipalidades de mais de 20 países europeus. Neste congresso foi fundada a rede União 

Internacional de Autoridades Locais (IULA), a qual objetivava promover a democracia a 

partir de um processo descentralizador. Entretanto, com a Primeira Guerra Mundial os 

contatos foram suspensos, somente em 1924 foi organizado um novo congresso em Amsterdã, 

com a finalidade de restabelecer relações amigáveis entre os representes das municipalidades 

dos países que tinham sido inimigos no conflito.  

Para esse mesmo autor, a idéia de redes de cidades está relacionada à de irmanamento 

de cidades, o qual visava, com o fim da Segunda Guerra Mundial, reunir as populações de 

cidades que eram rivais no conflito, por isso, em 1951, 50 prefeitos europeus se reuniram e 

criaram o Conselho das Municipalidades e Regiões Européias (CMRE), com base na noção de 

„cidadão europeu‟ e, por isso, a idéia de irmanamento.  

Ainda assim, segundo Batista; Lima; Fronzaglia (2004), no início da década de 1950 

foi fundada na França a Federação Mundial das Cidades Unidas (FMCU), a qual em 2004 

unificou-se com a IULA dando origem a maior organização mundial de governos locais a 

rede Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU). Todavia, para estes mesmos autores, a 

                                                 
30

 “(…) en juego la continuidad y resultados de la cooperación entre ciudades” (BORJA, 1997, p.18). 
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organização das cidades em redes internacionais mostrou-se com maior intensidade a partir da 

década de 1980 com a criação da Metropolis – associação mundial de cidades com mais de 

um milhão de habitantes – e se intensifica nos anos de 1990 com a criação, na Europa, da rede 

Eurocidades e na América do Sul com a criação da rede Mercocidades31 (BATISTA; LIMA; 

FRONZAGLIA, 2004 , p.10) [tradução nossa] 

 

2.4. Exemplos de Redes Internacionais de Cidades 

 

Com a finalidade de ilustrar como são estruturadas as redes de cidades, e como são 

desenvolvidos os trabalhos dentro das mesmas iremos apresentar quatro redes, as quais ambos 

os municípios analisados nesta pesquisa, Belo Horizonte e Porto Alegre, são membros. Sendo 

que todas cobram anuidade de seus membros. 

 

Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU)
32

 

A rede „Cidades e Governos Locais Unidos‟ tem a intenção de ser porta-voz e o 

representante mundial dos governos locais autônomos e democráticos, promovendo seus 

valores, objetivos e interesses através da cooperação entre os governos locais perante a vasta 

comunidade internacional. Esta associação de cidades foi fundada em 2004, pela união de 

duas redes, „União Internacional de Autoridades Locais‟ e „Federação Mundial das Cidades 

Unidas‟. Seus membros são governos locais de 136 países dos 191 membros da ONU. Mas de 

1000 cidades de 95 países são membros diretos da CGLU. Seus objetivos consistem em: 

aumentar o rol e a área de influência dos governos locais e das organizações que os 

representem na governança global; Ser a principal fonte de apoio a governos locais 

democráticos, eficientes e inovadores, e que promovam a cidadania, e; Assegurar uma 

organização mundial democrática e eficiente. 

A rede possui um Conselho Mundial, com mandato de 4 anos, o qual possui um 

presidente, Co-Presidentes, Vice-Presidentes para as Seções Regionais da Rede, Tesoureiro e 

Secretário. Suas seções regionais estão localizadas em vários países na África, Ásia/Pacifico 

Euro/Ásia, Europa, América Latina
33

, no Brasil o representante é Amazonino Armando 

Mendes, de Manaus, Oriente Médio/ Oeste da Ásia, América do Norte. 

                                                 
31 “(…) la organización de las ciudades en redes internacionales se mostró con mayor intensidad a  partir de la 

década de ochenta con la creación de Metropolis –asociación mundial de las ciudades con más de un millón de 

habitantes – y se intensifica en los años noventa con la creación, en Europa, de la Red Eurocidades y en 

América del Sur con la creación de la red Mercociudades” (BATISTA; LIMA; FRONZAGLIA, 2004 , p.10) 
32

 Para maiores informações acessar o site: http://www.cities-localgovernments.org/uclg/index.asp 
33

 Para maiores informações acessar o site: http://www.flacma.com/ 

http://www.cities-localgovernments.org/uclg/index.asp
http://www.flacma.com/
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Também há uma seção metropolitana com vice-presidente, e representantes na África, 

Ásia/Pacifico, Euro/Ásia, Europa, América Latina – com sede no Brasil, sendo os 

representantes Alberto Goldman e José Fortunati, Médio/ Oeste da Ásia, América do Norte. 

Os temas sob os quais a rede trabalha são:  

 Políticas e Lobby, dentre as suas subdivisões há: Mudanças Climáticas, Habitat III, 

Igualdade de Gênero, Lobby perante as Nações Unidas e Objetivos do Milênio; 

 Descentralização e Democracia Local, subdivisões: Acesso a serviços básicos, 

Descentralização e Finanças locais; 

 Cooperação, algumas subdivisões: Cooperação para o desenvolvimento, 

Fortalecimento das capacidades, Turismo responsável e Migração; 

 Desenvolvimento Urbano Sustentável, algumas subdivisões: Água e Saneamento, 

Cidades sustentáveis, Cultura, Inclusão social e Direitos humanos, Mobilidade urbana 

e Planificação urbana estratégica; 

 

Metropolis
34

 

Criada em 1985, a Associação Mundial das Grandes Metrópoles representa mais de 

120 cidades e regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes. A mesma é 

comprometida com a missão de promover a Sustentabilidade Urbana de seus membros, 

entendida a partir de seus aspectos ambientais, econômicos, sociais e culturais. Para atingir 

seus objetivos, a Metropolis opera como um foro internacional para explorar questões e 

inquietudes comuns a todas as grandes cidades e é reconhecida como uma das maiores 

representantes das regiões e áreas metropolitanas no âmbito mundial.  

A Seção Metropolitana da CGLU faz parte da rede Metropolis. 

Seus objetivos consistem em: 

 Representar e dar visibilidade política internacional aos interesses metropolitanos; 

 Impulsionar reflexões sobre as tendências em crescimento de seus membros; 

 Encontrar soluções inovadoras para os problemas metropolitanos; 

 Favorecer a governança metropolitana para reduzir desequilíbrios;  

 Impulsionar à assistência financeira e técnica as cidades e regiões metropolitanas dos 

países em desenvolvimento; 

 Impulsionar o aprendizado mútuo, o intercambio de conhecimentos e a capacitação. 

 

                                                 
34

 Para maiores informações acessar o site: http://www.metropolis.org/es 

http://www.metropolis.org/es
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Dentre as atividades realizadas no âmago da rede podemos mencionar o Instituto 

Internacional de Gestão das Grandes Metrópoles, o qual visa desenvolver as capacidades dos 

funcionários eleitos, gestores e funcionários do setor público. A rede Internacional de 

Mulheres da Metropolis, a qual tem a missão de criar espaços de intercâmbio de cooperação 

entre as mulheres que ocupam um cargo político por eleição ou designação, as executivas, as 

diretoras, as profissionais que operam em âmbito local e metropolitano. Desse modo, seu 

objetivo consiste em melhorar a representativa das mulheres tanto nos governos locais, como 

em processos de tomada de decisão, quanto facilitar a difusão de experiências e boas práticas 

relacionadas com a boa governança. E, por fim, as Iniciativas Metropolis, as quais visam 

impulsionar projetos e serviços concretos para as cidades, em colaboração com instituições e 

empresas
35

 (METROTOLIS, 2012) [tradução nossa].  

A Associação Mundial das Grandes Metrópoles possui uma Assembléia geral, a qual está 

composta por todos os membros da rede. As reuniões da mesma são realizadas a cada três 

anos, sendo suas decisões tomadas com base na maioria dos membros presentes. Também há 

o Conselho de Administração formado de 12 a 22 membros representantes das cidades e 

regiões metropolitanas e elegidos pela Assembléia Geral. Ele se reúne por pelo menos uma 

vez ao ano para designar o presidente da rede, os vice-presidentes, um secretário geral, um 

tesoureiro e os membros do Comitê Executivo.  

O Presidente, eleito a cada três anos, representa a associação em todas as suas ações civis. 

A Secretaria Geral Permanente, por sua vez, desenvolve e coordena todas as relações entre os 

membros e aplica as decisões das Assembléias Gerais, do Conselho Administrativo e da 

Comissão Diretora. As Secretarias Regionais existem de acordo com as 5 zonas geográficas: 

África, America Latina e Caribe, America do Norte, Ásia/Pacifico e Europa, sendo tais 

secretarias coordenadas por uma cidade membro da rede. Seu objetivo consiste em 

impulsionar e desenvolver as atividades da rede na esfera regional. 

 

Mercocidades36 

Ativa desde 1995, a Rede Mercocidades objetiva favorecer a participação dos 

municípios no processo de integração regional, promover a criação de um âmbito institucional 

para as cidades no seio do Mercosul, e desenvolve o intercâmbio e a cooperação horizontal 

                                                 
35

 “impulsar proyectos y servicios concretos para las ciudades en colaboración con instituciones y empresas” 

(METROTOLIS, 2012) 
36

 Para maiores informações acessar o site: http://www.mercociudades.org/ 

 

http://www.mercociudades.org/
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entre as municipalidades da região. Atualmente ela conta com  261 membros associados, da 

Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Chile, Bolívia, Peru e Colômbia. 

A idéia de formação da rede surgiu em março de 1995, durante a realização do 

Seminário “Mercosul: Oportunidades e Desafios para as cidades”, organizado pela “Unión de 

Ciudades Capitales Iberoamericanas-Subregión Cono Sur en Asunción”, na qual os prefeitos 

participantes idealizaram a formação de uma associação de cidades. A Declaração de 

Asunción, emitida neste evento, manifestou a vontade dos prefeitos em participar do processo 

de integração e, assim, criar uma associação de Cidades no Mercosul. 

Em Julho deste mesmo ano, em Porto Alegre/Brasil, os prefeitos firmaram o 

“Compromisso de Porto Alegre”, onde expressaram suas aspirações em aprofundar o 

protagonismo das cidades no processo de integração. Neste mesmo documento foram 

definidas as características principais da organização de cidades, assim como quando a mesma 

seria fundada. 

Finalmente, em novembro de 1995, foi realizado na cidade de Assunção/Paraguai, 

com a participação de Rosário, La Plata, Córdoba, Buenos Aires (Argentina), Florianópolis, 

Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador (Brasil), e Montevidéu (Uruguai), a 

I Reunião da Cúpula de prefeitos, intendentes e alcaldes, onde foi firmada a Ata de Fundação 

da Mercocidades. 

Dentre os fins e os objetivos da rede, de acordo com o 2º artigo do Estatuto, há: 

1. Viabilizar a participação das cidades dentro do Mercosul; 

2. Proporcionar um canal de comunicação entre as cidades; 

3. Fomentar a criação de novas redes regionais através de unidades operativas que 

proporcionem projetos de interesse comum convenientes ao processo de integração; 

4. Proporcionar e facilitar a troca de serviços entre as cidades e as redes que foram 

criadas; 

5. Promover ações vinculadas ao crescimento e desenvolvimento urbano das cidades; 

6. Propiciar o intercâmbio de experiências nas áreas de cultura, ciência, tecnologia, 

esportes e turismo; 

7. Garantir a preservação e a difusão do patrimônio cultural e histórico das cidades do 

Mercosul através de Unidades Temáticas; 

8. Realizar estudos que contribuam para a aplicação de políticas na área urbano 

ambiental e desenvolvimento de políticas sociais. 
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Embora tenham como meta esses objetivos a rede está sempre aberta a novas 

possibilidades que possam surgir ao longo da existência da instituição. A Mercocidades está 

estruturada do seguinte modo: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: <http://www.mercociudades.org/node/2277>. Acesso: 02 nov. 2012 
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http://www.mercociudades.org/node/2277
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A Secretaria Executiva trabalha conjuntamente com as demais instâncias da 

Mercocidades, convocando e presidindo, especificamente, as reuniões de trabalho do 

Conselho (órgão composto por duas cidades de cada país membro do Mercosul, por uma 

cidade de cada país associado ao bloco e pela Comissão diretora) e da Assembléia Geral de 

Sócios. Em cada ano esta secretaria desempenha atividades em torno de um plano de trabalho 

aprovado na reunião anual da cúpula da rede. 

O mandato é de um ano, e inicia-se a partir da data em que é realizada a Assembléia 

Geral. Desde a sua constituição, a Secretaria Executiva foi exercida por Assunção (1995/6), 

Porto Alegre (1996/7), Córdoba (1997/8), Montevidéu (1998/9), Belo Horizonte 

(1999/2000), Rosário (2000/1), Valparaíso (2001/2), Assunção (2002/3), Montevidéu 

(2003/4), Buenos Aires (2004/5), Santo André (2005/6), Morón (2006-08), Canelones 

(2008/9), Rosário (2009/10), Belo Horizonte (2010/11). Atualmente a Secretaria Executiva 

está a cargo de Montevidéu (2011/2012). 

A Secretaria Técnica Permanente, com sede em Montevidéu, é um organismo assessor 

da Secretaria Executiva. Dentre as funções que realiza há o apoio e assessoria aos trabalhos 

técnicos e administrativos da Secretaria executiva; Realização dos temas de trabalho e debates 

do processo de integração, além de oficializar a relação com a Secretaria do Mercosul. 

As Unidades Temáticas desenvolvem diversas ações, programas, intercâmbios de 

experiências e informes, e projetos de interesse comum intermunicipal, adequados ao 

processo de integração. 

 

Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE)
37

 

A rede AICE teve início, como movimento, em 1990, com o “I Congresso 

Internacional de Cidades Educadoras”, ocorrido em Barcelona, onde um grupo de cidades, 

representadas pelos seus respectivos órgãos de poder, concluíram ser útil trabalhar em 

conjunto projetos e atividades para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. 

Posteriormente, em 1994, este movimento formalizou-se como Associação Internacional, 

oficialmente criada no terceiro congresso das Cidades Educadoras, o qual ocorreu em 

Bolonha, Itália. A criação de tal associação visava à união de cidades com uma filosofia 

comum que proporcionasse um espaço de intercâmbio de experiências educadoras, com a 

finalidade de contribuir para a melhoria da capacidade de gestão governamental. Além disso, 

tal rede possibilita a articulação e coordenação deste trabalho com diferentes redes e 

                                                 
37

 Para mais informações acessar: http://www.bcn.es/edcities/aice/estatiques/espanyol/sec_iaec.html 

http://www.bcn.es/edcities/aice/estatiques/espanyol/sec_iaec.html
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organizações internacionais, como a Unesco, a União Européia e o Mercosul. 

A rede possui uma Assembléia, a qual é o órgão máximo da rede, e está formada por 

todas as cidades associadas, a função da mesma consiste em: aprovar as atividades; aprovar as 

linhas gerais de atuação da associação; aprovar os pressupostos, e; controlar a atividade e 

gestão do comitê executivo. 

Além da assembléia a rede conta com um comitê executivo, o qual, atualmente, é 

formado por: Barcelona (Presidência e Secretariado), Changwon, Granollers, Guadalajara-

México, Katowice, Lisboa, Lokossa, Lomé, Lyon, Rennes (Tesouraria), Rosário (Vice-

Presidência), São Paulo, Tampere y Turín. Entre suas funções há (AICE, 2012): 

 Direção, gestão, execução e representação da Associação; 

 Eleição das cidades sede dos Congressos Internacionais.  

 

Ao Secretariado da Rede, com sede em Barcelona, por sua vez, cabe (AICE, 2012): 

 A gestão cotidiana da Associação; 

 O suporte e acompanhamento das redes territoriais e temáticas; 

 A incorporação de novas cidades; 

 O cumprimento dos acordos do Comitê Executivo; 

 A captação de novas experiências, assim como a gestão dos documentos 

relacionados aos objetivos da AICE; 

 Apoio a cidade organizadora do Congresso Internacional das Cidades Educadoras.  

 

A rede organiza seus trabalhos a partir da distinção de duas redes: 

 Redes Territoriais: São as agrupações de cidades de uma mesma zona territorial, que 

se propõem a trabalhar conjuntamente os temas de interesse comum. Cada rede estabelece sua 

organização e funcionamento de acordo com o estatuto da AICE e é coordenada por uma de 

suas cidades
38

 (AICE, 2012) [tradução nossa]. Estando estas localizadas na Ásia/Pacifico – 

Changwon/ Coreía do Sul, Brasil – Sorocaba/São Paulo, América Latina – Rosário/Argentina, 

Europa central – Katowice/Polônia, Espanha – Gandia, França – Lyon, Itália – Torino, 

Portugal – Lisboa 

 

                                                 
38

 “Son las agrupaciones de ciudades de una misma zona territorial, que se proponen trabajar conjuntamente 

aquellos temas de interés común. Cada red establece su organización y funcionamiento de acuerdo con los 

estatutos de la AICE y está coordinada por una de sus ciudades” (AICE, 2012). 
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 Redes Temáticas: a finalidade das redes temáticas é promover o intercâmbio de idéias 

e boas práticas, o trabalho em comum e a colaboração ente as cidades da AICE em torno de 

temas definidos. Estes temas podem ser propostos pelo Comitê Executivo ou por um mínimo 

de 5 cidades de três países. Cada rede temática deverá ser coordenada por uma cidade e 

assistida em suas tarefas por um mínimo de outras duas cidades
39

 (AICE, 2012) [tradução 

nossa]. 

Também há a celebração de Congressos Internacionais os quais, são realizados a cada dois 

anos e são organizados pelas cidades membro. Eles são um espaço de difusão, contraste e 

intercâmbio de experiências e boas práticas, além de estabelecer relações de colaboração entre 

as cidades membros.   

 

As Redes Internacionais de Cidades apresentam-se como uma oportunidade de projeção 

internacional dos governos não-centrais, assim como espaços de reflexão e intercâmbios de 

práticas bem-sucedidas em gestões locais e, principalmente, como um canal de repercussão 

internacional, a partir das discussões e divulgação de relatórios referentes aos trabalhos 

desenvolvidos nas redes, dos problemas enfrentados pelos governos locais e também de 

problemas globais que se consolidam no território dos governos subnacionais. Estes 

processos, no entanto, não são unidimensionais e harmoniosos; eles também representam um 

terreno de vários interesses e valores em disputa, além do fato de que a união de distintos 

contextos pode, por vezes, dificultar a elaboração de projetos comuns. 

 

Sendo o objetivo desta pesquisa analisar se é possível que os governos subnacionais 

promovam o desenvolvimento em âmbito local a partir de suas vinculações em Redes 

Internacionais de Cidades, optamos por avaliar os municípios de Belo Horizonte e Porto 

Alegre, os quais segundo uma pesquisa desenvolvida pela Confederação Nacional dos 

Municípios (CNM), intitulada “As áreas internacionais dos municípios brasileiros”, 

apresentam uma participação em Redes Internacionais mais ativa que os demais avaliados 

pela pesquisa. Assim sendo, no capítulo seguinte examinaremos a atuação destes dois 

municípios em Redes Internacionais de Cidades e a implicação desta vinculação em rede para 

a promoção do desenvolvimento em seus territórios. 

                                                 
39

 “La finalidad de las redes temáticas es promover el intercambio de ideas y buenas prácticas, el trabajo en 

común y la colaboración entre ciudades de la AICE en torno a temas definidos. Estos temas pueden ser 

propuestos por el Comité Ejecutivo o por un  mínimo de cinco ciudades de tres países. Cada red temática 

deberá estar coordinada por una ciudad y asistida en esta tarea por un mínimo de otras dos ciudades” (AICE, 

2012). 
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CAPÍTULO 3. ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA ATUAÇÃO VIA REDES 

INTERNACIONAIS DE CIDADES: ESTUDOS DE CASOS DOS MUNICÍPIOS DE 

BELO HORIZONTE/MG E PORTO ALEGRE/RS 

 

Com a finalidade de avaliar a participação de Belo Horizonte e Porto Alegre em redes 

e, confrontar as teorias apresentadas nos capítulos 1 e 2 com a prática  realizada por tais 

municípios, realizamos entrevistas com o secretário adjunto de relações internacionais da 

capital mineira, Rodrigo de Oliveira Perpétuo, e com a coordenadora de relações 

internacionais de Porto Alegre, Daniely Votto Fontoura, as quais basearão nossa discussão 

neste capítulo e podem ser observadas na íntegra nos Anexos desta pesquisa. 

 

3.1. A atuação internacional dos municípios de Belo Horizonte e Porto Alegre 

 

Para avaliarmos a atuação via Redes Internacionais de Cidades por parte dos 

municípios selecionados torna-se importante examinar o porquê foi criada uma área de 

relações internacionais em suas respectivas prefeituras, quais as principais atividades 

desempenhadas por elas e como é a relação desta área com os demais órgãos municipais, e 

com o governo federal, visto que tais problemáticas também podem interferir na escolha das 

redes, na participação nestas e em como esta ação em rede é realizada. 

Segundo Rodrigo Perpétuo a institucionalização de uma área de relações 

internacionais em Belo Horizonte estava relacionada à necessidade de um órgão municipal 

que se responsabilizasse pelas atividades internacionais que já vinham sendo desenvolvidas 

pelo município, como a participação em projetos de cooperação, em editais de cooperação, 

relações com agências de financiamento, participação em Redes de Cidades, entre outras. 

Desse modo, em 2005, sob a gestão do prefeito Fernando Pimentel a Secretaria Adjunta de 

Relações Internacionais (SMARI) foi criada com base nas experiências já acumuladas pela 

prefeitura e no potencial de Belo Horizonte. 

Por sua vez, conforme apresentado por Daniely Fontoura, em Porto Alegre a 

Coordenação de Relações Internacionais foi criada devido ao fato de diversas pessoas e outras 

cidades pedirem informações ao município acerca do orçamento participativo, que foi criado 

por Porto Alegre, mas também devido à necessidade de um setor especializado, que pudesse 

dar continuidade as atividades, já desenvolvidas pelo município, além de aperfeiçoá-las e 

desenvolver outras conforme as necessidades da administração pública local ou que pudessem 

acarretar benefícios a Porto Alegre.  
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A secretaria adjunta de Belo Horizonte se encarrega de três principais linhas de 

atividades, sendo estas a cooperação internacional, dividida em dois grupos, a cooperação 

bilateral, que pauta a relação direta do município com cidades de outros países, e a 

cooperação multilateral, que contempla a atuação de Belo Horizonte em redes e associações 

internacionais de cidades, além de participação em projetos internacionais. O segundo eixo de 

atuação é a promoção comercial e atração de investimentos, as atividades realizadas aqui 

dizem respeito à recepção de missões empresariais, de empresários interessados em constituir 

uma planta produtiva ou abrir um escritório comercial em Belo Horizonte, dependendo da 

importância desse empreendimento para cidade. A função da secretaria, depois da recepção, é 

apoiar os empresários interessados e dar-lhes subsídios, informações burocráticas para que 

eles tomem a decisão de ir para Belo Horizonte. Em terceiro lugar, há o Marketing do 

município, ou seja, uma preocupação com a imagem de Belo Horizonte, com a marca do 

município em sua dimensão internacional. Na entrevista realizada com Rodrigo Perpétuo , ele 

afirmou que as relações com as agências multilaterais de financiamento, como o Banco 

Mundial e o BID (Banco Internacional de Desenvolvimento), é atribuição da secretaria de 

finanças, sendo que a SMARI somente dá apoio, como a tradução de documentos, e 

acompanha o relacionamento da prefeitura com tais agências multilaterais de financiamento. 

Devido a esses três eixos de atuação, os contatos de Belo Horizonte são, 

primordialmente, as embaixadas, os consulados dos países estrangeiros no Brasil, as 

prefeituras de outras cidades no exterior, as fundações, institutos e organizações não-

governamentais internacionais, as universidades estrangeiras, as redes internacionais de 

cidades, e as empresas internacionais. 

Dentre as atividades desenvolvidas pela Coordenação de Relações Internacionais de 

Porto Alegre há a organização das relações do município com órgãos internacionais, cidades 

de outros países ou com a própria ONU. Também há a organização da participação de Porto 

Alegre em redes, a preparação da agenda internacional do prefeito e secretários, além do 

assessoramento e aconselhamento a estes. A Coordenação ainda atrai seminários e pessoas 

para o município, além de realizar o Marketing da Cidade ou, conforme exposto por Daniely 

Fontoura (2012), “vender a cidade para o mundo e manter Porto Alegre em voga neste”. Por 

causa desses trabalhos, o município mantém relações com a rede Metropolis, com a rede 

CGLU, a Mercocidades, a Câmara de Vereadores de Nova York, com a IBM, os Consulados 

locais e os Institutos de Idiomas. 

No que se refere à sistematização da informação produzida no âmbito da secretaria, 

devido ao fato de que há redes que possuem atividades em paralelo, a SMARI de Belo 
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Horizonte optou por trabalhar com relatórios. Dessa forma, o servidor ou autoridade da 

prefeitura, que for a uma missão internacional deve apresentar um relatório à secretaria do que 

ele fez, com quem falou, o que trouxe da viagem, se a missão possui alguma conseqüência 

para o município e se o servidor assinou algum acordo ou não. Também há o “Café com o 

Mundo”
40

, um instrumento de monitoramento que possui um espaço na internet e que ocorre 

em seis edições anuais. A cada dois meses a secretaria adjunta agrupa servidores ou 

secretários que fizeram missões internacionais e esses servidores apresentam, para um 

coletivo ampliado, o que eles foram fazer na missão, os resultados que a mesma gerou para a 

área deles, além dos desafios. Também há um espaço para críticas e sugestões, com a 

finalidade de aperfeiçoar aquele espaço. 

Para Daniely Fontoura, a Coordenação de Relações Internacionais de Porto Alegre 

possui uma grande dificuldade para publicar as atividades que são desenvolvidas pela mesma. 

Tal órgão está tentando montar um newsletter, mas pelo fato de haver muita burocracia, por 

não haver uma pessoa que se dedique a isso na coordenação e devido ao fato de que a 

coordenação possui diversos trabalhos a serem executados, o projeto está parado. 

Ainda assim, para Rodrigo Perpétuo é fundamental que a secretaria de relações 

internacionais constitua uma relação profícua e uma capacidade de trânsito de informações 

interno ao governo municipal para que suas funções sejam cumpridas de maneira adequadas, 

pois a área internacional precisa conhecer quais são as demandas do município, as carências 

em termos de financiamento, para contribuir no diálogo com as agências internacionais, e 

quais são as forças que podem ajudar na projeção internacional do governo local. Além disso, 

uma relação harmoniosa com os demais órgãos municipais pode auxiliar no desenvolvimento 

de outras áreas, principalmente a partir da troca de experiências bem sucedidas em 

determinadas redes. Ou seja, para o secretário adjunto de relações internacionais de Belo 

Horizonte, “a secretaria de relações internacionais, ou a área de relações internacionais de 

uma prefeitura é uma área meio”, assim sendo, “é primordial que ela de fato desenvolva uma 

boa relação com os outros órgãos da administração municipal”. 

Em Porto Alegre, por sua vez, a Coordenação de Relações Internacionais presta 

assessoria a todas as secretarias e departamentos da prefeitura. Segundo Daniely Fontoura tal 

coordenação é a porta de entrada de muitos pedidos relacionados às relações internacionais, 

desse modo, ela encaminha os pedidos, monitora e coordena as relações. Assim, conforme 
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exposto por Fontoura, a coordenação serve como um catalisador e promotor das relações 

internacionais de todas as secretarias do município. 

Quando questionado acerca dos limites institucionais da atuação internacional de Belo 

Horizonte, Rodrigo Perpétuo afirmou que dentre esses há a falta de sensibilidade por parte do 

secretário da área temática em relação à questão internacional, pois se o mesmo não tiver uma 

percepção da importância das relações internacionais, ele não irá contribuir ou dar espaço 

para o desenvolvimento de um trabalho conjunto com ele e com a sua secretaria. Ele também 

mencionou os limites estruturais, em termos de recursos humanos, uma vez que não há gente 

disponível para trabalhar continuamente em todas as atividades realizadas pela secretaria.  

Em relação aos limites institucionais, Daniely Fontoura destaca os entraves 

constitucionais, pois, segundo a constituição federal de 1988, a política externa é de 

competência exclusiva da União. Todavia, ela acredita que a partir do momento em que a 

cidade apresenta uma atuação internacional mais proeminente, a mesma passa a conquistar 

mais espaços e, assim, o governo federal começa a legitimar estes campos de ação que as 

cidades estão ocupando. 

Ao analisarmos a subordinação da SMARI à secretaria de Desenvolvimento, podemos 

constatar, conforme elucidado por Perpétuo, que a mesma interfere diretamente nas atividades 

realizadas pela mesma. Tal cenário pode ser avaliado desde a criação da secretaria, em 2005, 

quando ela era subordinada à secretaria de governo e, por isso, sua atuação possuía um caráter 

mais político. A partir de 2009, quando a SMARI passou a ser subordinada à secretaria de 

Desenvolvimento, a perspectiva econômica passa a ter mais relevância sobre as atividades 

realizadas por ela, como pode ser observado quando a área de atração de investimentos da 

secretaria assumiu uma demanda mais elevada.  

Em Porto Alegre, a subordinação à secretaria de Coordenação Política e Governança 

Local não tem nenhuma implicação nas atividades desenvolvidas pela Coordenação de 

Relações Internacionais. Segundo Daniely Fontoura, mesmo que todos os trabalhos relevantes 

sejam apresentados ao secretario de governança, tal órgão possui muita liberdade de atuação. 

No que se referem à relação dos órgãos direcionados as relações internacionais de Belo 

Horizonte e Porto Alegre com os escritórios do Itamaraty localizados em seus municípios, 

com a APEPA (Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares) e com o 

Ministério das Relações Exteriores, para o primeiro a relação com o EREMINAS (Escritório 

de representação do estado de Minas Gerais), é limitada, pois o escritório é pequeno e possui 

uma função ligada a perspectiva consular de atuação do Ministério das Relações Exteriores, 

ou seja, encaminhamentos mais burocráticos e, por isso, não possui capacidade de auxiliar de 
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modo profícuo a Belo Horizonte. Entretanto, o município busca sempre informar o 

EREMINAS acerca de suas ações internacionais.  

Da mesma forma, a relação com a APEPA encontra a mesma limitação, visto que, 

conforme exposto por Perpétuo, o órgão possui 99% de sua agenda ligada a assuntos 

parlamentares e em torno de 1% ligada a assuntos federativos, sendo que essa pequena 

porcentagem refere-se às missões que os prefeitos e governadores realizam no exterior. Dessa 

forma, para Perpétuo, a AFEPA “nada mais faz do que fazer a ponte entre o prefeito e o 

governador e a embaixada do Brasil naquele país que está sendo visitado por essa autoridade, 

então é um órgão que também precisa ser repensado se quiser ter algum nível de efetividade 

no apoio às ações internacionais de municípios e governos estaduais”.  

A maior parceria de Belo Horizonte, quando se refere à relação com o governo central, 

é com o Ministério das Relações Exterior, seja com a Agência Brasileira de Cooperação 

(ABC) ou com a Subchefia de Assuntos Federativos (SAF), órgãos subordinados aos MRE, 

pois esses dois, juntamente com o FONARI (Fórum de Secretários e Gestores Municipais de 

Relações Internacionais) criou “dois editais de chamada para cooperação descentralizada, 

dando recursos para municípios e estados brasileiros poderem trabalhar projetos de 

cooperação. O primeiro edital foi do âmbito da cooperação descentralizada Franco-Brasileira 

e necessariamente teria que envolver uma cidade brasileira, uma francesa, e uma africana ou 

haitiana. E o segundo foi no âmbito da cooperação sul-sul com uma cidade brasileira e um par 

de qualquer país do sul” (PERPÉTUO, 2012). O que é um estímulo ao protagonismo 

internacional dos municípios brasileiros. 

Daniely Fontoura argumenta que a relação com o ERESUL (Escritório de 

representação do estado do Rio Grande do Sul) é muito profícua, pois, quando um 

representante da capital riograndese vai a outro país, o escritório é avisado e este informa a 

embaixada do local para onde o represente está se dirigindo, o qual é auxiliado em qualquer 

necessidade e na parte de segurança que este possa ter no país estrangeiro, além de como agir 

perante determinado grupo. Ainda assim, tal escritório do Itamaraty também leva para Porto 

Alegre diversas pessoas para palestrar, além de auxiliar a Coordenação quando há necessidade 

de algum documento. A relação com o Ministério das Relações Exteriores, por sua vez, é 

mínima, somente durante a „Rio+20‟ que houve uma maior aproximação.  

A partir das perspectivas descritas acima, podemos observar que a criação das áreas 

internacionais dos dois municípios analisados (Belo Horizonte, 2005; Porto Alegre, por volta 

de 1993) ocorreram em uma época em que o processo de globalização se intensificou e, por 

isso, podemos dizer que tais governos locais procuraram se beneficiar deste contexto, através 
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de um órgão municipal que coordenasse as suas atividades internacionais e que procurasse 

angariar benefícios da esfera externa. Desse modo, dentre as atividades desenvolvidas pelo 

governo local há a participação em rede, a qual conecta diversos atores com uma finalidade 

em comum, além de tornar-se uma plataforma de ressonância das demandas locais.  

Ainda assim, elucidamos no segundo capítulo que o governo federal, com a finalidade 

de auxiliar e monitorar as atividades internacionais realizadas por seus governos subnacionais 

criou os escritórios de representação do Itamaraty, a AFEPA e a SAF, entretanto, conforme 

exposto por Rodrigo Perpétuo, principalmente, e por Daniely Fontoura, a ajuda prestada por 

tais órgãos federais é mínima ou de pouca relevância, o que demonstrada à incapacidade do 

governo federal em reconhecer que seus governos não-centrais estão apresentando uma 

atuação internacional cada vez mais proeminente e que, por isso, necessitam de uma 

assistência por parte do governo central, especialmente no que se refere à questão jurídica, 

visto que a Constituição Federal de 1988 não permite que seus entes subnacionais celebrem 

convênios internacionais.  

Por fim, a subordinação a uma outra secretaria interfere, diretamente, nos trabalhos 

realizados pela SMARI de Belo Horizonte, ainda assim, a sensibilidade por parte dos demais 

secretários e a falta de recursos humanos suficiente podem interferir nas atividades 

desempenhadas por este município nas redes as quais ele faz parte, ou mesmo na escolha de 

quais redes priorizar ou participar. 

 

3.2 Motivações para a adesão às redes 

 

Belo Horizonte aderiu à maior parte das redes e associações de cidades, das quais já 

fez ou faz parte, a partir do início dos anos de 1990, quando tem-se início a formação de 

grandes redes, como CGLU (Cidades e Governos Locais Unidos), Metropolis, Mercocidades, 

ICLEI (Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais), entre outras. O objetivo 

inicial do município ao participar dessas redes consistia em “freqüentar um lugar qualificado 

para aprender com outras cidades e para compartilhar também as políticas públicas que 

vinham desenvolvendo e, em algum nível, pra influenciar também a forma de fazer política 

externa ou o sistema internacional de alguma maneira” (PERPÉTUO, 2012). 
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Conforme apresentado por Rodrigo Perpétuo e exposto no site da prefeitura
41

, as redes 

as quais o município faz parte, atualmente, são a Cities for Mobility, ODM
42

, AICE 

(Associação de Cidades Educadoras), rede Urb-Al, OICI (Organização Ibero-Americana de 

Cooperação Intermunicipal)
43

, Mercocidades, na qual Belo Horizonte exerceu a secretaria 

executiva durante 1999/2000 e em 2010/2011, CIDEU (Centro Iberoamericano de 

Desenvolvimento Estratégico Urbano) - sendo que no período de julho de 2010 a abril de 

2011 o prefeito do município foi o presidente desta rede, ainda assim, em 2010 Belo 

Horizonte sediou o XVIII Congresso Cideu. A capital mineira também faz parte da rede 

ICLEI, a qual o município sediou o congresso mundial em junho de 2012, pela primeira vez 

na América Latina, como preparatório para a Rio +20. Ainda assim, para Perpétuo há um 

destaque para as redes Metropolis e a CGLU, nas quais o município participa de projetos e 

também nas instâncias decisórias e nas instâncias de governança.  

Porto Alegre foi uma das cidades fundadoras da rede Mercocidades, criada em 1995 e, 

por isso, o município participa da mesma desde o seu início por acreditar na importância do 

Mercosul e na força que as cidades que fazem parte dos países membros desse bloco têm no 

cenário internacional. A participação nas redes CGLU e Metropolis decorre da necessidade de 

Porto Alegre “estar presente nas discussões mundiais de cidades”. Ainda assim, conforme 

elucidado por Daniely Fontoura, Porto Alegre era procurada como uma fonte de inspiração 

para alguns assuntos, mas não tinha um local de fala, desse modo, as redes se mostraram 

muito proveitosas para a cidade, porque é um lugar onde o município pode estabelecer 

contatos, aprender com as experiências de outras cidades, apresentar as políticas que são 

desenvolvidas no município e, principalmente, ver como as outras cidades interagem, como as 

outras cidades melhoram em certos pontos. Assim sendo, Porto Alegre acredita que as redes 

são uma boa maneira do município estar conectado com o mundo. 

As redes as quais o município faz parte são a Mercocidades, CGLU, Metropolis, sendo 

essas as três principais, UCCLA (União das Cidades, Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas 
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 Para maiores informações acessar: 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app
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 “A Prefeitura de Belo Horizonte criou, em dezembro de 2007, a Rede das Cidades da América Latina e 

Caribe pelos Objetivos do Milênio (http://www.pbh.gov.br/redeodm/), durante o Seminário “Metrópoles: 

América Latina e Caribe”, que reuniu na capital mineira prefeitos, alcaides e intendentes de cidades capitais e 

também aquelas com mais de 1 milhão de habitantes da região” (PERPÉTUO, 2010 ). Nesse encontro a 

prefeitura de Belo Horizonte assinou um “protocolo que visa o cumprimento dos Objetivos do Milênio 

(ODM)” (TOLEDO, 2008). Ainda assim, segundo Perpétuo (2010), o município é a atual coordenadora da 

Rede ODM AL e Caribe. 
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  “A rede tem como objetivos contribuir para o desenvolvimento, fortalecimento, e autonomia dos municípios 

e defender a democracia na esfera local” (SMARI, 2012) 
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ou Rede de Cidades Lusófonas) e a AICE. Dentre as redes as quais Porto Alegre já fez parte 

há Cities Programme, ICLEI e ICSC (em português „Centro Internacional pelas Cidades 

Sustentáveis‟). 

 

3.3 Áreas de interesse dos governos-centrais ao participar de Redes de Cidades 

 

Como mencionado no segundo capítulo, as Redes Internacionais de Cidades 

desenvolvem os seus trabalhos em torno de algum tema em comum e, a partir da escolha ou 

priorização de tais áreas, podemos comprovar quais são os interesses por parte do município 

em relação às redes e se estes governos locais se preocupam com as questões sociais. 

  Quando analisamos as áreas de interesse do município de Belo Horizonte, ao 

participar das redes, podemos comprovar, conforme esclarecido por Rodrigo Perpétuo, que 

quando a Secretaria Adjunta de Relações Internacionais foi criada o município já estava 

filiado às redes mencionadas no tópico anterior, portanto, “a secretaria não teve a tarefa de 

inserir a prefeitura nas redes, mas tem a tarefa de priorizar a participação em uma ou outra 

rede conforme a prioridade de governo”, por exemplo, integração metropolitana, “a rede 

Metropolis lança temas de trabalhos e agrupa cidades em torno desse tema de três em três 

anos.  Ela lançou no último congresso, realizado em Porto Alegre, uma iniciativa com o tema 

de integração metropolitana”, esse tema é importante para o município, por isso, o mesmo 

está participando das discussões da rede Metropolis sobre esse tema.  

Sustentabilidade é outro tema que interessa o município de Belo Horizonte, pois ele 

quer se transformar em uma referência em políticas de sustentabilidade, assim sendo, uma 

parte dessa estratégia foi levar para a cidade o Congresso Mundial do ICLEI. Outro tema de 

grande relevância para Belo Horizonte é cidadania, destarte, ele participa da Associação 

Internacional das Cidades Educadoras, que trabalha com a questão escolar, em especial com a 

educação cidadã. A capital mineira também possui um compromisso com a integração 

regional e, dessa forma, atua na rede Mercocidades, com o objetivo de projetar a cidade no 

cenário internacional, “como uma cidade que tem uma liderança, uma capacidade de 

influenciar para além de Minas Gerais, para além da região sudeste”, além de aumentar 

também a capacidade de atrair investimentos, de influenciar as políticas do país. Portanto, 

como descrito acima, a priorização por determinada área de trabalho dentro das redes 

dependerá do prefeito e, por isso, a secretaria tem que estar “sintonizada com as prioridades 

de governo e com as diretrizes que o prefeito dá para aquele governo”.  
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Quando questionado acerca de quais unidades temáticas da Mercocidades
44

 o 

município possuía maior interesse, o secretário adjunto afirmou que o município já coordenou 

unidades temáticas de educação, gênero e turismo e que já participou das 14 áreas temáticas 

da Mercocidades, mas, hoje, a que mais lhes interessam é cultura, a unidade temática que 

Belo Horizonte tem acompanhado com mais freqüência e com maior contribuição técnica. 

Ainda assim, o município também participa, na Mercocidades, dos projetos sobre 

direitos humanos, integração regional e sobre comparações de experiências em relação à 

descentralização administrativa, especialmente acerca do tema do orçamento participativo, 

com a finalidade de buscar dialogar as suas experiências com as de outras cidades e, de tal 

modo, aperfeiçoar as políticas que são desenvolvidas pelo município.  Em relação à rede Urb-

Al
45

, o município já coordenou dois projetos com a temática do orçamento participativo
46

, 

além de ter participado de dois projetos da linha “Luta Contra a Pobreza Urbana”, um ligado a 

políticas sociais e outro ligado as políticas de inclusão. 

Da mesma forma, segundo a Confederação Nacional dos Municípios (2011), Belo 

Horizonte já fez parte, na Urb-Al, das redes 4 “A cidade como Promotora do 

Desenvolvimento Econômico”, 8 “Controle de Mobilidade Urbana”, 9 “Financiamento Local 

e Orçamento Participativo”, 10 “Luta Contra a Pobreza Urbana”, 12”Promoção da Mulher nas 

Instâncias de Decisão”, e 13 “Cidade e a Sociedade da Informação”. 

Por sua vez, Porto Alegre sempre busca as redes que discutem a questão democrática, 

meio ambiente e serviços públicos, por isso, o município busca redes que não sejam 

centralizadas, e que diversas cidades, de diferentes países, possam se comunicar e, com isso, 

Daniely Fontoura acredita que Porto Alegre sempre se beneficiará e aprenderá com os demais 

membros da rede. Em relação à rede Urb-Al, Porto Alegre já fez parte das redes 2, 

denominada “A conservação dos contextos históricos urbanos”, 6 “Meio Ambiente Urbano”, 

8 “Controle da Mobilidade Urbana” e 10 “Luta Contra a Pobreza Urbana” (CNM, 2011), além 

de também ter trabalhado em torno do tema sobre democracia participativa, como a sua 

coordenação da rede temática 9 “Financiamento local e  Orçamento Participativo”, entre 2004 
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 Como elucidado no segundo capítulo, a rede Mercocidades trabalha em torno de 14 unidades temáticas. 
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 A rede Urb-Al é um programa de cooperação descentralizada da Comissão Européia que estimula o 

intercâmbio e transferência de conhecimento entre as cidades da União Européia e da América Latina em 

torno de temas de políticas urbanas e práticas de governança democrática. O programa, constituído em 1995, 

é divido em 14 temas ou redes temáticas de interesse comum entre os participantes da rede, cada rede 

temática é coordenada por uma cidade que tem a função de promover a interação entre os participantes, 

facilitar o fluxo de informação e organizar os encontros de trabalho. Em cada rede temática são elaborados 

projetos comuns que aprofundam um assunto de interesse compartilhado pelos participantes, sendo co-

financiados pela Comissão Européia.  
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  Como o projeto o “URB-AL R9-A6 04 “Instrumentos de articulação entre Planejamento Territorial e 

Orçamento Participativo”” (TOLEDO, 2008, p.67) 
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a 2006. No que se refere à Mercocidades, o município participa das unidades temáticas de 

turismo, democracia, direitos humanos e mobilidade. 

A partir do exposto acima, podemos verificar que Belo Horizonte busca redes que 

possam agregar algo ao município, como redes que discutem a questão da integração 

metropolitana, um tema importante para o governo local e sustentabilidade, outro tema de 

extrema relevância atualmente. Também há uma preocupação com as questões sociais, uma 

vez que existe uma priorização por redes que discutem sobre cidadania, pela unidade temática 

sobre educação na Mercocidades, a qual o município já participou, pelo tema sobre direitos 

humanos, debatido em um projeto da mesma rede, no qual a capital mineira faz parte, e pela 

busca por projetos sobre políticas sociais e de inclusão na rede Urb-Al. 

Por sua vez, Porto Alegre prioriza redes que trabalham em torno de temas relacionados 

à participação da sociedade na administração pública local, como as que debatem sobre 

democracia participativa e orçamento participativo. Ainda assim, os temas sociais são de 

grande interesse para o município, devido à procura por redes que realizam suas atividades em 

torno de temas como serviços públicos, direitos humanos e democracia. Todavia, questões 

sobre mobilidade, meio ambiente e turismo também são importantes para a cidade.  

 

3.4. Uma visão de Belo Horizonte e Porto Alegre acerca de como os trabalhos são 

desenvolvidos nas Redes Internacionais de Cidades as quais são membros 

 

Nas redes as quais Belo Horizonte faz parte, independente de suas distintas dinâmicas, 

cada uma oferece uma atuação temática ou técnica e outra política. Segundo o secretário 

adjunto de relações internacionais de Belo Horizonte, o município tem, ultimamente, atuado 

nas duas dimensões, por meio da participação em projetos técnicos, além de exercer um 

protagonismo nas instâncias de governança, levando eventos importantes para a cidade, 

coordenando e presidindo-os, o que fez com que outras áreas da prefeitura participassem nas 

instâncias técnicas das redes. 

Já Porto Alegre atua nas redes, principalmente, com a finalidade de levar suas 

experiências a outras cidades, como o trabalho sobre planejamento territorial que vem sendo 

desenvolvido com três cidades de Moçambique, com auxílio da rede CGLU e da 

Confederação de Municípios de Moçambique, no qual os servidos municipais de Porto 

Alegre, da área de planejamento urbano, realizam visitas técnicas e apresentam sugestões e 

encaminhamentos. Todavia, a capital riograndense também exerce influências nas instâncias 

decisórias das redes, como pode ser observado quando o município exerceu a secretaria 
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executiva da Mercocidades durante 1996/1997 e quando sediou o evento da rede Metropolis, 

pela primeira vez no Brasil, em 2011. 

Quanto à sistematização das informações produzidas nas redes, para ambas as cidades 

analisadas, via de regra, os conhecimentos gerados são publicados através de um site aberto 

ao público, o qual apresenta os resultados dos encontros, as apresentações feitas, um relatório, 

entre outros documentos.  

No que se refere às distintas características dos membros da rede,
47

 para Rodrigo 

Perpétuo, dependendo da rede, estas dificultam os trabalhos que são realizados nas mesmas, 

pois uma cidade de grande porte, como Belo Horizonte não acrescentará muito, em termos de 

experiências, à cidades de pequeno a médio porte, da mesma forma que essas não terão muito 

a agregar a Belo Horizonte. Assim sendo, Belo Horizonte acredita que as redes não realizam 

um recorte socioeconômico e demográfico para poder criar uma plataforma de diálogo 

eficiente entre os governos subnacionais.  

Ainda em relação a essa perspectiva, para Perpétuo, muitos governos locais usam as 

redes como instrumento de projeção política, de legitimação de suas políticas no seu território 

e para a sua sociedade “e, por isso, tem muita dificuldade de perceber ou de aproveitar aquilo 

que esta sendo apresentado por parte de outras cidades”. 

Para Daniely Fontoura as distintas características dos diversos membros da rede 

contribuem com os trabalhos desenvolvidos nas redes. Isso porque países como Brasil, África 

do Sul e Índia, sabem ou tentam resolver os seus problemas, o que governos não-centrais da 

Europa, por exemplo, não sabem, ou não possuem “malemolência de resolver os 

problemas”
48

, como por exemplo, a crise econômica que a Europa está vivenciando, para a 

coordenadora de relações internacionais de Porto Alegre, países como Índia, África do Sul,  

Brasil e Argentina sabem lidar melhor com a crise e, por isso, estes tem muito a acrescentar às 

cidades européias. Entretanto, ainda há uma certa dificuldade destas cidades européias 

aceitarem as idéias dos municípios latino-americanos. 

Como podemos observar, as redes as quais os governos locais analisados participam 

apresentam as características descritas por Batista, Fronzaglia e Lima em “Redes de 

Ciudades” (2004), as quais foram elucidadas no segundo capítulo desta pesquisa, como 

agilidade no intercâmbio de informações e na troca de experiência entre os membros devido 

ao uso das novas tecnologias de informação, pois as redes divulgam os trabalhos 

                                                 
47

 Uma vez que as Redes Internacionais de Cidades, conforme apresentado no segundo capítulo, é aberta a 

participação de entes de diferentes países, como a CGLU, descrita no segundo capítulo. 
48

 Para maiores esclarecimentos ler a transcrição da entrevista realizada com Daniely Fontoura nos Anexos 
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desenvolvidos em um site aberto ao público. Também demonstram um alcance geográfico 

global, como a CGLU e a Metropolis, ou macro regional, como Mercocidades; riqueza de 

atores, pois há uma diversidade de cidades e membros externos. Contudo, quanto à 

democratização do conhecimento, tais redes apresentam certa limitação, como a falta de um 

recorte socioeconômico ou demográfico, como argumentado por Rodrigo Perpétuo, ou a 

dificuldade dos governos locais europeus aceitarem as idéias dos municípios brasileiros, como 

exposto por Daniely Fontoura. 

 

3.5. Vantagens, benefícios e dificuldade da atuação em rede 

 

Para Belo Horizonte, as vantagens e benefícios de uma ação em rede é a projeção da 

cidade para os formuladores de opinião, para um público qualificado, ou seja, as redes são um 

ambiente de ampliação da área de influência da cidade e do prefeito. Desse modo, há o 

benefício político quando, por exemplo, o município irá receber uma reunião internacional ou 

se o prefeito for participar de uma reunião internacional, dependendo da forma como a cidade 

se comunica ou aproveita essa oportunidade. Também há o beneficio técnico, porque o 

município aprende, as equipes se qualificam ao conhecerem as experiências de outros 

municípios ou ao ver como outros municípios realizam as suas políticas. Também pode haver 

algum benefício financeiro, mesmo não sendo esse o propósito das redes, mas estas, segundo 

Perpétuo, “podem oferecer algum tipo de subsídio para participação, algum tipo de incentivo 

financeiro para financiar os projetos internacionais”. 

Porto Alegre também acredita que uma das principais vantagens da atuação em rede é 

a possibilidade de aprendizagem e melhorias em suas políticas, a partir do momento em que o 

município entra em contato com outras cidades. Outras vantagens é que, ao participar das 

redes, o município obtém um destaque internacional, atrai negócios, congressos, seminários e 

encontros, o que agrega valor a cidade, movimenta a economia da mesma e fomenta o turismo 

local. Além disso, Daniely Fontoura observa que há problemas em comum entre os membros 

de uma rede e que estes podem trabalhar em conjunto para amenizá-los.  

Dentre as dificuldades de uma atuação em rede examinadas por Rodrigo Perpétuo há o 

fato de que a cooperação internacional exige esforços por parte do governo municipal, seja de 

viagem, de preparação de informações, de que o gestor de determinada área, que irá 

representar o município, necessita parar as suas atividades para participar dos trabalhos em 

rede. Dificuldades de organizar um congresso, reunião ou encontro da rede que ocorrerá na 

cidade, como mobilizar uma série de forças dentro da prefeitura e fora dela, investir recursos 
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da prefeitura, procurar patrocínio para complementar tais recursos, receber os participantes e 

dar condições para que os trabalhos do evento possam ocorrer bem. Também existem 

limitações da rede, porque “muitas vezes a rede não consegue criar condições para que o 

processo de aprendizado flua, cheguem de fato às cidades como eles devem chegar, então as 

redes estão sempre pensando ou repensado formas de melhorar a suas plataformas de 

encontro”.  

Para Porto Alegre, ainda existe uma presença muito forte nas redes, no sentido 

político, das cidades européias, pois elas não entenderam que as cidades brasileiras não são 

mais simples atores coadjuvantes, que elas sabem resolver os seus problemas e que as mesmas 

querem ter poder de decisão. Devido a essa forte presença nas redes, estas cidades européias, 

às vezes, são muito refratárias em relação às idéias das cidades brasileiras. Segundo Daniely 

Fontoura, às vezes, é difícil que estas cidades européias aceitem uma idéia de uma cidade 

latino-americana quando o presidente é prefeito de Paris, o diretor executivo é francês, e toda 

diretoria, praticamente, é européia. Ainda assim, Fontoura acredita que “as redes ficam muito 

no debate e não chegam no „chão da fábrica‟, como ela costuma dizer, pois discutem que há 

necessidade de melhorar a vida de milhares de pessoas, mas não debatem como realizar tais 

processos. 

 

3.6. Fatores que influenciam em uma participação efetiva dos municípios em rede 

 

Como apontado por Roberta Capello (2002), para que os membros de uma rede 

obtenham vantagens estratégicas de sua vinculação torna-se necessário que eles participem 

com seriedade das atividades da mesma, freqüentando todas as reuniões, organizando 

encontros, auxiliando na elaboração de projetos, desse modo, questionamos ao secretário 

adjunto de relações internacionais de Belo Horizonte e a coordenadora de relações de Porto 

Alegre se a participação do município em redes é ativa, de modo que os mesmos freqüentem 

assiduamente todas as atividades que a rede oferece aos seus membros. 

A participação de Belo Horizonte nas atividades da rede é ativa, mas não em todas, 

porque tais redes oferecem uma gama muito grande de atividades, como a Mercocidades que 

proporciona 14 unidades temáticas, além de cinco projetos, conforme apresentado no segundo 

capítulo. Por isso, a SMARI escolhe as atividades conforme a prioridade de governo e 

conforme o momento, todavia, há uma participação ativa nas atividades que são selecionadas, 

naquilo que o município se comprometeu ou que foi indicado pelo governo. 
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Ainda assim, Rodrigo Perpétuo acredita que as redes proporcionam um espaço de 

aprendizagem, o que faz com que o servidor, técnico ou autoridade leve novas experiências 

para a sua administração pública local. As redes são também uma oportunidade para que o 

município reveja as suas políticas quando ele for levar alguma experiência implementada em 

seu território para apresentar em alguma rede, o que é muito benéfico ao município, pois essa 

oportunidade de analisar o que se está fazendo, muitas vezes, não é possível no dia-a-dia. Por 

isso, Belo Horizonte procura participar assiduamente das atividades que são escolhidas, 

conforme as prioridades de governo. 

Por sua vez, Porto Alegre participa ativamente de todas as reuniões e encontros que a 

rede oferece. O município busca ser uma voz, ter um espaço dentro das redes, de diferentes 

formas, seja na diretoria administrativa ou nas unidades temáticas. Ou seja, o município 

procura estar presente nas diferentes linhas de trabalho dessas redes. 

 

3.7. Mercocidades: um espaço viável para discutir os problemas locais no âmbito 

regional e internacional? 

 

Devido ao fato de que a política externa brasileira, desde o governo Lula, ter 

priorizado a cooperação Sul-Sul e o fortalecimento das relações com o Mercosul, acreditamos 

ser importante questionar acerca da viabilidade da rede Mercocidades acerca das demandas 

locais, ou seja,  se as necessidades dos municípios, províncias e estados dos países membros 

do bloco são levados até as suas instâncias de decisões e se estes entes subnacionais são 

capazes de participar na formulação de diretrizes que apresentam impactos em seus territórios. 

Para Daniely Fontoura a Mercocidades é, plenamente, uma espaço de discussão dos 

problemas locais na esfera regional e internacional, inclusive, segundo a mesma, está sendo 

desenvolvido um trabalho com a finalidade de tornar essa rede uma ponte da região na 

CGLU. Rodrigo Perpétuo afirma que o propósito da rede Mercocidades é ser uma espaço para 

discussão dos problemas locais no campo do Mercosul e na arena internacional, ou seja, ser 

uma plataforma de trocas de experiências e de diálogo entre os governos locais e os nacionais. 

Devido a esse objetivo, a Mercocidades pressionou o Mercosul para que fosse criado um 

espaço institucional legítimo dos governos locais no bloco e, por isso, há o Fórum Consultivo 

de Cidades e Regiões (FCCR), “que é divido em um comitê de províncias, estados e 

departamentos e um comitê de municípios que a própria rede Mercocidades coordena”. 

Entretanto, segundo Rodrigo, o FCCR tem problemas de funcionamento, porque ele possui 

um maior impacto, atualmente, nas políticas de fronteira, “tem um projeto inclusive de 
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trabalho para integração fronteiriça que é financiado pela AICIDIA - Agência Espanhola de 

Cooperação”. Ainda assim, o FCCR tem um problema de coordenação, visto que ele é 

dirigido pelos ministérios das relações exteriores dos países membros do Mercosul, mesmo 

sendo um espaço dos prefeitos e governadores e, por isso, há uma dificuldade desses 

“técnicos burocratas mobilizarem a agenda de prefeitos e governadores e de fato ter uma força 

política para incidir na agenda do Mercosul”. Desse modo, para o secretário da SMARI, hoje, 

o desafio é “pensar um pouco como está organizado o FCCR e buscar uma agenda mais 

atrativa para que os prefeitos e governos possam participar com mais freqüência, mais 

efetividade e ai sim o FCCR vai ter uma perspectiva de influenciar as políticas do bloco”.  

Ainda assim, para Daniely Fontoura, é uma questão de tempo para que a Mercocidades seja 

capaz de levar as demandas locais para o âmbito do Mercosul, como o governo federal 

brasileiro que aos poucos está reconhecendo a atuação internacional de seus governos 

subnacionais.  

 

3.8. Iniciativas dos governos subnacionais ao participarem de tais redes no que diz 

respeito à promoção do desenvolvimento 

 

Conforme explanado por Roberta Capello em “O padrão da rede de cidades: 

calculando as exterioridades da rede urbana (2002), para que os membros de uma rede 

obtenham vantagens estratégicas de sua vinculação torna-se necessário que eles realizem 

mudanças organizacionais nos seus procedimentos administrativos e que apresentem uma 

atitude aberta e positiva para os trabalhos em rede, de tal forma que aceitem as mudanças 

necessárias para alcançar as externalidades positivas da rede. Por isso, acreditamos ser 

importante interrogar ao Rodrigo Perpétuo e à Daniely Fontoura se os projetos e intercâmbios 

de experiências realizados nas redes são implementados em seus municípios e o que interfere 

nesta execução. 

Para Belo Horizonte as experiências intercambiadas em rede influenciam diretamente 

as políticas públicas no seu dia-a-dia, pois é muito difícil que um projeto de relações 

internacionais, de cooperação internacional seja desvinculado de uma política em 

desenvolvimento ou em concepção. Por sua vez, Porto Alegre consegue implementar algumas 

experiências ou projetos em seu território, principalmente quando diz respeito à democracia 

participativa e ao meio ambiente. Todavia, existem projetos muitos caros, que mesmo que 

tragam algo de bom para a cidade, é difícil, politicamente, custear um projeto dispendioso, e a 

população cobrar outra coisa, como saneamento básico. Também há o fato de que o 
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orçamento da prefeitura provém do governo federal, assim sendo, a prefeitura não pode gastar 

do jeito que ela acredita que deveria gastar.  

Quando questionado em que medida e como a participação em rede contribui para 

melhorar a cidade e a qualidade de vida da população de Belo Horizonte, Rodrigo Perpétuo 

afirmou que a atuação em rede, principalmente, contribui com o aprendizado por parte do 

município, pois as redes são uma plataforma de trocas técnicas, de trocas de experiências, ou 

seja, é uma plataforma de aprendizagem, o que faz com que os técnicos, gestores públicos e as 

autoridades que participam dos trabalhos em rede, possam melhorar a sua capacidade de 

formular e executar políticas públicas, desse modo, com uma melhor formação dos quadros da 

prefeitura haverá uma maior qualidade nas políticas públicas do município. 

Ainda assim, para Belo Horizonte, com a projeção internacional da cidade, em 

especial através de redes, a cidade apresenta uma maior exposição internacional, o que 

aumenta o seu poder de atratividade, ou seja, ela se torna mais atraente para empresas, turistas 

e para investimentos em obras de infra-estruturas, o que, conseqüentemente, trás melhorias 

sociais. Ainda assim, com esta projeção internacional há um aumento da capacidade do 

município de obter créditos no sistema internacional. Com a ampliação da área de influência 

do prefeito através das redes, este possui “mais legitimidade para fazer o diálogo político 

internamente, seja com as organizações da sociedade civil, seja com outras esferas de 

governo”. 

Da mesma forma, via Redes de Cidades, alguns projetos, que interferem diretamente 

na qualidade de vida população, são implementados no município, entre eles podemos 

mencionar o Programa de Educação do Ensino Fundamental do município de Belo Horizonte 

– Escola Integrada, desenvolvido, segundo Perpétuo, com o apoio e influência da rede 

„Associação Internacional das Cidades Educadoras‟, o qual dobrou o turno da educação de 

modo que o aluno passou a ficar o dia inteiro na escola, realizando atividades, as quais, muitas 

vezes, utilizam espaços fora do âmbito escolar, além de serem desenvolvidas em uma parceria 

da prefeitura com as universidades da cidade e várias organizações que se encontram no 

entorno onde a escola está localizada. 

Ainda assim, todo o processo de implementação do BRT na capital mineira, a política 

de mobilidade urbana do município, foi constituído “com base na participação, em alguma 

medida, em alguns arranjos institucionais que reúnem cidades, que tem esse sistema, e com 

base na relação com essas cidades a partir do encontro em rede, de visitas técnicas individuais 

da nossa empresa de trânsito, a BH trans, a sistemas de BRT de várias cidades”, não somente 
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os localizados na América Latina, mas também os fora dela, que tem esse sistema 

funcionando (PERPÉTUO, 2012).  

Ainda assim, podemos mencionar o projeto SWITCH, 

um consórcio composto por 32 instituições de 15 países, do qual fazem parte a Prefeitura de 

Belo Horizonte e a UFMG. Liderado pelo instituto IHE (UNESCO), o projeto foi contemplado 

por um edital de pesquisa e desenvolvimento na área de recursos hídricos urbanos, lançado 

pela União Européia em 2004. O principal objetivo do SWITCH corresponde ao 

desenvolvimento, aplicação e avaliação de soluções tecnológicas e gerenciais voltadas ao 

manejo de águas urbanas (UFMG, ) 

 

 

Segundo Rodrigo Perpétuo, esse projeto “reunia 16 cidades, que tinham como 

característica comum, a escassez ou o excesso ou a presença de água na cidade, e 16 

universidades dessas cidades, a idéia era trocar tecnologias novas”, no caso da capital mineira, 

por exemplo, o problema é a drenagem, então a cidade necessitava de tecnologia relacionada 

à drenagem, também havia a questão das inundações e da abundância de chuvas. Desse modo, 

o projeto proporcionou encontros, produziu vários documentos comparando as políticas das 

cidades, além de tirar extratos de recomendações para as cidades, o que permitiu um avanço 

considerado na política de drenagem urbana de Belo Horizonte, além de ajudar, em alguma 

medida, o município a acessar crédito internacional para ampliar essa política. 

Quando questionada acerca da promoção do desenvolvimento em Porto Alegre, 

decorrente de sua vinculação em rede, Daniely Fontoura mencionou uma experiência, dos 

contêineres de lixo, observada pelo prefeito de Porto Alegre em Barcelona, a qual o mesmo 

está implementando no município, pois ainda não foram aplicados em todo o município. Com 

estes contêineres, o sistema de coleta de lixo está tornando-se todo automatizado, ainda assim, 

com eles as pessoas não precisam ter contato direto com o lixo, como os coletores, além do 

lixo não ficar exposto, evitando, desse modo, a propagação de diversas doenças. 

O município de Porto Alegre também busca melhorar a qualidade de vida de sua 

população através da troca de experiências relacionadas à educação. Fontoura elucida que, por 

meio de uma negociação da Coordenação de Relações Internacionais, todas as escolas 

municipais de Porto Alegre receberam um quiosque de informática através de uma doação da 

IBM, uma multinacional. “A IBM identificou Porto Alegre como uma cidade conectada, uma 

cidade que está avançando no campo da informática e da internet livre, então nós deu 41 

quiosques de informática”, totalmente gratuitos, “inclusive com a capacitação dos professores, 

para que as crianças tenham aquele primeiro contato com os computadores de uma maneira 

correta”.  
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Na capital riograndense, também houve a implementação de 4 bibliotecas 

comunitárias, totalmente gratuitas, por parte de algumas ONGs americanas, sendo que em 

uma delas também foi feito um laboratório de informática, completamente novo, numa região 

pobre da cidade.  

Recentemente um projeto desenvolvido por Porto Alegre junto ao desafio “Cidades 

Inteligentes” (Smarter Cities Challenge) da IBM foi aprovado por esta multinacional em 

novembro de 2012, a finalidade deste projeto, intitulado Cidade Cognitiva é que um grupo de 

executivos e especialista da IBM solucionem, por 30 dias, começando em março de 2013, um 

problema da cidade. Dessa forma, a IBM irá “investir cerca de US$ 400 mil para criar um 

sistema capaz de simular impactos antes da tomada de decisões sobre obras e ações 

demandadas pelo Orçamento Participativo em Porto Alegre” (OLIVEIRA, 2012) 

 

 A partir das perspectivas supracitadas, podemos observar que a participação em rede 

auxilia, principalmente, na revisão das políticas públicas do município e em como essas são 

executadas. Da mesma forma, conforme apresentado por Rodrigo Perpétuo, a projeção 

internacional do governo local, especialmente através de redes, aumenta a atração de 

empresas, turistas e investimentos em obras de infra-estrutura, o que gera empregos e 

movimenta a economia local. Todavia, ainda há muito o que ser modificado e repensado para 

que as áreas internacionais dos municípios tenham maior eficácia em suas atividades e, 

principalmente, para que  a vinculação em rede, por parte dos governos locais, possa ajudar na 

amenização as desigualdades econômico-sociais presentes em seu território.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste presente trabalho, intentamos, avaliar como e em que medida a vinculação em 

Redes Internacionais de Cidades, por parte de Belo Horizonte e Porto Alegre, objetos de 

estudo deste trabalho, auxilia-os na melhoria da qualidade de vida de sua população. Este 

objetivo decorre da constatação de que os governos subnacionais vêm atuando no cenário 

internacional com uma freqüência cada vez maior nas últimas décadas e com significativa 

importância para o desenvolvimento econômico-social em âmbito local, um dos motivos pelo 

qual, as Relações Internacionais passaram a considerar estas entidades como atores no sistema 

internacional.  

Buscamos, num primeiro momento, contextualizar e identificar os principais fatores que 

atuam como impulsionadores para a ação internacional dos governos locais. Para isso, foi 

resgatado o debate em torno do fenômeno da globalização e dos impactos da intensificação 

deste processo sobre o sistema internacional, as funções dos Estados nacionais e, 

principalmente, sobre o espaço local. Ainda assim, observamos em que medida a 

descentralização das funções do Estado implicam nas atividades realizadas pelos governos 

locais e, especialmente, como esta descentralização tem sido implementada no Brasil desde o 

período Imperial. Por fim, avaliamos o conceito de Desenvolvimento apresentado por 

Amartya Sen, o qual balizou a presente pesquisa, além de examinarmos, a partir desta 

perspectiva de Sen, as mudanças em nível educacional, de saneamento básico, serviços 

públicos, entre outros, que ocorreram em Belo Horizonte e Porto Alegre, em torno dos anos 

de 2005 a 2009. 

Em um segundo momento, demonstramos como ocorrem a internacionalização dos 

governos locais e as razões pelas quais eles buscam o cenário exterior. O que nos mostrou 

que, apesar de ainda não possuírem uma agenda de ação internacional clara e definida, alguns 

governos locais brasileiros se inseriram no cenário exterior buscando, dentre outros interesses, 

investimentos, tecnologia, intensificar o seu comércio em âmbito internacional, intercâmbios 

culturais, assim como trocas de conhecimentos e experiências em torno de temas como 

energia, meio ambiente, turismo e questões sociais. Da mesma forma, demonstramos, no 

segundo capítulo, a atuação do governo federal brasileiro perante a ação paradiplomática cada 

vez mais proeminentes de seus governos subnacionais, o qual criou órgãos e agências com a 

finalidade de monitorar e auxiliar suas entidades federadas em sua internacionalização, como 

os escritórios do Itamaraty, a AFEPA e a SAF, os quais, entretanto, conforme elucidado por 

Rodrigo Perpétuo e Daniely Fontoura, não possuem a efetividade para as quais foram criadas, 
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assim sendo, não são capazes de prestar a assistência necessária aos entes federados 

brasileiros que se internacionalizam. Também apresentamos, neste mesmo capítulo, as 

implicações e limitações jurídicas da paradiplomacia, pois o Direito Internacional não 

reconhece os governos locais como sujeitos, o que lhes impede de assinarem contratos com 

reconhecimento desta área do direito, dessa forma, suas ações, em geral, assumem um caráter 

de informalidade.  

Ainda no segundo capítulo, discutimos acerca de um dos mecanismos de ação 

internacional mais utilizado pelos governos não-centrais, as Redes Internacionais de Cidades, 

as quais estão diretamente relacionadas aos avanços tecnológicos, ao desenvolvimento da 

comunicação e à necessidade das localidades de buscarem conjuntamente soluções para os 

seus problemas comuns. Apresentamos como as Redes Internacionais são estruturadas e como 

desenvolvem seus trabalhos, com esse objetivo esboçamos as redes CGLU, Metropolis, 

Mercocidades e AICE, as 4 principais que Belo Horizonte e Porto Alegre fazem parte, além 

de como as mesmas realizam suas atividades.  

 Por fim, analisamos, no último capítulo, como os municípios de Belo Horizonte e 

Porto Alegre realizam sua ação internacional, principalmente através de Redes Internacionais 

de Cidades. Também observamos se e como essa participação em Redes Internacionais 

implicou na promoção do desenvolvimento em seus respectivos territórios. A partir deste 

exame, podemos constatar que as redes de cidades por si só não solucionam os problemas 

sociais, políticos e econômicos enfrentados por estas localidades. No entanto, podemos 

admitir que a ação em rede auxilia, principalmente, na revisão das políticas públicas do 

município e em como essas são executadas. Ainda assim, conforme apresentado pelo 

secretário adjunto de relações internacionais de Belo Horizonte, a projeção internacional do 

governo local, especialmente através de redes, aumenta a atração de empresas, turistas e 

investimentos em obras de infra-estrutura, o que gera empregos e movimenta a economia 

local. 

 A partir de uma avaliação da atuação internacional de Porto Alegre, principalmente 

através de Redes Internacionais de Cidades, podemos dizer que a população está obtendo uma 

maior liberdade política, através da participação nas decisões da administração pública 

municipal, sendo este um tema priorizado pelo município em sua vinculação em redes, como 

podemos observar na coordenação, por parte deste, da rede temática 9 da Urb-Al 

“Financiamento local e o Orçamento Participativo”, entre 2004 a 2006. Ainda assim, segundo 

a Confederação Nacional dos Municípios (2011, p.51), “[...] em Porto Alegre o tema da 

democracia participativa é o que atrai comitivas internacionais como a de Moçambique”. 
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  Desse modo, podemos concluir que apesar das dificuldades enfrentadas pelos 

municípios avaliados em sua atuação em rede, em termos de recursos humanos, sensibilização 

por parte dos demais secretários da prefeitura, falta de recursos para investir em projetos 

desenvolvidos em rede, entre outras apresentadas nesta pesquisa, tais redes têm acarretado 

diversos benefícios à Belo Horizonte e Porto Alegre, sendo que os principais avaliados são a 

aprendizagem na formulação de políticas públicas voltadas para os seus problemas, a 

possibilidade de intercambiar informações e projetos comuns com outros governos locais, a 

capacitação de funcionários, servidores ou secretários das prefeituras que participaram dos 

projetos desenvolvidos, o diálogo comum entre municípios de regiões diversas, que possuam 

dificuldades semelhantes, a ampliação da área de influência do município e o auxílio na 

obtenção de recursos internacionais. 

Todavia, tais redes necessitam realizar algumas mudanças para que possam gerar mais 

vantagens estratégicas. Assim sendo, elas necessitam discutir como melhorar a vida de 

milhões de pessoas e não somente debater que progressos devem ser gerados. Da mesma 

forma, para que haja uma real democratização do conhecimento no âmbito das redes, as 

mesmas necessitam realizar um recorte socioeconômico e demográfico para que as discussões 

em seu domínio sejam mais profícuas. Ainda assim, se os governos locais usarem as redes 

como instrumento de projeção política, de legitimação de suas políticas no seu território e 

para a sua sociedade, e se os governos subnacionais no hemisfério norte continuarem a 

demonstrar certo bloqueio em relação às idéias de municípios dos países sulistas, como 

exposto por Daniely Fontoura acerca das localidades européias, muitos membros das redes 

terão dificuldade de perceber ou de aproveitar aquilo que esta sendo apresentado por parte de 

outros, além das redes não poderem tornarem-se, realmente, uma plataforma de 

aprendizagem. 

 Da mesma forma, para que o governo local obtenha vantagens de sua atuação em rede, 

todos os funcionário e, principalmente, secretários da prefeitura devem sensibilizarem-se 

acerca da importância das Redes Internacionais de Cidades para poderem auxiliar nas 

atividades desenvolvidas por estas e; Os governos federal e não-central devem, dependendo 

da importância para a cidade, financiar os projetos que são desenvolvidos em rede. Em suma, 

mesmo que as redes acarretem diversos benefícios aos seus membros, ainda há alguns 

elementos que devem ser modificados e repensados para que elas tenham maior eficácia em 

suas atividades e, principalmente, para que possam gerar melhorias aos municípios e 

qualidade de vida a população dos seus territórios. 
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3. ANEXOS 

 

 

Questões para entrevista com Rodrigo Perpétuo 

 

1. Os governos locais brasileiros vêm buscando uma inserção cada vez mais proeminente 

no cenário internacional, sendo o senhor coordenador do FONARI, o que o senhor 

acredita que motiva essa inserção e quais as possibilidades que ela oferece as 

localidades? 

 

2. Qual a motivação que levou a criação da Secretaria Municipal Adjunta de Relações 

Internacionais em Belo Horizonte? 

 

3. Que tipo de atividades são desenvolvidas por ela? 

 

4. Há experiência de atuação fora das redes? 

 

5. Há relação da SMARI com os demais órgãos municipais? 

 

6. Quais são os limites institucionais da atuação internacional de Belo Horizonte? 

 

7. A subordinação à secretaria de Desenvolvimento tem implicações nas atividades 

desenvolvidas pela SMARI?  

 

8. Como é a relação da secretaria com o escritório do Itamaraty, com a AFEPA 

(Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares) e com o próprio 

Itamaraty? 

 

9. Quais as motivações que fizeram com que o município aderisse às redes?  

 

10. Quais as áreas de interesse do município ao participar de redes? 

 

11. Como é a participação do município em redes, é ativa? Quais fatores interferem ou 

auxiliam nesta participação? 

 

12. Quais as vantagens e benefícios que o senhor pode mencionar acerca da atuação em 

rede? 
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13. Em que medida e como a participação em rede contribui para melhorar a cidade, e a 

qualidade de vida da população?  

 

14. Quais as principais dificuldades enfrentadas pelo município ao participar de redes? 

 

15. Como ocorrem os trabalhos nas redes as quais o município faz parte? 

 

16. Há uma sistematização da informação produzida no âmbito da secretaria e, inclusive, 

no âmbito da rede? 

 

17. O senhor acredita que as características distintas entre os diversos membros da rede 

dificultam ou contribuem com a rede? 

 

18. Os projetos e intercâmbios de experiências realizados nas redes são implementados no 

município? O que interfere nesta execução? 

 

19. Nessa participação em rede há alguma relação com os demais órgãos municipais e 

com a sociedade? Eles contribuem com as atividades desenvolvidas em rede? 

 

20. De que redes temáticas da Urb-Al e Mercocidades o município já fez parte ou 

participa? 

 

21. O senhor acredita que a Mercocidades é um espaço viável para discutir os problemas 

locais tanto no âmbito regional quanto no internacional? 
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Questões para entrevista com Daniely Fontoura 

 

1. Qual a motivação que levou a criação da Coordenação de Relações Internacionais em 

Porto Alegre? 

 

2. Que tipo de atividades são desenvolvidas por ela? 

 

3. Há experiência de atuação fora das redes? 

 

4. Há relação da coordenação com os demais órgãos municipais? 

 

5. Quais são os limites institucionais da atuação internacional de Porto Alegre? 

 

6. A subordinação à secretaria de Coordenação Política e Governança Local tem 

implicações nas atividades desenvolvidas pela Coordenação?  

 

7. Como é a relação da secretaria com o escritório do Itamaraty, com a AFEPA 

(Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares) e com o próprio 

Itamaraty? 

 

8. Quais as motivações que fizeram com que o município aderisse às redes?  

 

9. Quais as áreas de interesse do município ao participar de redes? 

 

10. Como é a participação do município em redes, é ativa? Quais fatores interferem ou 

auxiliam nesta participação? 

 

11. Quais as vantagens e benefícios que a senhora pode mencionar acerca da atuação em 

rede?  

 

12. Em que medida e como a participação em rede contribui para melhorar a cidade, e a 

qualidade de vida da população?  

 

13. Quais as principais dificuldades enfrentadas pelo município ao participar de redes?  

 

14. Como ocorrerem os trabalhos nas redes as quais o município faz parte? 

 

15. Há uma sistematização da informação produzida no âmbito da secretaria e, inclusive, 

no âmbito da rede? 
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16. A senhora acredita que as características distintas entre os diversos membros da rede 

dificultam ou contribuem com a rede? 

 

17. Os projetos e intercâmbios de experiências realizados nas redes são implementados no 

município? O que interfere nesta execução? 

 

18. Nessa participação em rede há alguma relação com os demais órgãos municipais e 

com a sociedade? Eles contribuem com as atividades desenvolvidas em rede? 

 

19. De que redes temáticas da Urb-Al e Mercocidades o município já fez parte ou 

participa?  

 

20. A senhora acredita que a Mercocidades é um espaço viável para discutir os problemas 

locais tanto no âmbito regional quanto no internacional? 
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Entrevista com Rodrigo de Oliveira Perpétuo, secretário adjunto de relações 

internacionais de Belo Horizonte  

Data: 26/10/2012 

Local: Secretaria Adjunta de Relações Internacionais de Belo Horizonte (SMARI). 

 

Daiane – Os municípios brasileiros vêm buscando uma inserção cada vez mais proeminente 

no cenário internacional, sendo o senhor coordenador do FONARI (Fórum de Secretários e 

Gestores Municipais de Relações Internacionais), o que o senhor acredita que motiva essa 

inserção e quais as possibilidades que ela oferece as localidades? 

 

Rodrigo – O FONARI é uma instituição recém criada, é um fórum que começa informalmente 

em 2005, com 6 municípios, e que ganha esse nome, essa designação e caminha pra se 

institucionalizar como pessoa jurídica, como associação a partir de dezembro de 2009 apenas. 

Então nós estamos no ciclo inicial do FONARI e nós temos gravitando em torno do FONARI 

cerca de 30 municípios brasileiros. Estamos nesse momento fazendo uma análise das eleições 

pra ver em que medida aquelas cidades que tem uma área internacional já tem uma 

perspectiva de continuidade e pra abordar aqueles prefeitos eleitos no sentido de estimular a 

criação de áreas internacionais naquelas cidades aonde não existe ainda essa perspectiva de 

trabalho. Com isso eu quero dizer que o FONARI não agrega tantos municípios assim, são 

5500 municípios no Brasil e só 30 militam em torno do FONARI, portanto, só 30 têm áreas 

internacionais institucionalizadas. Um estudo da Confederação Nacional dos Municípios, 

realizado em 2007, apontava que cerca de 120 municípios tinham pelo menos uma pessoa 

designada, uma diferença sutil, mas que agrega mais municípios àquele grupo dos municípios 

que tem uma preocupação em trabalhar as relações internacionais. Em relação às motivações, 

eu acho que em primeiro lugar nós não podemos desconsiderar o processo em que o Brasil 

vive. O Brasil vive um processo de crescer a sua influência no cenário internacional, no 

sistema internacional e isso tem uma conseqüência para os entes federados e para os 

municípios em especial, os municípios brasileiros passam a ter mais relevância pra outras 

cidades do mundo. As experiências em termo de políticas públicas que vem sendo 

desenvolvidas aqui passam a interessar municípios da própria América Latina, da África, da 

Ásia e até municípios do mundo desenvolvido passam a olhar pro Brasil com outros olhos. 

Então, tem uma relação importante entre a qualificação da inserção internacional brasileira e, 

talvez, uma motivação a mais para inserção internacional dos municípios. Por outro lado, esse 
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processo não é um processo de via única tem algumas motivações que levam o município a 

participar da cena internacional, em primeiro lugar a constituição de 1988 delega aos 

municípios uma série de competências em relação as políticas públicas, em relação ao seu 

papel na federação brasileira e não traz nenhum manual, nenhuma instrução, então os 

municípios tem que se virar pra aprender a fazer aquelas políticas  públicas que eles não 

faziam até 1988. A cooperação internacional é um instrumento pra encurtar caminhos pra 

conhecer soluções exitosas, então é um fator importante no rol das motivações pra 

internacionalização de um município. Você tem a integração regional e a globalização que 

compõem também uma outra motivação. A integração regional por um lado estimula à 

inserção internacional dos municípios pra que eles possam participar da formulação das 

diretrizes de formação do bloco, especialmente naqueles aspectos que vão ter mais impacto 

nos municípios, infra-estrutura, a questão do trabalho, a questão das desigualdades sociais, pra 

citar alguns exemplos. A globalização que por um lado, acelera, aumenta o fluxo e a interação 

entre os países, entre as pessoas, entre as organizações, acelera também a relação dos 

governos locais em sua participação nesse sistema para o bem e para o mal, então o município 

muitas vezes é forçado a ter uma participação internacional porque se não ele fica fora da 

competição por novos investimentos, ele fica fora dos circuitos turísticos, ele precisa, ele é 

levado a se colocar no cenário internacional de alguma maneira. E as possibilidades, eu diria 

que o município que opta por trabalhar as relações internacionais vai encontrar talvez quatro 

grandes possibilidades ou dimensões de atuação, a cooperação internacional, como eu já 

mencionei, na perspectiva de aprendizagem e na perspectiva de também levar a sua expertise 

pra outros municípios. A dimensão de captação de recursos, as agências financiadoras cada 

vez mais trabalham com municípios ou se abrem pra trabalhar com municípios e os 

municípios podem buscar esse recurso, no caso brasileiro aqueles que têm mais de 100 mil 

habitantes. A atração de investimentos, então o município se projetar no sistema internacional 

em busca de empresas que vão complementar, agregar valor as atividades econômicas do seu 

território. E, no plano institucional é cada vez mais comum, embaixadores, representantes 

diplomáticos, autoridades internacionais saírem de Brasília e visitarem outras regiões do país 

pra relacionar com organizações e também com os governos locais. Então, o prefeito precisa 

estar preparado para dialogar com essas autoridades no plano mais institucional, é uma tarefa 

importante da área internacional dar subsídios para que o prefeito possa ter uma conversa 

qualificada com representantes de empresas e outras autoridades internacionais.  
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Daiane – Só um adendo, eu tenho visto que no Brasil, as cidades que estão inserindo-se 

internacionalmente são as cidades maiores, só que no Brasil a maioria das cidades é de 

pequeno a médio porte, estas não ficam fora a integração regional, dos benefícios que estas 

podem adquirir da globalização? O que faz que, principalmente, as grandes tenham esse tipo 

de atuação? 

 

Rodrigo – Essa afirmação sua é verdade em parte, se nós olharmos para o FONARI, iremos 

perceber que há muitos municípios de fronteira que não são tão grandes assim, alguns têm 

50/60 mil habitantes, nós vamos achar muitos municípios no interior de São Paulo, que 

também não são de grande porte, tem médio porte, e também as grandes cidades e suas 

regiões metropolitanas. As cidades que optam por trabalhar a questão internacional, o fazem 

talvez por uma sensibilização ou percepção do prefeito em relação ao tema, talvez por sua 

posição geográfica, as que tiverem perto da fronteiras, tem uma motivação extra pra trabalhar 

essa questão, talvez por uma motivação do partido, existem alguns partidos políticos, no caso 

o Partido dos Trabalhadores, que tem uma estratégia, inclusive para governos locais, para  

prefeituras e governos estaduais para que trabalhem a questão internacional nos seus 

mandatos, então uma orientação partidária e, em alguma medida, a demanda da sociedade 

organizada, as entidades de classe, etc, também podem pressionar o governo municipal, para 

que o governo tenha uma atuação internacional. Então essa motivação varia muito, mas eu 

diria que ela está muito associada à questão política, a percepção do prefeito, a sensibilização 

do prefeito para esta questão aliada a uma percepção do partido, um estímulo do partido para 

que esta questão seja trabalhada.  

 

Daiane – Qual foi à motivação que levou a criação da Secretaria Municipal Adjunta de 

Relações Internacionais em Belo Horizonte? 

 

Rodrigo – A prefeitura de Belo Horizonte já tinha um trabalho de relações internacionais, mas 

que era realizado de uma maneira quase autônoma por cada órgão, participação em projetos 

de cooperação, em editais de cooperação, relação com agências de financiamento, os prefeitos 

recebiam as autoridades no gabinete, a participação em Redes de Cidades, então isso já 

acontecia na prefeitura de Belo Horizonte, mas sem uma coordenação que pudesse dar a essa 

política um sentido estratégico e um lócus mais estruturado para dar conta da continuidade de 

pensar, inclusive, um planejamento pra essa área. Então em 2005, na época o prefeito 

Fernando Pimentel percebeu um bom momento pra criar a secretaria adjunta de relações 
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internacionais baseado no acúmulo que já tinha dentro da prefeitura e no potencial que Belo 

Horizonte teria naquele momento e tem ainda pra se projetar internacional e ai, foi nesse 

momento, em janeiro de 2005, que ele cria a secretaria adjunta. 

 

Daiane – Que tipo de atividades são desenvolvidas pela secretaria? 

 

Rodrigo – A secretaria hoje se encarrega de três atividades principais ou três eixos de trabalho 

que orientam as atividades, o primeiro deles é a cooperação internacional, talvez dividida em 

dois grandes grupos a cooperação bilateral, que vai pautar nossa relação direta com outras 

cidades do mundo e a cooperação multilateral, que vai contemplar nossa atuação em redes e 

associações internacionais de cidades e a nossa participação em projetos multilaterais. Têm 

editais internacionais que um grande financiador desses projetos é a união européia, que dão 

essa oportunidade pros municípios trabalhem em pequenas redes, em pequenos grupos em um 

determinado tema.  Em segundo lugar a área de promoção comercial e atração de 

investimentos, que trabalha na recepção de missões empresariais, de empresários interessados 

em constituir uma planta produtiva ou abrir um escritório comercial em Belo Horizonte, 

dependendo obviamente do significado desse empreendimento pra cidade, a secretaria passa a 

apoiar esse empresário, esse empreendedor, e dar a ele subsídios para que ele tome a decisão 

de vir para Belo Horizonte, então um serviço de informação, inteligência e um serviço técnico 

em relação as questões inerentes a burocracia necessária para a implantação de uma empresa 

em uma cidade brasileira e com as especificações de Belo Horizonte e Minas Gerais. Em 

terceiro lugar, uma preocupação com a imagem de Belo Horizonte, uma parte que começa a 

ganhar força agora e a partir do segundo mandato vai ter mais estrutura, mas que tem como 

objetivo cuidar do Marketing de Belo Horizonte, da marca de Belo Horizonte em sua 

dimensão internacional. Nós acompanhamos o relacionamento da prefeitura com as agências 

multilaterais de financiamento, Banco Mundial, BID, mas não é uma atribuição da secretaria 

hoje desenvolver os projetos e ser o órgão que lidera o relacionamento com essas agências. 

Quem lidera esse processo é a secretaria de finanças, então a gente dá um apoio, muitas vezes 

participa de reuniões, de alguns processos, momentos institucionais, mas tecnicamente quem 

lidera é a secretaria de finanças. 

 

Daiane - Há uma experiência de atuação fora das redes? 
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Rodrigo – Os nossos contatos são primordialmente com embaixadas, com consulados dos 

países estrangeiros no Brasil; com outras prefeituras no exterior; com fundações institutos e 

organizações não-governamentais internacionais; com universidades estrangeiras, com redes 

internacionais de cidades; e com empresas internacionais, esse é o nosso público.  

 

Daiane – Há uma relação da SMARI com os demais órgãos municipais? 

 

Rodrigo – Sim, é fundamental inclusive que a secretaria de relações internacionais, inclusive, 

constitua uma ótima relação e uma capacidade de trânsito interno no governo municipal para 

que ela possa cumprir de maneira adequada a sua função, seja na perspectiva da cooperação, e 

ai a área internacional precisa conhecer quais são as demandas do município em termos de 

aprendizagem e quais são as forças que podem ajudar na projeção internacional ou, na 

perspectiva da solidariedade, possa contribuir com o desenvolvimento de outras cidades. 

Precisa conhecer quais são as carências em termos de financiamento, para contribuir no 

diálogo com as agências internacionais, precisa conhecer aonde as empresas que vão ser 

atraídas podem chegar, ou quais empresas focar, então precisa conhecer a cadeia produtiva da 

cidade, o que oferecer em troca, os programas de qualificação profissional, terrenos 

disponíveis, incentivos fiscais. Então a secretaria de relações internacionais, ou a área de 

relações internacionais de uma prefeitura é uma área „meio‟, é primordial que ela de fato 

desenvolva uma boa relação com os outros órgãos da administração municipal. 

 

Daiane – Quais são os limites institucionais da atuação internacional de Belo Horizonte? 

 

Rodrigo - Bom, você tem limitação de toda ordem, você tem limitação em relação à 

sensibilidade do secretário da área temática em relação à questão internacional, se você não 

tiver um secretário, par, colega que tenha uma percepção da importância das relações 

internacionais, ele não vai te dar espaço para trabalhar em conjunto com ele, então é a 

sensibilização para questão internacional, uma limitação ou um desafio. É, estrutura, e ai eu 

estou falando de estrutura em termos de recursos humanos, porque para que você possa 

trabalhar de forma adequada no cenário internacional tem que ter gente, cooperação 

internacional é trabalho, tem que ter gente na secretaria de relações internacionais e gente na 

área temática que se dedique a esse tema a essa questão e muitas vezes os projetos do dia-a-

dia, as pressões do dia-a-dia consomem o tempo das secretarias temáticas e deixam pouco 

tempo e pouca gente disponível para trabalhar nos projetos internacionais. Limitação 
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financeira, você tem sempre o trade off em investir em trabalhos ou projetos internacionais e 

investir também em outros projetos que estão demandando recursos da cidade. Talvez sejam 

esses os principais desafios. 

 

Daiane – A subordinação à secretaria de Desenvolvimento influência nas atividades 

desenvolvidas pela SMARI? 

 

Rodrigo – Influência, isso fica claro se você avaliar a atuação internacional de Belo Horizonte 

no período de 2005 a 2009 e passar a avaliar a partir de 2009, quando a secretaria de 

desenvolvimento foi criada. Nesse primeiro momento, a secretaria era vinculada, era adjunta, 

a secretaria de governo, portanto, uma atuação mais política, mais ligada ao próprio prefeito, 

mais ligada à questão institucional da cidade e com a criação da secretaria de 

desenvolvimento a perspectiva econômica ganha força, a área de atração de investimentos da 

secretaria tem uma demanda mais elevada, então o lócus institucional de onde vai estar a área 

internacional certamente vai influenciar na agenda.  

 

Daiane – Como é a relação da secretaria com o escritório do Itamaraty, localizado em Belo 

Horizonte, com a AFEPA (Assessoria de Assuntos Federativos e Parlamentares) e com o 

próprio Itamaraty? 

 

Rodrigo – A relação com o EREMINAS é muito boa, é boa mas é militada na sua perspectiva 

de gerar melhores resultados para cidade. O EREMINAS, o escritório, é muito pequeno, são, 

salvo engano, quatro colaboradores, e tem uma função muito ligada a perspectiva consular de 

atuação do ministério das relações exteriores, validação de documentos, resolução de 

problemas de mineiros no exterior, enfim encaminhamentos mais burocráticos. Nós buscamos 

sempre o EREMINAS, e buscamos sempre informar o EREMINAS sobre as nossas ações, 

mas sentimos que o escritório tem uma limitação muito grande, em sua capacidade de 

caminhar de uma maneira mais profícua com o município e as suas ações internacionais, isso 

talvez seja um espelho para todos os escritórios, essa queixa leva em conta a ressonância em 

outros lugares, portanto, uma estrutura que é importante, mas ainda ineficaz para um apoio 

maior a internacionalização dos municípios. Por outro, a APEPA encontra a mesma limitação, 

em uma reunião que nós realizamos recentemente com o chefe do órgão ele nos confessava 

que a AFEPA tem 99% da sua agenda ligada a assuntos parlamentares e se muito 1% da sua 

agenda ligada a assuntos federativos, e esse 1% muito ligada às missões que os prefeitos e 
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governadores realizam no exterior. Então a AFEPA, nesse caso, nada mais faz do que fazer a 

ponte entre o prefeito e o governador e a embaixada no Brasil naquele país que está sendo 

visitado por essa autoridade, então é uma órgão que também precisa se repensar se quiser ter 

algum nível de efetividade no apoio às ações internacionais de municípios e governos 

estaduais. Talvez a nossa maior parceria no âmbito do Ministério das Relações Exterior seja 

com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), a ABC assinou um convênio com outro 

órgão do governo federal, subordinado ao Ministério da Secretaria de Relações Institucionais, 

que se chama Subchefia de Assuntos Federativos (SAF), e criou, de uma maneira inédita, e o 

FONARI teve uma participação importante nessa articulação, nessa sensibilização, já dois 

editais de chamada pra cooperação descentralizada, dando recursos para municípios e estados 

brasileiros poderem trabalhar projetos de cooperação. O primeiro edital foi do âmbito da 

cooperação descentralizada Franco-Brasileira e necessariamente teria que envolver uma 

cidade brasileira, uma francesa, e uma africana ou haitiana. E o segundo foi no âmbito da 

cooperação sul-sul com uma cidade brasileira e um par de qualquer país do sul. Então nós 

esperamos que esse modelo possa se consolidar, possa se aperfeiçoar, possa se expandir e 

possa servir, inclusive, como uma referência e uma forma de estímulo para que outros 

municípios possam participar com mais protagonismo na cena internacional. 

 

Daiane – Quais as motivações que fizeram com que o município de Belo Horizonte aderisse 

as Redes de Cidades? 

 

Rodrigo – No processo de formação das redes de cidades, apesar de algumas delas terem uma 

história muito antiga, mas ele se consolida a partir do início da década de 1990, você tem uma 

fusão entre três grandes redes que formam a organização conhecida hoje como Cidades e 

Governos Locais Unidos a CGLU, e que constitui também a sua instância de cidades com 

mais de 1 milhão de habitantes ou região metropolitana, que é a rede Metropolis, e a partir daí 

começam a surgir outras redes, como a rede Mercocidades aqui no MERCOSUL, como o 

ICLEI que cuida de questões associada a sustentabilidade. Se você olhar o recorte da 

formação dessas redes, a grande maioria dela começa a surgir ou ganhar força no início dos 

anos 1990, é nesse momento também que a prefeitura de Belo Horizonte faz a sua adesão a 

maior parte dessas redes e associações e começa a participar delas, e com o objetivo inicial de 

poder freqüentar um lugar qualificado pra aprender com outras cidades e pra compartilhar 

também as políticas públicas que vinham desenvolvendo e, em algum nível, pra influenciar 

também a forma de fazer política externa ou o sistema internacional de alguma maneira. 
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Daiane – As redes as quais o a município está faz parte atualmente são aqueles dez elencadas 

no site da prefeitura?  (Rede Mercocidades, Rede Urb-Al, AICE (Associação Internacional 

das Cidades Educadoras), CIDEU, Rede Metropolis, CGLU (Cidades e Governos Locais 

Unidos), ICLEI, OICI, Rede Cities for Mobility e ODM) 

 

Rodrigo – Sim, as que a gente tem mais protagonismo, atualmente são a rede Mercocidades, 

nos fomos secretaria executiva no período 2010/2011, logo antes o prefeito foi presidente do 

Centro Iberoamericano de Desenvolvimento Estratégico Urbano (CIDEU) por um período 

curto que durou de julho de 2010 até abril de 2011, e o ICLEI, porque nós sediamos o 

congresso do ICLEI, pela primeira vez na América Latina, em junho desse ano (2012), como 

preparatório para Rio +20. Além dessa, eu destaco a nossa participação com a Rede 

Metropolis e com a CGLU, em projetos dessas duas redes e também nas instâncias decisórias, 

nas instâncias de governança.  

 

Daiane – As redes desenvolvem os seus trabalhos em torno de algum tema em comum, dessa 

forma, quais as áreas de interesse do município ao participar das redes, por exemplo, seria a 

questão ambiental ou a questão educacional? 

 

Rodrigo – Quando a secretaria foi criada o município já estava filiado a essas redes, então a 

secretaria não teve essa tarefa de inserir a prefeitura nas redes, mas tem a tarefa de priorizar a 

participação em uma ou outra rede conforme a prioridade de governo, então, por exemplo, 

integração metropolitana, a rede Metropolis lança temas de trabalhos e agrupa cidades em 

torno desse tema de três em três anos, ela lançou, no último congresso que foi em Porto 

Alegre, uma iniciativa com o tema da integração metropolitana, esse tema nos é caro, 

interessa-nos, então nós estamos participando das discussões da rede Metropolis, sobre 

integração metropolitana. Sustentabilidade, o município quer se transformar em uma 

referência em políticas de sustentabilidade então parte dessa estratégia foi trazer para cá o 

Congresso Mundial do ICLEI. Cidadania, a Associação Internacional das Cidades Educadoras 

trabalha a questão escolar, mas também a educação cidadã, eu acho que a educação cívica, é 

um desafio pra todas as cidades brasileiras, não jogar lixo na rua, não pichar, cuidar do 

patrimônio público, enfim o zelo e o cuidado com a cidade, essa é uma preocupação que nós 

temos, então nós temos uma relação de freqüência grande na AICE. A rede Mercocidades, um 

compromisso de Belo Horizonte com a integração regional, no sentido de projetar a cidade 
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como uma cidade que tem uma liderança, uma capacidade de influência para além de Minas 

Gerais, para além da região sudeste, e aumentando também a capacidade de atrair 

investimentos, de influência política. Isso vai depender muito do prefeito e, por isso que a 

secretaria tem que estar muito sintonizada com as prioridades de governo e com as diretrizes 

que o prefeito dá para aquele governo.  

 

Daiane – Dentro da rede Mercocidades há alguma unidade temática de maior interesse do 

município? 

 

Rodrigo – Hoje, eu diria cultura, a unidade temática que nós temos acompanhado com mais 

assiduidade e com maior nível de contribuição técnica, mas a rede Mercocidades nos últimos 

anos, além das unidades temáticas ofereceu a seus membros a perspectiva de participar em 

alguns projetos da rede, e nós participamos dos três grandes projetos da rede, um sobre 

direitos humanos, as políticas de direitos humanos nas cidades; um outro grande projeto de 

capacitação em elaboração de projetos com recortes de integração regional, então nós 

participamos através da presença de técnicos da prefeitura em várias etapas dessas formações 

que aconteceram presencialmente e virtualmente. E o terceiro projeto que busca comparar 

experiências de descentralização administrativa, especialmente no nosso caso o orçamento 

participativo, então a gente está buscando dialogar as nossas experiências com outras 

experiências no sentido de aperfeiçoar o que a gente já vinha fazendo. 

 

Daiane – A participação do município em redes é ativa, de modo que o município participe 

de todas as atividades que a rede oferece aos seus membros, ele participa freqüentemente?  

 

Rodrigo – É ativa, mas não é em todas as atividades. A atividade em rede, a Mercocidades, 

por exemplo, ela tem uma capilaridade muito grande, são 14 unidades temáticas e três 

projetos que eu mencionei, várias reuniões do conselho, no nosso caso nós somos da 

Comissão de retiro, porque estamos saindo agora da secretaria executiva. Então é impossível 

participar de tudo, nós vamos escolhendo conforme a prioridade de governo e conforme o 

momento, mas com uma participação ativa naquilo que for comprometido ou indicado pelo 

governo, mas nunca de tudo, as redes têm muitas atividades é impossível pra qualquer 

município participar de todas as atividades de uma rede ou até de mais redes. 
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Daiane – Então o que o senhor acha que interfere nessa participação mais ativa em todos os 

trabalhos da rede, seria essa grande capilaridade oferecida pelas redes? 

 

Rodrigo – O que é uma coisa boa, você tem atividades para todas as cidades, e não 

necessariamente você tem todas as cidades participando de todas as atividades  

 

Daiane – E o que o senhor acredita que auxilia nessa participação em rede? 

 

Rodrigo – As redes são espaços de articulação, quer dizer de proximidade, até pra contato 

com outros municípios, as redes são espaços para que as cidades possam também desenvolver 

suas relações bilaterais, as redes são espaços de aprendizado, certamente, as participações nas 

redes fazem com que o servidor, o técnico ou a autoridade volte com a cabeça arejada e cheia 

de ideais novas. Elas também são uma oportunidade para que possa revisitar a sua política 

quando ele vai levar uma política do município para alguma rede, a gente tem a oportunidade 

de analisar aquilo que a gente está fazendo, muitas vezes no dia-a-dia não dá tempo de fazer 

isso, então tem muitos fatores que motivam ou auxiliam a nossa participação em redes.  

 

Daiane – As vantagens e benefícios que o senhor acredita que um membro da rede pode 

adquirir com a sua participação na mesma seriam, então, essa troca de experiências, essa 

aprendizagem, essa revisão das suas políticas para poder expor para os demais membros da 

rede, seriam essas as vantagens e benefícios ou há mais alguma que o seria gostaria de 

mencionar? 

 

Rodrigo – As vantagens e benefícios, eu acho que na perspectiva constitucional é a projeção 

da cidade pra formadores de opinião, para um público qualificado, a ampliação da área de 

influência da cidade e do próprio prefeito, então você tem uma benefício político, dependendo 

do protagonismo, se você vai receber uma reunião internacional na sua cidade, ou seu prefeito 

vai participar de reunião internacional, você tem um ganho político por trás disso, dependendo 

da forma que você comunica e aproveita essa oportunidade. Você tem benefícios técnicos, 

porque você está aprendendo, as equipes estão se qualificando ao conhecer experiências de 

outros municípios ou ao ver como outros municípios realizam as suas políticas. Você pode ter 

algum nível de benefício financeiro, esse não é o propósito, mas as redes podem oferecer 

algum tipo de subsídio para a participação, algum tipo de incentivo financeiro, para financiar 

os projetos internacionais, são esses os principais. 
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Daiane – Em que medida e como a participação em rede contribui para melhorar a cidade e 

a qualidade de vida da população de Belo Horizonte? 

 

Rodrigo – Primeiro a perspectiva do aprendizado, a rede é uma plataforma atraente de trocas 

técnicas, de trocas de experiências, é uma plataforma de aprendizado e, esse aprendizado, faz 

com que os técnicos, os gestores públicos e as autoridades que participa possam melhorar a 

sua capacidade de formular e executar políticas públicas, então, a melhor formação dos 

quadros da prefeitura significa uma maior qualidade nas políticas públicas do município, esse 

é um primeiro atributo. Segundo, a marca, na perspectiva da projeção da cidade, se a cidade 

tem uma maior exposição internacional, ela aumenta o seu poder de atratividade, ela se torna 

mais atraente pras empresas, ela aumenta a sua perspectiva de obter crédito no sistema 

internacional, porque ela aumenta a sua credibilidade, e se o prefeito aumenta a sua área de 

influência política, ele tem mais legitimidade para fazer o diálogo político internamente, seja 

com as organizações da sociedade civil, seja com outras esferas de governo, ele vem mais 

empoderado, então, às vezes as pessoas têm dificuldade de perceber imediatamente os 

benefícios da participação em rede, mas eles são muito semelhantes aos benefícios de um país 

participar de uma organização internacional. 

 

Daiane – O senhor poderia mencionar algum projeto, algum investimento que via Rede de 

Cidades, foi implementado em BH? Algum projeto que tenha sido aplicado em BH, e que 

tenha melhorado a cidade? 

 

Rodrigo – Vou te dar um exemplo no âmbito da Associação Internacional das Cidades 

Educadoras, a política municipal de educação no ensino fundamental hoje, se chama escola 

integrada, a escola integrada é uma forma de dobrar o turno da educação para esse aluno que 

tem entre 7 e 14 anos, pra ele ficar o dia inteiro na escola, ela articula a prefeitura, 11 

universidades da cidades, várias organizações que estão no entorno da escola, ali no bairro 

onde ela está , fazendo com que a escola constitua parcerias e permita que os alunos tenham 

atividades oferecidas com o apoio das universidades, dentro da política pedagógica do 

município e muitas vezes associando espaços fora da escola. Esse conceito foi desenvolvido 

com o apoio e por influência da participação de Belo Horizonte na Associação Internacional 

das Cidades Educadoras, não fora a nossa participação nos teríamos uma política, mas 

certamente não seria uma política com esse escopo e com essas características. 
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Daiane - Tem mais algum outro que o senhor possa mencionar? 

 

Rodrigo – Todo o processo de implementação do BRT em Belo Horizonte, a política de 

mobilidade urbana de Belo Horizonte foi constituída com base em participação, em alguma 

medida, em alguns arranjos institucionais que reúnem cidades, que tem esse sistema e com 

base na relação com essas cidades a partir do encontro em rede visitas técnicas individuais da 

nossa empresa de trânsito a BH trans há sistemas de BRT de várias cidades, não só da 

América Latina mas até fora dela, que tem esse sistema funcionando. 

 

Daiane – E como foi o projeto desenvolvido no âmbito da rede SWITCH (águas urbanas)? 

 

Rodrigo – O projeto SWITCH, era financiado pela União Européia, liderado pelo instituto das 

águas vinculado à Unesco e reunia 16 cidades que tem como característica comum, ou 

escassez ou o excesso ou a presença de água na cidade e 16 universidades dessas cidades, a 

idéia era trocar tecnologias novas, no nosso caso, por exemplo, o problema  da cidade é 

drenagem, então tecnologia relacionada a drenagem, a questão das inundações, da abundância 

de chuvas e criou-se uma plataforma, um projeto de cooperação em rede, que tinham os seus 

encontros, produziu vários documentos comparando as políticas e tirando extratos de 

recomendações paras as cidades que permitiu um avanço considerado na nossa política de 

drenagem urbana, e ajudaram em alguma medida o município a acessar crédito internacional 

para ampliar essa política. 

 

Daiane  - Os projetos e intercâmbios de experiências realizados nas rede são implementados 

no município? O que interfere nesta execução? 

 

Rodrigo – Elas influenciam as políticas publicas no seu dia-a-dia, é muito difícil você ter um 

projeto de relações internacionais, de cooperação internacional que seja desvinculado de uma 

política em desenvolvimento ou em concepção. A participação em rede, ou em projetos de 

cooperação internacional influência diretamente nas políticas públicas. 

 

Daiane – Eu lhe pergunto isso, porque eu constatei que, por exemplo, Campo Grande 

desenvolveu um ‘Guia’ dentro da rede 10 Urb-Al e a responsável por esse guia disse-me que 

o mesmo não está sendo implementado no município, o guia é um modo de fazer com que as 
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secretarias se articulem para desenvolver as políticas, então essa é a minha preocupação em 

lhe perguntar isso, se o que a rede oferece está realmente sendo utilizado pelo município. 

 

Rodrigo – O que é o projeto Ur-bal? O que foi? Ele está em sua terceira fase, mas agora com 

uma perspectiva muito diferente do que foram as duas primeiras. A rede tem uma perspectiva 

de estimular o trabalho multidisciplinar ou inter-setorial nas cidades. Os projetos da Urb-Al 

tinham um recurso pré-definido, com uma contra-partida que os municípios tinham que dar, 

que era pequena, que podia ser em recursos humanos ou recursos físicos, e um dos resultados, 

uma das formas de se ter resultados era a publicações de guias, manuais, ou estudos 

comparativos, no caso que você está me trazendo foi um guia ou um material de trabalho 

inter-setorial. O manual pode estar arquivado, mas o aprendizado daquelas pessoas que 

participaram do projeto, em como aperfeiçoar as dinâmicas de trabalho inter-setorial 

certamente em alguma medida está sendo aplicado, mesmo que essas pessoas não tenham até 

consciência disso, nunca estejam consultando essa material ou etc. Até porque o trabalho 

inter-setorial não é uma coisa natural, não é natural que as áreas social e urbana trabalhem 

juntas, não é natural que a área de relações internacionais trabalhe junta com ..., é um esforço. 

Inter-setorialidade é um esforço que tem que ser feito no dia-a-dia. Essa construção é uma 

construção que é feita permanentemente, então esse manual arquivado não significa que essa 

prática esteja arquivada, porque senão é até preocupante um governo que trabalhe com as suas 

secretarias muito fragmentadas, a política não vai funcionar. Então o manual pode estar 

arquivado, mas o benefício que o projeto da rede Urb-Al gerou, certamente, em alguma 

medida ficou. 

 

Daiane – Quais as principais dificuldades enfrentadas pelo município ao participar de redes? 

  

Rodrigo – Têm várias dificuldades, cooperação internacional é um trabalho, então existe 

esforço, então participar em rede exige um esforço do governo municipal, se a reunião é fora 

do seu município você tem o esforço de viagem, que não é pequeno você para a sua atividade, 

você prepara informações, você vai para um outro lugar, então muitas vezes isso incomoda o 

gestor de outra área que possa estar ocupado com outra coisa, tem que parar aquilo para 

participar de uma atividade internacional. E se atividade é na sua cidade, bom você tem que 

organizar a atividade, você tem que investir recursos, você tem que mobilizar uma série de 

forças dentro da prefeitura e fora dela, muitas vezes achar patrocínio para complementar os 

recursos para aquele evento, receber os participar e dar condições para que os trabalhos 
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possam fluir bem, então o esforço não só de horas de trabalhos, mas também muitas vezes 

financeiro para que a prefeitura possa trazer uma atividade da rede para sua cidade. Você tem 

também as limitações da rede, muitas vezes a rede não consegue criar as condições para que o 

processo de aprendizado flua, cheguem de fato às cidades como eles devem chegar, então as 

redes estão sempre pensando ou repensado formas de melhorar a suas plataformas de 

encontro. Acho que basicamente é isso.  

 

Daiane – Como ocorrem os trabalhos nas redes as quais o município faz parte? 

 

Rodrigo – Bom, cada rede tem a sua dinâmica, mas basicamente todas elas vão te oferecer 

algum nível de atuação temática, então você tem a parte de conteúdo, ou a parte temática, a 

parte técnica que pode mudar o nome, e você tem a parte mais política de atuação naquela 

rede e aí o município pode escolher em só participar das instâncias técnicas ou ter algum nível 

de influência na rede, militar nas instâncias políticas, nas instâncias de governança. 

Ultimamente Belo Horizonte tem atuado nas duas dimensões, participamos de projetos 

técnicos mas também exercemos um protagonismo nas instâncias de governança, trazemos 

eventos importantes para cá, coordenamos, presidimos, isso vez bem para cidade, inclusive no 

que diz respeito a incentivo pra que outras áreas participassem nas instâncias técnicas. 

 

Daiane – Há uma sistematização da informação produzida no âmbito da secretaria e, 

inclusive, no âmbito da rede? 

 

Rodrigo – Como a velocidade dessa atuação é muito grande Belo Horizonte, por exemplo, 

tem redes que tem atividades em paralelo, com 5, 6 técnicos ou secretários participando de 

atividades dispersas, um mecanismo que nós criamos aqui para melhorar o nível de absorção 

da instituição da prefeitura como um todo foi trabalhar com relatórios, então um servidor ou 

autoridade que vai para uma missão internacional ele tem que nos informar, porque a lei 

impõe que o processo de autorização passe por aqui, para que a gente subsidie a autorização 

quem dá é o prefeito, e quando ele volta, ele tem que apresentar um relatório para a secretaria, 

para a gente, minimamente, acompanhar o que essa pessoa fez, com quem ela falou, o que ela 

trouxe dessa viagem, se tem algum desdobramento, alguma conseqüência, se assinou algum 

acordo ou não. E a gente tem um instrumento de monitoramento, a gente criou um programa 

que a gente chama de “Café com o Mundo”, que acontece seis edições anuais, a cada dois 

meses em que a gente agrupa servidores ou secretários que fizeram missões internacionais e 
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esses servidores apresentam para um coletivo ampliado, o que eles foram fazer lá fora, e os 

resultados que essa missão gerou para a área deles, também com desafios, críticas e sugestões 

para aperfeiçoar aquele espaço, então isso tem funcionado bem, nós temos até um espaço na 

internet que se chama “Café com o Mundo” e toda a prefeitura pode acessar, até quem não 

trabalha nela pode acessar, é um espaço aberto, pode ver, pode acompanhar um resumo das 

obras de missões internacionais da prefeitura, e é também um instrumento de consulta, de 

memória sobre as missões internacionais, mas é um desafio, esse é um desafio, como 

melhorar a capacidade de gerar conhecimento, não só pra quem foi naquela missão, mas para 

um grupo maior de pessoas dentro da organização. 

 

Daiane – No caso então, a produção e publicização desses relatórios fica restrita ao âmbito 

da prefeitura de BH, por exemplo, Porto Alegre quer saber como é atuação internacional de 

BH ele não tem acesso a esses relatórios, tem que entrar em contato, verificar. Porque eu 

acho que essa sistematização facilitaria para que outros municípios vissem como é a atuação 

do município, e a partir dessa experiência poder melhorar ou aplicar do modo como está 

sendo desenvolvido. 

 

Rodrigo – É, esse é um pouco o papel do FONARI, o FONARI se encontra periodicamente, 

pelo menos duas vezes ao ano e é uma plataforma pra gente entender o que cada um está 

fazendo, como está fazendo  

 

Daiane - O FONARI em algum site, no qual é disponibilizado todos os dados? 

 

Rodrigo – Tem um blog que dá conta um pouco das atividades. Eu não sei se os municípios 

fazem esse tipo de informe, com essa perspectiva, com esse olhar. 

 

Daiane – Há esse tipo de sistematização nas redes as quais o município faz parte? 

 

Rodrigo – Bom, a rede sabe quem está indo, quem não está, quem está pagando a anuidade, 

quem não está. 

 

Daiane – Mas os documentos desenvolvidos dentro da rede, eles são publicados, de modo que 

todos tenham acesso, até a sociedade civil em si, pra ela ter conhecimento de como é o 

trabalho de BH na rede tal que ela participa? 
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Rodrigo – Via de regra sim, as redes tem sites que trazem os resultados dos encontros, as 

apresentações feitas, um relatório, enfim são sites abertos, mas a sociedade civil não tem 

muito conhecimento em relação às redes, então não acessam muito as informações que estão 

disponíveis. 

 

Daiane – O senhor acredita que as características distintivas entre os diversos membros da 

rede dificultam ou contribuem com a rede? 

 

Rodrigo – Eu acho que dependendo da rede dificulta, Belo Horizonte não vai ter muito a 

acrescentar para um município que tenha menos que 100 mil habitantes, e esse município 

pequeno não vai ter muito o que acrescentar para Belo Horizonte. Então dependendo da rede, 

do diálogo não dá certo, nós não vamos poder falar de mobilidade urbana com a cidade que 

não tenha um porte semelhante ou problema semelhante ao de mobilidade em Belo Horizonte. 

São Paulo não vai querer dialogar com Vespaziana [?], que está aqui na nossa região 

metropolitana, então você tem uma dificuldade sim, algumas redes que não fazem nenhum 

recorte socioeconômico, demográfico pra poder colocar a plataforma de relacionamento entre 

as cidades. 

 

Daiane – Em relação às redes que o município participa, o senhor tem constato que algumas 

cidades só participam de modo a levar o que ela tem feito, mas a mesma não absorve os 

trabalhos das redes? 

 

Rodrigo- Muitas, muitas cidades usam as redes como instrumento de projeção da sua política, 

de legitimação dessa política no seu território e para sua sociedade e, por isso, tem muita 

dificuldade de perceber ou de aproveitar aquilo que esta sendo apresentado por parte de outras 

cidades e, como você mesma constata, esses encontros em que 10, 15 políticas são 

apresentadas em dois dias dão uma perspectiva de aprendizagem muito limitada, então é 

fundamental que as redes possam pensar, e obviamente com a ajuda de seus membros, das 

cidades, novas formas ou formas mais eficazes de transmitir e de compartilhar as experiências  

 

Daiane – Nessa participação em rede há alguma relação com os demais órgãos municipais e 

com a sociedade? Eles contribuem com as atividades desenvolvidas em rede? 
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Rodrigo – Algumas redes chegaram à conclusão acertada de que para que elas pudessem ter 

mais impacto no dia-a-dia no cidadão, elas precisariam trabalhar com ONGs e não só com os 

governos locais, então elas estão se abrindo para universidades, pra organizações não-

governamentais para ampliar o seu escopo de atuação e potencializar a participação daquela 

cidade, daquele município, então um membro é um município, mas as redes têm atividades 

que contemplam também outros atores. Os municípios têm dificuldades de levar a outros 

atores informações e questões ou aprendizados que obtiveram por sua participação em rede, 

isso não é uma prática comum mais deveria ser, mas acho que isso acontece em função da 

limitação das áreas internacionais, são geralmente pequenas, sobrecarregadas, acabam não 

tendo condição de transpor o limite do próprio governo municipal. Pra dentro dos governos 

municipais já é difícil você trazer informação e dividir dentro do próprio governo.  

 

Daiane – De quais redes temáticas da Urb-Al e Mercocidades o município já fez parte ou 

participa? 

 

Rodrigo – Primeiro vamos diferenciar o que é Urb-Al e o que é rede Mercocidades. A Urb-Al 

(Urbanização para a América Latina) foi um programa, que está em sua terceira etapa, que 

constituiu redes temáticas, na primeira etapa salvo engano foram cerca 7 e depois mais 7, 14 

no total e o município poderia se candidatar para coordenar aquela rede temática, então você 

tinha um coordenador latino-americano e um europeu. Os projetos que esse programa 

financiou tinham que ter uma ONG, uma universidade e um mínimo de membros latino-

americanos e europeus. Foi um instrumento importantíssimo para a internacionalização de 

municípios brasileiros. No programa Urb-Al vários municípios constituíram as suas áreas 

internacionais e permanecem com ela, outros constituíram e depois que o programa acabou 

extinguiram, mas foi um programa muito importante para a internacionalização das cidades 

brasileiras e acabou. Hoje a UE tem outros programas, outras rubricas de incentivo à 

cooperação. 

 

Daiane – e a terceira edição da Urb-Al? 

 

Rodrigo – Ela está em curso, e não está anunciada uma 4ª fase do programa, mas a UE tem 

recursos pra cooperação dos governos locais. Bom e a rede Mercocidades, é uma rede que tem 

uma perspectiva de continuidade, ela não financia projetos, ela busca financiamento para os 

seus projetos, ela sobrevive da anuidade que os municípios pagam para essa associação, aí 
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sim é 14 unidades temática, é uma consciência, a Mercocidades foi constituindo ao longo do 

tempo, é feita inclusive críticas se essas unidades temáticas teriam que necessariamente existir 

sempre, se não seria melhor elas se agruparem um pouco mais e terem um ciclo de vida, com 

objetivos mais específicos, aumentando, portanto, a sua capacidade de gerar impactos e 

resultados mais concretos para aqueles que participassem daqueles Uts, ou Unidades 

Temáticas. E, Belo Horizonte, ao longo da sua participação em rede, já coordenou diversas 

unidades temáticas, eu diria que a gente já esteve de alguma maneira em todas em algum 

momento, mas como coordenador eu vou lembrar que nos coordenamos educação, gênero e 

município, turismo é, acho que foram as três que nós coordenamos nos últimos anos, mais 

hoje nós não estamos coordenando nenhuma  

 

Daiane – Em relação à Urb-Al quais foram as redes temáticas? 

 

Rodrigo – Em relação à Urb-Al nós coordenamos dois projetos com a temática do orçamento 

participativo e participamos de dois na mesa da luta contra a pobreza, um ligado a políticas 

sociais e outro ligado as políticas de inclusão. 

 

Daiane – Em relação à Mercocidades o senhor acredita que ela é um espaço viável para 

discussão dos problemas locais tanto no âmbito regional quanto no internacional? 

 

Rodrigo – Sim, o propósito da rede inclusive é este, ser uma plataforma de trocas de 

experiências por um lado, mas também ser uma plataforma de diálogo dos governos locais 

com os governos nacionais, tanto é que a rede Mercocidades pressionou muito o Mercosul pra 

que se criasse um espaço institucional legítimo dos governos locais no blocos, e hoje tem o 

Fórum Consultivo de Cidades e Regiões, o FCCR, que é divido em um comitê de províncias, 

estados e departamentos e um comitê de municípios que a própria rede Mercocidades 

coordena. 

 

Daiane – O FCCR tem interferido nas políticas do Mercosul? Ele tem conseguido levar as 

demandas locais para o âmbito do Mercosul? 

 

Rodrigo – Ele tem problemas de funcionamento, ele tem um maior impacto atualmente nas 

políticas de fronteira, tem um projeto inclusive de trabalho pra integração fronteiriça que é 

financiado pela AICIDIA - Agência espanhola de cooperação, agora o Brasil tem a 
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presidência „pro-tempore‟ do Mercosul então existe um processo de reflexão estratégica, de 

planejamento do próprio FCCR, para que sejam minimizadas as interrupções, porque a 

coordenação do MERCOSUL muda de mão, a presidência „pro-tempore‟ muda de 6 em 6 

meses, então cada mudança interrompe os trabalhos e o FCCR tem um problema de 

coordenação que é o seguinte, ele é o espaço dos prefeitos e governadores, mas ele é 

coordenado pelo ministério de relações exteriores dos países então é difícil esses técnicos 

burocratas mobilizarem a agenda de prefeitos e governadores e de fato ter uma força política 

para incidir na agenda do Mercosul. Então o desafio hoje é esse, é pensar um pouco como está 

organizado o FCCR e buscar uma agenda mais atrativa para que os prefeitos e governos 

possam participar com mais freqüência, mais efetividade e, aí sim, o FCCR vai ter uma 

perspectiva de influenciar as políticas do bloco.  

 

 

Entrevista Daniely Votto Fontoura, coordenadora de relações internacionais de Porto 

Alegre  

Data: 28/10/2012 

Via Skype 

 

Daiane – Qual a motivação que levou a criação da Coordenação de Relações Internacionais 

em Porto Alegre? 

 

Daniely – Bom, Porto Alegre tem um histórico de trabalhar com outras cidades, de estar 

conectado com outras cidades e, desde a década de 1980, se tinha essa necessidade de ter uma 

área que coordenasse a relação entre as cidades e com o mundo, principalmente, por conta do 

orçamento participativo, que como foi uma coisa que começou aqui em Porto Alegre, a gente 

recebe muitas pessoas e muitos pedidos de informações de outras cidades do um mundo. 

Então para isso era necessário ter um setor especializado que pudesse se comunicar, que 

pudesse fazer as relações da cidade, com outras cidades e com outros organismos 

internacionais. 

 

Daiane – Que tipo de atividades são desenvolvidas pela Coordenação? 

 

Daniely – Bom, nós organizamos a conexão da cidade com outros órgãos, com outras cidades 

internacionais, ou com a ONU. Nós mantemos as redes, as quais a cidade faz parte, ativas, nós 
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fazemos também a agenda internacional dos prefeitos e secretários, inclusive assessoramos, a 

gente faz todo um trabalho inclusive parecido com o que é feito, claro dentro do nosso âmbito 

de trabalho, do âmbito do ministério das relações exteriores, até de aconselhamento em alguns 

casos, por exemplo, alguns pedidos, algumas demandas internacionais que chegam perpassam 

pelo nosso setor, para nós darmos um parecer técnico, do cabimento ou não de apoios, de 

irmanamentos, coisas assim. Então a gente trabalha nisso, no suporte e também para manter 

Porto Alegre em voga no mundo, também é nosso papel, vender a cidade pro mundo, atrair 

seminários para cá, atrair pessoas para cá, sempre tentando trazer o que há de mais moderno, 

de estado da arte pra cidade.  

 

Daiane – Há experiência de atuação fora das redes? Que tipos de entes, em âmbito 

internacional, a cidade tem tido mais contato? 

 

Daniely – Porto Alegre tem um contato muito bom com a rede Metropolis, hoje em dia o 

nosso principal contato internacional é a rede Metropolis, que é a rede de cidades com mais de 

1 milhão de habitantes. Essa rede é muito forte e a gente tem trabalhado muito bem com eles, 

inclusive o primeiro congresso da rede Metropolis no Brasil foi feito, no ano passado, aqui em 

Porto Alegre. A CGLU também é uma rede que a gente tem um contato muito bom, que a 

gente trabalha muito bem juntos, inclusive a gente está desenvolvendo um trabalho em 

Moçambique, e estamos começando agora um novo projeto com Iaunde [?], que é nos 

Camarões, trabalhando triangularmente, Porto Alegre, CGLU e África. Então essas duas 

redes, são as nossas de maior proximidade. A gente trabalha muito bem com a Mercocidades, 

inclusive agora, nessa semana tem um seminário sobre justiça restaurativa que é um seminário 

que nós estamos produzindo com apoio da rede Mercocidades.  A gente tem um trabalho 

muito bom de turismo dentro da rede Mercocidades, a secretaria de turismo tem um 

protagonismo muito grande dentro da unidade temática de turismo da rede Mercocidades. 

Fora isso, quando a gente olha pras cidades internacionais, Porto Alegre está muito próxima 

hoje em dia da Câmara de Vereadores de Nova York, nós estamos com um contato muito bom 

lá. Nós estamos com um contato muito bom com a IBM, que é uma multinacional, então a 

gente está trabalhando em diversas áreas. Eu acho que também é muito importante ressaltar 

que a gente tem boas relações e consegue fazer muita coisa bacana com os Consulados locais 

e com os Institutos de Idiomas, por exemplo, o Instituto Get, a Aliança Francesa, a gente 

consegue fazer um trabalho muito bacana com eles. 
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Daiane – Há relação da Coordenação com os demais órgãos municipais no desenvolvimento 

de suas atividades? 

 

Daniely – Sim, a nossa Coordenação fica vinculada a secretaria de governo que nós 

chamamos aqui de secretaria de governança, mas nós acabamos prestando uma assessoria 

para todas as secretarias e departamentos da prefeitura, então nós coordenamos todas as áreas 

internacionais. Nós somos a porta de entrada de muitos pedidos, de muitas coisas, e ai nós 

distribuímos, vamos dizer assim, o jogo de acordo com o tema, por exemplo, se nós temos 

alguma coisa ligada a Direitos Humanos, um pedido de pesquisa, ou alguém quer tratar de 

Direitos humanos com Porto Alegre, nós encaminhamos para a secretaria de Direitos 

Humanos e monitoramos essa relação, coordenamos isso, para que a coisa não morra, então a 

gente serve um pouco como catalisador e promotor em todas as secretarias. Além da gente 

fazer também os nossos próprios acordos, as nossas próprias atividades, a gente também 

colabora com os demais órgãos, empresas e departamentos da prefeitura. 

 

Daiane - Quais são os limites institucionais da atuação internacional de Porto Alegre? 

 

Daniely – Os limites institucionais na verdade são os limites constitucionais, hoje em dia o 

governo federal já reconhece essa cooperação descentralização, como a gente chama, e isso é 

muito interessante para nós. Mas a gente respeita a questão do Estado soberano, nós temos 

uma constituição que a gente deve respeitar e observar que é o que a gente procura fazer todos 

os dias, mas o nosso limite institucional na verdade, é o limite que nós nos damos. A gente 

tenta mostrar a cidade para o mundo, mas nós não nos atemos muito a essa coisa de limite 

institucional, nós vamos trabalhando, a gente vai conquistando os nossos espaços, e aí o que 

acontece é que com isso o governo federal começa a nos dar mais espaço, a legitimar mais 

esse espaço que as cidades estão tomando. Basicamente os limites são os limites legais e é 

nisso que a gente se atem. 

 

Daiane - A subordinação à Secretaria de Coordenação Política e Governança Local tem 

implicações nas atividades desenvolvidas pela Coordenação? 

 

Daniely – O secretário Busatto, que é o secretário de governança, quando ele me convidou 

para ir trabalhar com ele na coordenação, ele me disse „olha Daniely, saiu do âmbito da 

cidade, saiu dos limites da cidade pra nós é tudo internacional, então tu cuida de tudo‟, ele me 



101 

 

deu muita liberdade até para eu trabalhar de mais. Claro que a gente tem linhas de trabalho, 

claro que eu passo as coisas mais relevantes por ele, óbvio, geralmente eu já levo um projeto, 

ação que for, já meio encaminhado só para ele dar um OK final. O gabinete me dá muita 

liberdade para trabalhar, até porque a gente é chamado muito por outras secretarias, se a gente 

não tivesse essa liberdade, se tudo a gente tivesse que perguntar pro gabinete, iria ficar 

impossível trabalhar, então a gente tem muita liberdade para ir nas outras secretarias, 

conversar, fazer as coisas. Como ele diz “Só me avisa quando eu tenho que estar”. É uma 

relação de confiança na verdade, ele sabe também que eu não vou extrapolar nenhum limite, 

que eu não vou fazer nada ilegal, então, enquanto houver essa relação de confiança a gente 

tem liberdade.  

 

Daiane – Como é a relação da secretaria com o escritório do Itamarty, com a AFEPA e com 

o próprio Itamaraty? 

 

Daniely – Nós temos um bom relacionamento com o escritório do Itamaraty aqui, em Porto 

Alegre, um ótimo relacionamento por sinal, fazemos várias coisas juntos, geralmente nós 

convidamos o escritório para estar junto com a gente. O escritório tem uma relação mais 

institucional, mas a gente tem uma relação super boa, muito boa mesmo. E, quanto ao 

Itamaraty, Brasília vamos dizer assim, a gente teve uma aproximação agora durante Rio +20, 

que também foi muito boa, mas é uma aproximação muito fria ainda, nós  sabemos que o que 

a gente precisar o Itamaraty nos ajuda, já nos ajudou várias vezes, mas assim, a gente não tem 

uma ligação cotidiana, direta, a gente trabalha junto quando precisa, mas nós não temos um 

cotidiano de trabalho, não. 

 

Daiane – Você mencionou que o município possui uma relação muito boa com o escritório do 

Itamaraty localizado em Porto Alegre, e como seria essa relação? 

 

Daniley – Por exemplo, sempre quando alguém aqui da cidade vai representando a cidade em 

algum país, em algum seminário, algum congresso, nós sempre avisamos o escritório do 

Itamaraty, porque esse é um acordo que nós temos de avisar até pra eles avisarem a 

embaixada do local que tem uma pessoa brasileira lá, que está representando a cidade de 

Porto Alegre, isso é muito bacana, porque é um trabalho de confiança, que a gente acaba 

realizando. E já aconteceu deu tá na Tunísia pra falar, em setembro, e quando vejo chega um 

embaixador do Brasil na Tunísia me procurando, “meu Deus o que foi que eu fiz né”, e aí, 
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“não, é que o escritório avisou”, não sei quem que estava lá, pra ouvir o que eu ia falar, 

porque ele achava importante. Ai o que aconteceu, por exemplo, acabou que eu estando lá, eu 

fiz o link entre a embaixada do Brasil na Tunísia e as organizações não-governamentais da 

Tunísia que estavam ali discutindo democracia, eles não se conheciam, então, porque às vezes 

os embaixadores ficam numa pseudo-redoma e ele não conhecia as pessoas, então acabou que 

ali eu apresentei ele pra muitas pessoas, foi muito bacana. Então o que acontece, o ERESUL, 

é como a gente chama aqui o escritório tem um trabalho bom nessa questão de nos auxiliar 

nessa parte de segurança, como agir com determinados grupos, também eles trazem pessoas 

interessantes aqui pra palestrar e a gente pode aproveitar isso também. Então é um trabalho de 

troca quando a gente precisa de algum documento, algum coisa especial eles nos auxiliam 

também, se é alguma coisa que está em Brasília, que eles podem conseguir pra gente. E, na 

Rio +20 eles foram um braço bem atuante, porque as informações estavam muito confusas, 

tava todo mundo „batendo a cabeça‟, ninguém nem sabia, vinha uma ordem de Nova York, aí 

vinha uma ordem de Brasília, vinha uma ordem de não sei da onde, ninguém tava se entendo, 

então eles foram bem importantes pra ser um filtro né, e aí foi interessante isso. 

 

Daiane – Eu lhe perguntei isso, foi mais um adendo em relação às questões, porque a 

bibliografia que eu tenho lido não menciona como é o trabalho do escritório em relação às 

cidades, só falam que há um escritório que pode auxiliar as cidades, eu achei muito 

pertinente lhe perguntar como é essa relação, pra contribuir com essa pesquisa em relação à 

paradiplomacia. 

 

Daniley – É, a gente aprende muito com eles, até porque a gente tem agora um embaixador 

que entende muito de China e Ásia como um todo, mas especialmente China, e ele gosta 

muito dessa questão das cidades, então ele nos ajuda muito nesse contato, ele diz olha tá 

acontecendo tal coisa em tal cidade irmã nossa, a gente poderia trabalhar isso melhor, ele nos 

auxilia, ele tem os contatos, ele morou muitos anos lá, então tem sido uma coisa bem 

proveitosa pra nós, assim.  

 

Daiane – Em relação às redes, quais as motivações que fizeram com que o município 

aderisse às redes de cidades? 

 

Daniley – Bom, a Mercocidades Porto Alegre foi uma das fundadoras, isso porque havia a 

necessidade, em 1995, das cidades do Mercosul se unirem, havia uma perspectiva do bloco do 
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Mercosul ficar muito forte, o que, infelizmente, não se estabeleceu, mas veio a idéia de fazer 

uma rede de cidades no Mercosul, era uma forma mais simples de cooperar do que esperar 

que todo o bloco se organizasse, porque é muito complicado, então é uma rede que Porto 

Alegre participa desde o início, por acreditar na importância do bloco e na força que as 

cidades aqui do Mercosul têm no cenário mundial, e uma boa maneira de se mostrar e 

fortalecer é justamente formar um rede, aonde todas trabalham juntas. CGLU e Metropolis, 

por conseqüência, veio meio da necessidade de Porto Alegre estar presentes nas discussões 

mundiais de cidades. Porto Alegre era procurada, era buscada como um fonte de inspiração 

pra alguns assuntos, mas tinha um local de fala, não tinha uma linha a seguir, então, essa linha 

da rede se mostrou muito proveitosa pra cidade, porque é um lugar onde a gente pode 

estabelecer contatos, aprender com as experiências, passar um pouquinho do que a gente tem 

aqui, principalmente, ver como as outras cidades interagem, como as outras cidades melhoram 

ou em certos pontos, então isso tudo ajuda muito Porto Alegre, então a gente buscou isso pra 

estar sempre trabalhando da melhor forma possível. Então a gente acredita que a forma de 

redes é uma boa maneira de estar conectado com o mundo. 

 

Daiane – Além da rede Mercocidades, CGLU e Metropolis, quais outras redes o Município 

de Belo Horizonte atua hoje em dia? 

 

Daniely – Bom, CGLU, Mercocidades, Metropolis, deixa eu pensar aqui, a UCCLA, que é a 

União de Cidades e Capitais de Língua Portuguesa, só que essa rede não está muito atuante, a 

rede como um todo está um pouco down, essa seria a outra rede que a gente trabalha, 

oficialmente falando, a gente tá em contato com algumas outras redes, mas, assim, 

oficialmente, integrados é nessas. Mas, principalmente, CGLU, Metropolis e Mercocidades, 

essas são as três principais mesmo.  

 

Daiane – Os trabalhos das redes são desenvolvidos em torno de uma área de interesse para 

os seus membros, assim sendo, quais são as áreas de interesse que o município busca para 

aderir a determina rede? 

 

Daniely – Desculpa, eu me esqueci da rede de Cidades Educadoras (AICE), na outra pergunta, 

a rede de Cidades Educadoras a gente participa também bem forte. Bom, a gente busca 

sempre assim, redes que trabalhem a questão de democracia, redes que possam melhorar o 

convívio dentro de Porto Alegre, no que tange a democracia, o meio ambiente, que hoje em 
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dia é uma coisa que a gente está buscando bastante, e os serviços públicos, então o que a 

gente busca numa rede, é basicamente que ela seja bem complexa, bem distributiva, que é 

como a gente chama também, que todos possam se comunicar, que não seja uma rede 

centralizadora, e que a gente possa trabalhar com várias cidades, de vários lugares diferentes. 

Então não só Europa ou Ásia, mas cidades da África, da Ásia, dos EUA, do Canadá, da 

América Central, que a gente possa trabalhar com todos esses diferentes atores, porque 

trabalhar, por exemplo, com uma cidade do Japão é super diferente, uma cultura muito 

distante da nossa, então a gente sempre ganha muito com isso, a gente sempre aprende muito 

com isso, nesse ponto que a gente trabalha mesmo. 

 

Daiane – A participação de Porto Alegre é ativa, no sentido de que ela procura participar de 

todas as reuniões, de todos os trabalhos da rede, é ativa a participação de Porto Alegre 

nessas redes que você mencionou? 

 

Daniely – Sim, a gente participa ativamente de todas as reuniões, de todos os encontros, busca 

ser uma voz, ter um espaço interessante dentro das redes, de diferentes formas, estando da 

diretoria administrativa, estando presente nas unidades temáticas, estando presente nas 

diferentes linhas de trabalho dessas redes, então a gente procura estar em vários pontos da 

rede, de forma diferente e não só com um ator, mas com vários atores. 

 

Daiane – Quais são as vantagens e benefícios que a senhora pode mencionar acerca dessa 

atuação em rede? 

 

Daniely – A primeira vantagem é a tua cidade estar em contato com outras cidades, tu 

conseguir colocar a tua cidade em contato com outras de forma que ela cresça com isso, que 

se aprenda mais coisas com isso, que ela melhore, isso é a primeira coisa. Outra coisa que 

também é interessante, é que ganhando um destaque internacional participando dessas redes, 

tu também atrai negócios para a tua cidade, no momento que tu atrai congressos, seminários, 

encontros, tu tá agregando valor pra tua cidade e tu tá movimentando a economia da tua 

cidade, talvez as pessoas nunca pensarem em conhecer Porto Alegre, tenham vindo aqui, 

tenham gostado, e tenham falado até para outras pessoas, então é interessante até para o nosso 

turismo local. É interessante também que a gente possa conviver com outras cidades, pra ver 

que nem tudo é, assim, perfeito, maravilhoso, como a gente via às vezes, por exemplo, nós 

tivemos aqui a experiência dos contêineres de lixo, o prefeito conheceu isso profundamente 
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quando ele esteve em Barcelona e veio determinado a fazer isso em Porto Alegre, mas com 

todas as informações, e aí logo que foi colocado os primeiros contêineres lixo, teve algum 

problema de vandalismo, quatro contêineres foram queimados de noite, e as pessoas “ah, 

porque viu, porque não da certo aqui no Brasil”, todo mundo falando mal, e aí a gente 

mostrou “Olha gente, isso acontece em Paris, isso acontece em Barcelona também”, nós 

estivemos lá, os prefeitos de lá disseram que 10% do material teve que ser trocado porque as 

pessoas vandalizaram, então não é um problema do brasileiro, é um problema do mundo, tem 

gente mal educada, criminosa, no mundo inteiro, a gente tem muito essa síndrome de vira-lata 

no Brasil, então ajudou até pra gente continuar e aumentar o número de contêineres pela 

cidade. Então, é bom ter essas informações, é bom a gente estar com esse link com o mundo, 

até pra gente trazer o que o mundo tem de bom, e também mostrar „olha, não é só aqui que 

tem problemas lá fora também tem‟, e a gente trabalha para que cada vez tenha menos, mas o 

mundo não é perfeito. 

 

Daiane – A participação em rede contribui para melhorar a qualidade da população, para 

melhorar a cidade? 

 

Daniely – Bom, quando a gente traz, através de uma experiência que a viu lá em Barcelona, 

que a gente viu como funciona, como essa questão dos contêineres, por exemplo, é uma forma 

de melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque o sistema de coleta de lixo melhorou em 

função disso, está melhorando ainda, porque a gente está colocando em toda a cidade, não 

terminou ainda o projeto, então a coleta do lixo passa a ser toda automotizada,  então aquelas 

pessoas não precisam mais ter o contato direto com o lixo, por exemplo, os coletores, é toda 

automotizada, com isso eu acho que melhora a qualidade de vida de todo mundo, não fica 

com o lixo exposto, nem nada disso. Também o que a gente busca para melhorar a qualidade 

de vida das pessoas daqui, é toda experiência relacionada à educação também, que através dos 

nossos contatos, todas as escolas municipais de Porto Alegre receberam um quiosque de 

informática da IBM gratuitamente, foi uma doação mundial da IBM pra Porto Alegre, que foi 

através de uma negociação nossa. A IBM identificou Porto Alegre como uma cidade 

conectada, uma cidade que está avançando no campo da informática e da internet livre, então 

nós deu 41 quiosques de informática totalmente free, inclusive com a capacitação dos 

professores, para que as crianças tenham aquele primeiro contato com os computadores de 

uma maneira correta, pra crianças pequenas ainda, com 8 ou 10 anos, para que eles tenham 

contato de uma maneira correta e não as vezes como acontece em casa, em que eles entram no 
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youtube, vêem o que não devem, não, ali eles aprendem direitinho como mexer até para se 

cuidarem, pra não cair em nenhuma armadilha que a gente sabe que tem. Então isso foi 

através da coordenação das relações internacionais, a gente trabalhou durante algum tempo 

escreveu o projeto e conseguiu ganhar o projeto, a gente acha que isso se torna uma coisa boa 

pra cidade, pras crianças. 

 

Daiane – Tem mais alguma experiência que vá de encontro a esse sentido, que você possa 

mencionar? 

 

Daniely – A gente desenvolveu um projeto também com a IBM, a gente está entre os três 

finalistas para ganhar o que eles chamam de desafio IBM, que é um desafio mundial, onde 

nós propusemos um desafio pra IBM solucionar, e se a IBM topar, entre as cidades brasileiras 

nós estamos concorrendo só com mais duas agora, é bem provável que a gente ganhe pelas 

informações que a gente tem. Se a gente ganhar isso, nós vamos ter por 30 dias em Porto 

Alegre, totalmente free, seis pessoas tops da IBM mundial pra solucionar o problema que a 

gente colocou pra eles, que eu ainda não posso lhe dizer qual é, mas que justamente um 

problema diretamente ligado as pessoas, e não pode ser um problema abstrato, tem que ser 

algo grande, difícil, mas, coisas que elas possam solucionar e que tragam benefícios pra 

população, então a gente trabalhou um tempo, a gente escreveu esse projeto, e a gente tá com 

grande chance de ganhar, então ele começaria em março do ano que vem aqui, um mês de 

consultoria gratuita da IBM com vice-presidentes mundiais. Rio de Janeiro ganhou há uns 

anos atrás e deu origem a um centro de controle. Curitiba ganhou no ano passado, e esse ano 

vamos ver como a gente vai, espero que a gente ganhe, fora isso a gente também atrai 

algumas ONGs que vem pra cá fazer trabalho, por exemplo, nós temos uma ONG aqui em 

Porto Alegre que é de origem americana, e que a gente conseguiu, trabalhando com elas, que 

elas produzissem bibliotecas comunitárias, totalmente free também, através de doações, de  

parceiros. Então essas ONGs, chamadas Facef [?], tá em Porto Alegre hoje em dia 

trabalhando nisso, fazendo bibliotecas comunitárias,  então elas já fizeram 4 bibliotecas, 

sendo que uma foi também feito um laboratório de informática completamente novo, numa 

região bem pobre daqui da cidade 

 

Daiane – Quais as principais dificuldades enfrentadas pelo município ao participar de redes? 
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Daniely – Ainda tem uma presença muito forte, politicamente falando, das cidades européias. 

Elas não entenderam que a gente não é mais um simples ator coadjuvante, que a gente quer ter 

o poder de decisão, que a gente sabe resolver os nossos problemas. Às vezes nas redes fica 

muito claro, muito evidente essa diferença. Elas têm muito medo, então às vezes elas são  

muito refratárias em relação as nossas idéias. Às vezes é meio difícil aceitar uma idéia duma 

cidade latino-americana, quando o presidente é prefeito de Paris, o diretor executivo é francês, 

e toda diretoria, praticamente, é européia. Porque é claro que tem uma expertise muito grande, 

que tem uma tradição enorme, mas às vezes falta um pouco de espaço e a gente tem de brigar 

pelo espaço mesmo, questionar mais fortemente, o que eu acho que não era necessário, 

poderia ser uma coisa mais paritária. E também, às vezes eu acho que as redes ficam muito no 

debate e não chegam no „chão da fábrica‟, como eu costumo dizer, que é assim, tá, mas vamos 

melhorar a vida das pessoas como?, Isso vai trazer quais benefícios? Vai ser bom porque?.  

 

Daiane – Em relação às cidades européias, você acha, então, que elas meio que impõem as 

políticas, o que elas pensam, a problematização, elas só buscam impor e as demais tem que 

acatar, é mais ou menos isso o que tem acontecido?  

 

Daniely- Não é apenas impor, é que eles têm uma liderança natural, antigamente a gente 

baixava a cabeça pra tudo, agora já não, agora a gente já tem uma posição, agora, por 

exemplo, a gente tem um expertise pra dizer, pra dividir, principalmente agora com essa 

questão de crise, com essa questão de desemprego, a gente tem muito expertise pra 

desenvolver aí, e às vezes claro, é um trabalho de formiguinha, mas eles acham que não, 

“vocês não sabem”, “a gente sabe”, mas não é bem assim, mas as coisas vão andando, é 

engraçado que eles se dão conta, aí eles param se olham, aí eles “então tudo bem, vamos 

ouvir, vamos ouvir Porto Alegre”. 

 

Daiane – Como são os trabalhos nas redes as quais Porto Alegre faz parte? 

 

Daniely – Bom, agora que a gente tá trabalhando com Moçambique mais direto, a gente faz 

visitas técnicas, a gente tá vendo mais uma questão de planejamento territorial mesmo, três 

cidades de Moçambique que não tem nenhum planejamento urbano, e a gente tá ajudando 

nisso, então a gente faz sugestões, trabalha com a CGLU lá, e com a Confederação de 

Municípios de Moçambique. Então a gente já teve lá, o técnico nosso teve lá, vendo as coisas, 

como funcionavam e a gente acaba trabalhando através de sugestões, de encaminhando que a 
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gente vai mandando, que a gente vai trabalhando com essa Confederação Nacional de 

Municípios de lá, e a CGLU, que vai nós ajudando bastante, que vai nos pautando, „dá mais 

ênfase nisso, dá mais ênfase naquilo‟. Questão de regularização de áreas urbanas, como é que 

faz. 

 

Daiane – Em relação às informações que são geradas pela Coordenação e pelas redes, você 

acredita que há uma sistematização, elas são publicadas? 

 

Daniely – Pelas redes sim, pelas redes nós temos publicações que são feitas no final dos 

projetos, também relatórios que são feitos, e isso é bem distribuído entre as cidades que estão 

na rede. Agora na nossa coordenação a gente tem uma grande dificuldade pra isso, um dos 

nossos pontos fraquíssimos é conseguir conversar com a população nesse sentido, porque a 

gente utiliza a máquina da prefeitura, é uma comunicação feita pra mostrar fatos da prefeitura, 

mas focados no prefeito, a gente tá tentando montar uma newsletter, mas a burocracia é tão 

grande que as vezes a gente até esquece o projeto lá parado, fica parado na mesa de alguém 

que tem que fazer a newsletter, faz um ano que a gente está tentando fazer isso, mas eu tenho 

de dizer que isso é uma falha minha, do meu trabalho de ainda não conseguir fazer, porque eu 

não tenho uma pessoa que me ajude nisso, que se dedique a isso lá dentro, uma pessoa da área 

de comunicação, mas eu não tenho, focada nisso. Então como a gente é assoberbada pelo dia-

a-dia, como a gente é atropelada, a gente não consegue. De vez em quando eu consigo passar 

alguma coisa pro pessoal do jornalista da nossa secretaria, eles até ficam bravos com a gente, 

porque a gente esquece, a gente brinca que a gente não sabe se vender, mas a nossa 

comunicação pra fora não é muito boa. 

 

Daiane – Só sobre as redes, os relatórios são produzidos e distribuídos dentro da rede, mas 

eles estão também presentes nos sites?  

 

Daniely – Os relatórios, todos têm no site, eles publicam em pdf para baixar, se tu tiveres 

interesse em um coisa mais antiga que não tenha no site, eles te mandam por e-mail ou às 

vezes mesmo via correio, eu sei que a CGLU e a Metropolis são super organizadas nisso, e as 

Cidades Educadoras também.  

 

Daiane – Você acredita que as características distintas entre os diversos membros da rede 

dificultam ou contribuem com a rede? 
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Daniely – Contribui, isso é um saldo da coisa 

 

Daiane – E como que você essa contribuição, porque, por exemplo, no caso das cidades 

européias que você mencionou que elas não aceitam as experiências que são levadas pelas 

cidades latino-americanas, então como você vê essa contribuição? 

 

Daniely – Por exemplo, a gente em países como Brasil, África do Sul, Índia, nós temos uma 

coisa que os outros não têm, a gente resolve os problemas, pelo menos a gente tenta resolver, 

isso é uma coisa que os europeus ainda são muitos duros, eles não tem essa malemolência de 

resolver os problemas. A gente teve um problema aqui de uma comunidade que era totalmente 

irregular, e a gente precisa que essas pessoas tivessem iluminação elétrica, e eles não tinham, 

e eles não poderiam ter, segundo uma lei brasileira, porque eles estavam em uma ocupação 

federal, e eles precisavam ter energia elétrica, porque eles estavam fazendo gatos, e estava 

tendo incêndio toda hora, e incêndios grandes, as pessoas iam morrer a qualquer momento. O 

que nós fizemos, alguém teve a idéia da lei do circo, que é o seguinte quando o circo está na 

cidade ele também não tem como fazer uma instalação elétrica, como diz a lei, como se fosse 

pra uma casa, precisa de uma coisa para uns 15 dias que é o período que ele vai ficar ali. E 

então a gente utilizou a lei do circo para dar luz a essas pessoas, isso é analogia no Direito e 

quando a gente falou isso no encontro do ICLEI, no ano passado, o pessoal da Alemanha 

quase caiu da cadeira, “não a gente utilizou a lei do circo”, “mas que lei do circo?”, então é 

isso tipo de coisa que a gente pode contribuir muito. E o que eles agora estão passando, eu 

tenho uma amiga que é psiquiatra em Barcelona, e ela diz que a quantidade de pessoas que 

estão tentando o suicídio, entrando em depressão e é uma vergonha pessoal pra eles. Aqui no 

Brasil isso é normal, você perdeu o emprego, é uma droga, mas é uma coisa da nossa 

realidade, todo mundo já passou por isso em algum momento, lá não, lá as pessoas entravam 

em um emprego e saiam só depois que eles aposentassem, então, eles estão aprendendo a 

conviver com esse problema, uma taxa de 25% de gente na Espanha desempregada, isso é um 

absurdo, é uma absurdo aqui, e é um absurdo ainda maior lá, lá a taxa deles era de 2%, sei lá. 

Então a gente sabe lidar melhor com a crise, países como a Índia, a África do Sul, como o 

Brasil, a Argentina, a gente sabe lidar melhor com a crise. Eles sabem lidar com as questões 

legais, mas a improvisação não é o forte, então é nisso que a gente ajuda muitas vezes. 

 



110 

 

Daiane – Os projetos e intercâmbios de experiências realizados nas redes são implementados 

em Porto Alegre? O que interfere nesta execução? 

 

Daniely - A gente consegue implementar, sim, algumas coisas aqui em Porto Alegre, 

principalmente quanto a questão da democracia participativa, a questão do meio ambiente, a 

gente tá conseguindo fazer algumas coisas, tendo visto o que a gente participou lá na Rio +20. 

Agora tem projetos que são caríssimos, que a gente não tá preparado pra fazer, não é tudo que 

a gente vê lá fora que dá pra fazer aqui. Tem coisas que eu adoraria que a gente fizesse, mas 

que eu sei que ainda são muito caros pra nós, que mesmo que traga uma coisa boa pra cidade 

depois, é difícil, politicamente, bancar um projeto caríssimo, e as pessoas cobrarem outra 

coisa, como saneamento básico. Eu estou dizendo questões como células fotovoltaicas, 

questões de energia limpa, que são ainda projetos muito caros. E também tem outra questão, 

aqui em Porto Alegre a gente tem uma arquitetura pragmática, a gente não se preocupa com o 

belo, por exemplo, eles constroem moradia, estilo minha casa, minha vida, sem se preocupar 

em ter árvores em volta, sem se preocupar que “essas casas recebem luz direta”, “vamos 

colocar umas células fotovoltaicas pra elas produzirem energia própria, isso vai diminuir a 

conta delas de luz no final do mês”, essa é uma idéia que a gente trouxe do Canadá, “vamos 

fazer isso”, “não dá é muito caro fazer isso”, e aí tem toda uma questão que esse dinheiro vem 

do governo federal e a gente não pode gastar do jeito que a gente acha que tem que gastar, 

então tem todo um aprendizado que a gente tem que mudar culturalmente e politicamente 

também, porque tem que ter alguém que banque uma coisa. “Não nós vamos sim fazer as 

casas com células fotovoltaicas, são caras, mas é uma decisão de governo, é em prol do meio 

ambiente e vai diminuir a conta de luz dessas pessoas. 

 

Daiane – E quanto ao financiamento internacional? 

 

Daniely – Mas esse tipo de coisa não é muito fácil conseguir. Na verdade, essas casas, esses 

projetos já tinham que ser pensados com isso, porque você tem que fazer toda uma 

construção, você tem que fazer todo um sistema diferente, mas a gente ainda pensa muito 

pequeno aqui no Brasil, “ah, constrói casa, mete o pessoal lá dentro e entrega a Deus”, não, 

tem que botar as pessoas lá dentro com dignidade, ensinar as pessoas a cuidar da casa, a 

cuidar da sua rua,  é isso que a gente tem que fazer. 
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Daiane – Em relação aos demais órgãos municipais e a sociedade civil, você acredita que 

eles contribuem com os trabalhos que são desenvolvidos nas redes? 

 

Daniely – Sim, sem o apoio da secretaria nós não teríamos nada pra mostrar, nós somos uma 

coordenação meio, esse trabalho todo de urbanização, de coleta de lixo, de democracia 

participativa é feito por outras secretarias, nós somos apenas um instrumento que ajuda, nós 

temos o contato, a forma como chegar, e a questão da língua, então a gente auxilia, mas o 

trabalho grande é feito pelas secretarias. Por exemplo, esse projeto de Moçambique, o 

trabalho de campo é o Gabinete de Gestão quem tá fazendo, a gente faz toda a construção, 

anterior do acordo em si, o acompanhamento deles, mas o trabalho lá no chão é com eles.  

 

Daiane – De quais redes temáticas da Urb-Al e Mercocidades o município já fez parte ou 

participa? 

 

Daniely – A gente já fez parte da rede 2 da Urb-Al, apesar do projeto ter acabado, é um 

programa de educação à distancia entre as cidades. Também foi trabalhada a questão da 

democracia participativa. Em relação à Mercocidades a gente participa das unidades temáticas 

de turismo, de democracia, de direitos humanos e de mobilidade. 

 

Daiane – Você acredita que a Mercocidades é um espaço viável para discutir os problemas 

locais tanto no âmbito regional quanto no internacional? 

 

Daniely – Sim, plenamente, inclusive a gente tá trabalhando pra que a rede Mercocidades seja 

a nossa ponta dentro da CGLU. 

 

Daiane – Você acredita que a Mercocidades é capaz de levar as demandas locais pro âmbito 

do Mercosul? 

 

Daniely – Creio que num futuro próximo sim, a gente não é reconhecido ainda, mas eu 

acredito que é só uma questão tempo, como o governo federal que não aceita essa coisa das 

cidades e agora está reconhecendo, a gente tem que forçar até que eles abram a porta. 

 

Daiane – Bom, as minhas questões já terminaram, você gostaria de acrescentar mais alguma 

coisa? 
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Daniely – As pessoas, quando falam com a gente sobre coordenar relações internacionais, elas 

sempre perguntam pra fora, e uma coisa que eu queria dizer que também é muito importante, 

e pra quem trabalha com relações internacionais, é também cuidar o que tem sido feito dentro 

da cidade, as relações da cidade, então, por exemplo, a gente tem um trabalho de assessoria ao 

prefeito, no sentido de dizer, “olha, esse é um momento propício pra tal decisão”, “esse é um 

momento propício pra tal relacionamento ser mais efetivado”, “olha, cuidado aqui, ali, ainda 

tem um terreno meio nebuloso, talvez não seja melhor, vamos esperar um pouco”. Então esse 

também é um trabalho de quem se dedica as relações internacionais. 
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