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RESUMEN

O cenário internacional contemporâneo apresenta desafios e 
oportunidades para as unidades subnacionais. A cooperação 
internacional descentralizada, por meio das redes de cidades, 
constitui frutífero campo de diálogo e projetos comuns para 

o desenvolvimento local. Dentro destas redes as cidades desenvolvem 
diálogos e transferências de políticas públicas, através da divulgação de 
boas práticas, permitindo que os casos de sucesso sejam analisados e, 
eventualmente, replicados pelas cidades parceiras. Nesse âmbito, o Pro-
grama URB-AL, criado em 1995, tem incentivado a relação de diálogo 
entre a América Latina e União Europeia na busca do desenvolvimento 
econômico e social, além de representar uma forma das cidades atuarem 
internacionalmente, adquirindo experiência em cooperação internacio-
nal, disseminando boas práticas de políticas públicas e demonstrando 
as potencialidades da cooperação descentralizada. Este artigo tem como 
objetivo analisar a literatura da transferência de políticas públicas e sua 
relação com as redes internacionais de cidades, demonstrando as formas 
pelas quais as cidades dialogam e transferem boas práticas. 
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ABSTRACT

The contemporary international scenario shows new challenges and opportuni-
ties for sub-national units. Among those possibilities, international decentralized 
cooperation, in particular through cities networks, is a fruitful field of dialogues 
and common projects in search of local development. Within these networks, 
cities create dialogues and exchanges public policies, by disseminating good 
practices. In this sense, the URB-AL Program, established in 1995, has develo-
ped the prospect to contemplate a relationship of dialogue between Latin Ame-
rica and the European Union in search of economic and social development, 
besides being a form for cities to act internationally, gaining experience in inter-
national cooperation and a way of disseminating good practices, demonstrating 
the potential of decentralized cooperation. This paper aims to analyzing the 
literature on policy transfers and its relationship with cities networks, demons-
trating the ways in which cities dialogue and transfers good practices.

Key words: Paradiplomacy; Decentralized Cooperation, Policy Trans-
fer, URB-AL Program; Cities Networks.  

INTRODUÇÃO

As relações internacionais tem sido profundamente alteradas pela atuação 
de novos atores, dentre os quais os poderes locais, compreendidas as ci-
dades, regiões e outras autoridades subnacionais. Conhecida como pa-
radiplomacia na literatura internacional, esses movimentos e ações sub-
nacionais internacionais vem se intensificando, impulsionados por uma 
conjunção de fatores principais, dentre os quais destacam-se os processos 
de globalização, integração e redemocratização das últimas décadas.15 

O surgimento do Comitê das Regiões na União Europeia é um marco 
nessa evolução do internacionalismo local, em que a cooperação inter-
nacional descentralizada se afirma como vetor importante da cooperação 
internacional, dentro da própria Europa, mas igualmente de sua política 
de cooperação externa com outros blocos.

Na América Latina, cidades, estados e províncias também vem desenvolvendo 
sua paradiplomacia, destacando-se as redes de cidades, em particular a Rede 
15 Para uma visão geral sobre o tema da paradiplomacia, ver: VIGEVANI, T. et al (Org.). A dimensão subna-
cional e as relações internacionais, 2004; RODRIGUES, Gilberto M. A. Política Externa Federativa. Análise de 
Ações Internacionais de Estados e Municípios Brasileiros CEBRI Tese, 2006.
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Mercocidades, criada em 1995, cujo papel tem sido essencial em aglutinar inte-
resses regionais por meio dos poderes locais e fortalecer o próprio Mercosul.16   

Nesse âmbito, as relações entre União Europeia e América Latina ganha-
ram um novo ingrediente – o ingrediente inter-regional – com a criação do 
Programa URB-AL, em meados dos anos de 1990. 

O problema que emerge desse processo de relações internacionais entre 
regiões de diferentes estágios de desenvolvimento, e dentro de uma política 
de cooperação Norte-Sul, é: em que medida o Programa URB-AL possibilita 
transferências de políticas públicas entre redes de cidades? Este artigo trata 
de analisar esse problema á luz da literatura, de documentos e de opiniões 
de alguns atores diretamente envolvidos no processo.

1. O Programa URB-AL e suas Três Fases 
(1995-2013): características e avaliações

Criado em 1995 pela Comissão Europeia, o Programa URB-AL é um progra-
ma de cooperação descentralizada destinado às cidades da América Latina 
(AL)17 e União Europeia (UE)18, reunindo municípios, regiões e autoridades 
locais, permitida a participação de universidades ou associações. Pode ser 
considerado um capítulo das relações entre as duas regiões, destacando-se 
os seguintes marcos neste diálogo: a criação do Grupo Rio, em 1986; o diá-
logo político entre UE e Grupo Rio, em 1990 e a partir de 1999 a realização 
de Cúpulas de Chefes de Estado entre UE e AL (DESSOTTI, SOUSA, MA-
TTIOLI, 2008) que, a partir de 2010 passa a ser realizada entre a UE e a  
Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC).

A Comissão Europeia (CE) foi responsável pela coordenação do progra-
ma e os participantes subnacionais europeus e latino-americanos im-
plementaram e desenvolveram os projetos. O programa apresentou em 
suas duas primeiras fases as seguintes características: a) mobilização de 
atores locais por meio de redes; b) implementação através de atividades 
realizadas pelos próprios beneficiários; c) convite a propostas; d) cofi-

16 R. Corradi e J. Fiorin Gomes (Orgs.). Paradiplomacia em movimento. Perspectivas em homenagem aos 
20 anos da rede Mercocidades, 2015.
17 Países incluídos: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
18  Países incluídos: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, 
Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino Unido e Suécia.
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nanciamento das atividades por partes dos beneficiários (DE GROOTE; 
CABALLEROS, 2004).

1.1. As três fases do Programa URB-AL

A I Fase do Programa (1996-2000) contou com orçamento de 14 milhões 
de euros, onde foram criadas oito redes temáticas19. Estas redes reuniam 
cidades em torno de assuntos de interesse comum e geravam programas 
e estratégias desenvolvidos por todos os participantes. Seu objetivo geral 
era desenvolver laços diretos e duradouros entre as localidades das duas 
regiões e a aquisição, disseminação e aplicação de boas práticas no cam-
po das políticas urbanas, tendo como objetivos específicos: a) o apoio a 
ações concretas de desenvolvimento de cidades e coletividades locais; b) 
criação de redes temáticas de cidades e coletividades de ambas as re-
giões; c) intercâmbio de especialistas e d) o estabelecimento de projetos 
comuns (DE GROOTE; CABALLEROS, 2004).

A II Fase do Programa (2001-2006) contou com orçamento de 50 milhões 
de euros, ampliando-se e diversificando as atividades, com a manutenção 
das redes da fase anterior e criando-se seis redes. Os objetivos gerais 
se mantêm e os específicos passam a ser: i) auxiliar o desempenho das 
comunidades locais a ter um papel mais ativo em seu desenvolvimento 
socioeconômico e cultural, ii) o desenvolvimento de capacidades e recur-
sos humanos, iii) promover parcerias entre as localidades e a sociedade 
civil, iv) aumentar a internacionalização de cidades pequenas e médias, 
além de v) promover boas práticas de desenvolvimento local, respeitando 
a singularidade de cada região (EUROPEAN COMISSION, s.d.).

A III Fase do programa (2009-2013) obteve o mesmo orçamento da II 
Fase, 50 milhões de euros.  Seus objetivos gerais envolvem: aumentar 
o grau de coesão social e territorial, no que se refere às coletividades 
locais e regionais da AL, tendo como objetivo específico a consolidação 
e promoção da troca de experiências sobre coesão social entre territórios 
latino-americanos, que possam se tornar modelos de referência e deba-
te sobre tal questão (EUROPEAN COMISSION, 2008). Esta fase sofre 
grandes alterações em face das anteriores, sendo as principais20: a) o 

19 As oito redes foram: 1. Drogas na Cidade; 2. Conservação dos Contextos Históricos Urbanos; 3. A De-
mocracia na Cidade; 4. A Cidade como Promotora de Desenvolvimento; 5. Políticas Sociais Urbanas; 6. Meio 
Ambiente Urbano; 7. Gestão e Controle da Urbanização; 8. Controle da Mobilidade Urbana.
20 Deve-se ressaltar que muitas das alterações feitas foram recomendadas na avaliação final da II Fase, 
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foco exclusivo em um tema: a coesão social e territorial; b) a criação de 
uma instância de coordenação e orientação, encarregada da formação 
e animação das redes de projeto; c) o abandono das redes temáticas, o 
financiamento de projetos concretos; d) o foco da execução dos projetos 
orientado exclusivamente na AL; e) a tentativa de eliminar o viés geográ-
fico e permitir a participação de localidades que não haviam participado 
das outras fases, entre outras alterações. (OCO, 2011).

É importante ressaltar que os atores locais não colaboram com iguais 
responsabilidades em torno de objetivos políticos comuns, mas sim coo-
peram uns com os outros em função do desenvolvimento de processos 
e políticas de coesão social de governos subnacionais da AL, sendo que 
isso leva as localidades europeias ou os coordenadores de projeto a des-
empenhar um papel mais tradicional, assim, três funções se destacam 
para estas localidades: líderes de projetos, transferências de experiência 
ou de boas práticas. (OCO, 2011: p. 15).

Após o final de cada uma das fases, relatórios de avaliação foram solicitados 
pela Comissão Europeia e desenvolvidos por consultores independentes21. 
Para a III Fase, a Oficina da Coordenação e Orientação (OCO) foi a responsá-
vel pela elaboração do relatório final, publicado em 201322. Nota-se claramente 
que o relatório tem um foco qualitativo, diferente de seus predecessores, en-
tretanto, também identifica os principais benefícios do programa (OCO, 2013).

1.2. Avaliação das três fases do Programa URB-AL

Os relatórios de avaliação apresentam que o Programa URB-AL, em suas 
duas primeiras fases, obteve uma concentração de atividades em alguns 
poucos países da UE e AL, em particular os do Cone Sul e Europa Me-
diterrânea23. Em termos gerais os objetivos principais destas fases foram 

desenvolvida por Chiodi e Lossio (2008).
21 Os relatórios apresentam de forma detalhada avaliações sobre a pertinência, eficiência, eficácia, susten-
tabilidade, viabilidade e impacto do Programa, feitos a partir de análises documentais, entrevistas e surveys, 
onde os autores dos relatórios também apresentam algumas conclusões e recomendações.
22 Entretanto, a avaliação sobre as ações da Oficina foram realizadas por uma consultoria externa.
23 Durante a I Fase houve a participação de aproximadamente 1124 sócios participantes, sendo 57% da AL 
e 43% da EU; houve a concentração das atividades nos seguintes países europeus: Espanha, Itália, Portugal; 
e nos seguintes países latino-americanos: Argentina, Brasil, Chile e Colômbia (DE GROOTE, CABALLEROS, 
2004). Já na II Fase houve aproximadamente 1572 sócios participantes, sendo 66.03% da AL e 33.96% da 
UE, concentrando-se as atividades e coordenações em países do Cone Sul e da Europa Mediterrânea, em 
particular Espanha e Itália (CHIODI, LOSSIO, 2008).
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alcançados, com o desenvolvimento de prioridades locais e efeitos multi-
plicadores de suas ações, na primeira fase, e a definição de novos temas, 
políticas e prioridades, na segunda fase (DE GROOTE, CABALLEROS, 
2004; CHIODI, LOSSIO, 2008). 

Sobre a eficiência os relatórios destas fases do programa avaliam que sua 
forma descentralizada é eficiente, sendo as atividades possíveis de serem 
replicadas por outras localidades, além destas atividades gerarem interesses 
e benefícios mútuos aos participantes de ambas as regiões. O desenvolvi-
mento de redes temáticas, por sua vez, permitiu a construção de abordagens 
alternativas de políticas públicas e a alteração de prioridades políticas, em 
particular na AL, sendo as redes compreendidas como um ambiente para o 
aperfeiçoamento técnico e a aprendizagem de modelos alternativos de ges-
tão (DE GROOTE, CABALLEROS, 2004; CHIODI, LOSSIO, 2008).

Os benefícios destacados pelos autores nos relatórios indicam, a partir 
de entrevistas realizadas, que as localidades experimentaram alterações 
de orientações sobre políticas públicas, a criação de novas políticas, as-
sim como o oferecimento de novas ações e serviços para a população. 
Outros benefícios residem, de acordo com os relatórios, no fortalecimento 
gerado nas relações birregionais, nas relações intra-americanas e na in-
tegração regional, além da continuidade de ações e projetos por algumas 
redes, mesmo após o término das fases, o que indica o interesse destas 
localidades em sua projeção política internacional (DE GROOTE, CABA-
LLEROS, 2004; CHIODI, LOSSIO, 2008).

Quanto aos impactos, percebidos como positivos, os relatórios indicam 
que o Programa URB-AL pode ser considerado como um marco da coo-
peração descentralizada entre as regiões, porém, com percepções e efei-
tos diversos, mas que contribuem para o relacionamento entre as regiões 
e suas localidades, com impactos específicos em estímulo ao protago-
nismo dos governos locais em termos de políticas públicas e do foco nos 
processos de cooperação e parceria horizontal norte-sul (DE GROOTE, 
CABALLEROS, 2004; CHIODI, LOSSIO, 2008).

Por fim, a partir das verificações dos principais problemas e gargalos de 
cada fase os autores apresentaram recomendações para as fases futu-
ras, que foram integradas ao desenho da II e III Fase do Programa.  Na I 
Fase foram identificados problemas na capacidade de gestão de projetos, 
da sistematização, monitoramento e avaliação dos impactos e resultados 
do programa, além da necessidade da participação de novas localida-



CUADERNILLOS DE  
FUNPADEM 67

des, permitindo um acesso maior ao programa, sendo recomendado que 
tais problemas fossem refletidos para uma segunda fase do programa 
(DE GROOTE, CABALLEROS, 2008)24. Na avaliação da II Fase os re-
latórios apresentam que é necessário um maior foco nas parcerias hori-
zontais, articulando sub-regiões, promovendo cooperação transfronteiriça 
e sub-regional, além de buscar a participação de localidades ainda não 
participantes do programa. Recomendam também que os recursos des-
tinados tenham seu foco de aplicação na AL, além da criação de uma 
instância de coordenação dos projetos, que permitiria um maior controle 
e sistematização das informações (CHIODI, LOSSIO, 2008).

O relatório da III Fase, como mencionado, foi desenvolvido pela Oficina 
de Orientação e Coordenação desta fase, criada a partir das recomen-
dações feitas na avaliação anterior (OCO, 2013; CHIODI, LOSSIO, 2008). 
Com um caráter mais qualitativo, apresenta as principais continuidades e 
diferenças desta fase em relação às outras, mencionados na seção ante-
rior, somando-se a tais o foco que considera a agenda birregional nas pro-
postas e objetivos do programa e a concentração de investimentos na AL, 
onde no mínimo 80% do total dos orçamentos para projetos devem ser 
feitos nestes países, com projetos de maior duração sendo financiados25. 
O relatório também apresenta uma alteração no perfil dos participantes, 
com o aumento da participação de estados e regiões e a diminuição na 
participação de localidades menores (OCO, 2013).

Entre as atividades desenvolvidas pela Oficina de Coordenação e Orien-
tação destacam-se a realização de treinamentos e encontros de capitali-
zação. Estes encontros se referem ao processo de capitalização de boas 
práticas feitas a partir de grupos de interesse envolvendo projetos e terri-
tórios participantes, para os quais a capitalização permitiu a troca de boas 
práticas entre projetos e territórios determinados a inovar em políticas de 
coesão social. Esta capitalização ajudou a verificar a efetividade da me-
todologia do programa, baseada na construção de redes entre as regiões 

24 Em parte resposta a tais questões foram criadas, em 2005, o Centro de Documentação do Programa 
URB-AL (CDPU) e o Observatório de Cooperação Descentralizada UE-AL (OCD), o primeiro tendo como 
objetivo conservar e centralizar os documentos do programa, assegurar sua visibilidade e difusão e oferecer 
apoio metodológico as partes envolvidas e o segundo com a missão de consolidar as parcerias entre AL e UE, 
aprofundando e multiplicando seus resultados, além de fortalecer a cooperação descentralizada no terreno 
das políticas urbanas através do registro de experiências, produção e difusão de conhecimentos (CHIODI, 
LOSSIO, 2008).
25 O relatório apresenta, em termos numéricos, que houve a participação de 160 agentes das duas regiões, 
havendo intervenções em 74 territórios, com aproximadamente 500 municipalidades sofrendo impactos dos 
projetos e permitindo a promoção ou reforço de aproximadamente 131 políticas públicas (OCO, 2013).
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e a coerência dos projetos financiados com o debate e experimento de 
práticas inovadoras na AL (OCO, 2013).

Algumas contribuições e desafios desta III Fase são elencados, sendo a 
criação da Oficina e da escolha do tema da coesão social compreendi-
dos como uma forma de priorizar a agenda birregional, superando o foco 
em projetos e se tornando uma forma de impulsionar políticas públicas e 
novas abordagens fossem adotadas. A contribuição desta fase está na 
alteração do foco de projetos para políticas públicas, com a criação de 
ferramentas metodológicas para monitorar e refletir a contribuição da coo-
peração descentralizada para políticas públicas locais e seus impactos na 
coesão social, além da produção de guias metodológicos para dissemi-
nação destas ferramentas, o que demonstra o programa como um labo-
ratório de experiências de cooperação descentralizada entre AL e UE, ge-
rando modelos de referência em políticas de coesão social (OCO, 2013).

Os principais desafios verificados e identificados no relatório são assegu-
rar continuidade e sustentabilidade dos ganhos alcançados desta fase; a 
necessidade de divulgação das experiências para a promoção de novas 
ações e replicações, indo além e atingindo outros territórios de ambas as 
regiões, além de identificar novas formas de continuidade de programas 
de cooperação descentralizada que estejam focados em políticas públi-
cas com impactos de longo prazo. O relatório indica que seus participan-
tes demonstraram a importância da continuidade de programas similares 
ao URB-AL, combinando a cooperação Norte-Sul e Sul-Sul, com redes 
de temas específicos, oferecendo um maior protagonismo aos governos 
locais, o que demonstra a percepção positiva dos atores envolvidos e dos 
resultados por eles alcançados (OCO, 2013).

2. Transferência de Políticas Públicas, Redes 
Internacionais de Cidades e o Programa URB-AL

O tema da transferência de políticas públicas já conta com uma vasta e 
crescente bibliografia, desde discussões sobre os diferentes termos usa-
dos para designá-la como, por exemplo, lesson-drawing, convergência e 
transferência de políticas públicas, até estudos que se focam em análi-
ses do processo de transferência e em seus resultados (BENNET, 1991; 
ROSE, 1991; DOLOWITZ; MARSH, 1996; DOLOWITZ; MARSH, 2000). 
Estas discussões igualmente se desenvolvem no Brasil, onde é possí-
vel identificar discussões conceituais sobre o tema (FARAH, 2008), como 
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também discussões focadas na transferência de políticas públicas mais 
específicas ou com escopo mais determinado (MARIN, 2011; OLIVEIRA, 
2013; MELLO, 2013; MILANI; LOPES, 2014)26. Assim, esta seção pre-
tende se inserir nas discussões sobre este conceito, fazendo uma apro-
ximação inicial das transferências de políticas públicas em redes interna-
cionais de cidades por meio do Programa URB-AL.

Entretanto, o primeiro passo necessário para tal é definir o que se compreen-
de por transferência de políticas públicas e a opção por este termo. É impor-
tante ressaltar que Dolowitz e Marsh (1996) compreendem que os diferen-
tes termos encontrados na literatura, como destacados acima, se referem 
ao mesmo processo, entretanto, indicam que conceito de lesson-drawing 
(Rose, 1991) possui um caráter de transferência voluntária, enquanto o ter-
mo transferência poderia indicar tanto transferências voluntárias como coer-
citivas. Portanto, optou-se por trabalhar com a definição dada por Dolowitz 
e Marsh (1996) que compreende a transferência como processos em que o 
aprendizado de políticas públicas, instituições e arranjos administrativos de 
um determinado tempo ou local são utilizados no desenvolvimento destes 
itens em outros tempos ou locais. Os autores propõem seis questões sobre 
as transferências, que além de ajudar a compreender o processo, podem 
ser aplicadas aos casos específicos para uma análise inicial, sendo elas: o 
que é; quem faz; porque fazem; o que transferem; de onde vem; se existem 
gradações27 (DOLOWITZ; MARSH, 1996, 2000). 

Tendo a definição do que se compreende como transferência de políticas 
públicas sido feita, a primeira pergunta encontra-se respondida. Quanto a 
quem faz a transferência, é possível identificar, de acordo com os autores, 
os seguintes atores: a) políticos e oficiais eleitos, b) partidos políticos, c) 
burocratas e servidores públicos, d) grupos de pressão, e) empreendedo-
res políticos e especialistas, f) corporações transnacionais, g) think tanks, 
h) organizações internacionais e supranacionais, i) organizações não go-
vernamentais e j) consultores. É importante destacar que cada um destes 
atores pode ter uma motivação diferente para estar envolvido no proces-
so de transferência como, por exemplo, especialistas e empreendedo-
res que advogam em favor de uma política específica, oferecendo-a aos 

26 Estes exemplos apenas indicam alguns dos trabalhos desenvolvidos em tempos recentes sobre a temática.
27 Os autores também apresentam uma sétima pergunta: quais os problemas da literatura. Entretanto, esta 
pergunta possui um caráter mais teórico e metodológico, discutindo se as transferências de políticas públicas 
devem ser compreendidas como variável dependente ou independente. Ressaltando-se que para se analisar 
o resultado de uma transferência de políticas públicas, é necessário compreender como estas transferências 
ocorrem (DOLOWITZ; MARSH, 2000).
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oficiais eleitos que, agindo a partir de cálculos políticos e de percepções 
sobre necessidade, podem escolher ou não a transferir para seu âmbito 
de governo, já corporações transnacionais exercem pressão econômica 
para obter políticas públicas que as beneficiem. 

Esta questão das motivações está relacionada de forma intrínseca com 
a questão do porque os atores fazem a transferência, sendo inicialmen-
te identificadas três formas possíveis: transferência voluntária, coercitiva 
direta e coercitiva indireta que compreendidas como um continuum, indo 
desde o aprendizado (racionalidade perfeita) até a transferência coerciti-
va (imposição direta) (DOLOWITZ; MARSH, 1996, 2000).

A partir disto, é possível verificar que há uma fluidez entre estas formas, 
saindo da aprendizagem com racionalidade perfeita, isto é, com pleno con-
hecimento sobre a política a ser transferida, passando pela transferência 
voluntária, mas baseada na percepção de necessidades a serem satisfei-
tas, até as formas obrigatórias ou condicionais, quando a transferência é 
feita para responder a uma obrigação, seja ela um tratado, o pertencimento 
a uma associação internacional ou determinadas por organizações interna-
cionais, sendo o extremo a transferência coercitiva feita por imposição di-
reta (DOLOWITZ, MARSH, 2000). Também é possível compreender como 
as motivações dos diferentes atores influenciam nesta escala, uma vez que 
a transferência de uma política pode se iniciar de forma voluntária, a partir 
da busca por soluções, e com o tempo acabar sendo transferida a partir de 
pressões internas, externas ou como condicionalidades impostas por uma 
organização internacional ou transnacional.

Quanto ao que é transferido, Dolowitz e Marsh (2000) apresentam oito 
categorias, sendo elas: 1) metas, 2) conteúdo, 3) instrumentos, 4) pro-
gramas, 5) instituições, 6) ideologias, 7) ideias e atitudes e 8) lições ne-
gativas. Os autores fazem uma ressalva importante sobre a diferenciação 
entre política e programa, compreendendo a política como a base inten-
cional daquilo que se pretende alcançar e os programas as formas es-
pecíficas de alcançar tal resultado. A ideologia, por sua vez, é tanto uma 
forma de justificar a transferência de determinada política ou programa 
como também uma forma de restringir de onde as lições são retiradas 
(DOLOWITZ; MARSH, 1996). Então, de onde os atores envolvidos nas 
transferências retiram ou encontram as políticas? É possível que as trans-
ferências ocorram entre diferentes níveis de governo (nacional, estadual/
regional e local), entre governos nacionais, instituições internacionais e 
supranacionais, além de experiências passadas. Vale ressaltar que não 
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existe uma hierarquia na busca por lições, assim governos nacionais po-
dem buscar lições em unidades locais, estados ou regiões podem buscar 
lições em outros governos nacionais ou locais etc. (DOLOWITZ; MARSH; 
1996; DOLOWITZ; MARSH, 2000).

Por fim, as possíveis gradações existentes nos processos de transferên-
cia de políticas públicas são a cópia, a emulação, a combinação e ins-
piração. No primeiro caso há a transferência completa de uma política, 
sem alterações; no caso da emulação há a transferência da ideia por 
trás de uma determinada política, compreendida então como um padrão 
a ser seguido; a combinação representa a mistura de diferentes políticas 
ou programas, adaptadas à realidade local e a inspiração ocorre quando 
uma política inspira a tomada de ação, porém com resultados diferentes 
do original (DOLOWITZ; MARSH, 1996; DOLOWITZ; MARSH, 2000). É 
interessante notar que cada uma destas gradações pode estar ligada a di-
ferentes motivações ou partes do processo, sendo que Dolowitz e Marsh 
(2000) sugerem que políticos que necessitam de soluções rápidas a um 
problema tenderiam a utilizar a cópia ou emulação de políticas, enquanto 
os burocratas e servidores tenderiam a desenvolver combinações mais 
adequadas ao contexto local.

Esta breve exposição sobre as principais características e discussões so-
bre a transferência de políticas não pretende ser exaustiva, apenas des-
crevendo e destacando algumas perguntas que, se aplicadas ao caso em 
questão, podem ajudar em uma primeira aproximação deste tema com as 
discussões sobre redes internacionais de cidade e cooperação descen-
tralizada. Portanto, pretende-se responder as perguntas formuladas por 
Dolowitz e Marsh (1996, 2000) utilizando-se do Programa URB-AL como 
caso específico, de forma que seja possível identificar quais atores, for-
mas, gradações ocorrem na prática da cooperação descentralizada des-
envolvida pelo programa.

Portanto, quem são os principais atores envolvidos no Programa URB-
AL? De acordo com as principais diretrizes do programa são cidades e 
comunidades locais, podendo também fazer parte associações e atores 
externos, como universidades e organizações não governamentais (DE 
GROOTE; CABALLEROS, 2004, EUROPEAN COMISSION, s.d; EU-
ROPEAN COMISSION, 2008). Disto, é possível inferir que os principais 
atores a serem encontrados dentre as três fases são políticos eleitos, 
em geral chefes do executivo municipal, burocratas e servidores públicos 
municipais, em particular aqueles relacionados às secretarias ou coorde-



CUADERNILLOS DE  
FUNPADEM72

nações de relações internacionais, empreendedores políticos, especialis-
tas e consultores, compreendidos aqui como aqueles que advogam pela 
implementação e divulgação de determinada política, mesmo que não 
estejam agindo sozinhos, organizações não governamentais e universi-
dades (think tanks), considerados membros externos do programa28.

E porque tais atores participam do programa? De acordo com os relatórios 
de avaliação é possível identificar que a participação no programa se dá 
a partir da percepção de necessidades em determinas áreas ou políticas 
específicas e a visão de que o programa teria a capacidade de contribuir 
na busca de soluções para tais problemas (DE GROOTE; CABALLEROS, 
2004; CHIODI; LOSSIO, 2008; OCO, 2013). Portanto, as transferências 
realizadas dentro do programa podem ser classificadas como transferên-
cias voluntárias baseadas na percepção de necessidades e, uma vez que 
as cidades interessadas no programa deveriam enviar propostas para a 
chamada pública, não seria possível afirmar que houve formas coercitivas 
para a participação ou implementação das políticas.

O que é transferido dentro do programa? Esta questão é um pouco mais 
complexa de ser respondida, uma vez que o programa privilegia o inter-
câmbio de experiências e a busca de projetos e soluções comuns, as-
sim, não existe necessariamente uma política definida de antemão para 
a transferência, mas sim o desenvolvimento em conjunto de uma política 
que é absorvida pelos participantes, porém, é necessário recordar que o 
programa dá origem a boas práticas, que podem ser utilizadas não so-
mente por participantes do programa como também por outros interessa-
dos (DE GROOTE; CABALLEROS, 2004; CHIODI; LOSSIO, 2008; OCO, 
2013). Assim, pode-se afirmar que estão envolvidas a troca de conteúdos 
de políticas, instrumentos para alcançar resultados e programas para a 
realização de políticas. Vale ressaltar que as diferentes fases do progra-
ma sempre tiveram um grande foco na questão da troca de experiências 
entre as regiões e na promoção da cooperação descentralizada como 
instrumento de gestão pública, o que torna possível identificar também a 
transferência ou intercâmbio de ideologias, ideias e atitudes.  

A dinâmica do programa apresenta claramente que existe a transferência 
de experiências, políticas e programas entre cidades da AL e da UE, en-
tre cidades da mesma região e entre estados e cidades, demonstrando 
28 Cabe ressaltar que os partidos políticos dos chefes de executivo também podem ser considerados como 
atores, entretanto, esta afirmação demanda uma avaliação mais apurada das relações entre chefe do executi-
vo e partido e das diretrizes do partido e sua adoção na localidade.
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a capacidade do programa em animar interações entre diferentes níveis 
governamentais (DE GROOTE; CABALLEROS, 2004; CHIODI; LOSSIO, 
2008; OCO, 2013). Quanto às gradações, verifica-se que também repre-
sentam uma classificação complexa, dada o desenvolvimento conjunto 
dentro de cada rede temática, entretanto, acredita-se que é possível iden-
tificar a emulação, combinação e inspiração dentro do programa. Isto, 
pois, ao desenvolverem políticas em conjunto para problemas locais, os 
atores buscam ou estabelecem modelos considerados “padrão” para de-
terminada política ou programa, que então passa por um processo onde 
outros elementos podem ser inseridos ou retirados, a partir das condições 
locais dos participantes e, considerando a implementação local, podem 
ter resultados diferentes (DE GROOTE; CABALLEROS, 2004; CHIODI; 
LOSSIO, 2008; OCO, 2013).

Considerações Finais

O Programa URB-AL se apresentou como um meio pelo qual cidades da 
América Latina e da União Europeia objetivaram, através da cooperação 
internacional descentralizada, seu desenvolvimento econômico e social. 
Em cada fase do programa as cidades se reuniram em torno de redes 
temáticas que abordavam alguns dos principais problemas que estas lo-
calidades enfrentavam, permitindo o intercâmbio de experiências e o des-
envolvimento de projetos comuns de enfrentamento destes problemas. 
Os resultados levantados nas avaliações indicam que os participantes do 
programa conseguiram, em geral, absorver novas experiências e obter 
uma melhora na gestão de suas políticas públicas. 

A dificuldade em classificar a gradação das políticas e as formas de trans-
ferência deve ser levada em consideração e enfrentada para que se pos-
sa fazer uma avaliação válida do programa. Também é necessário que 
a dinâmica da proposta das redes temáticas e dos projetos dentro delas 
seja analisada de forma mais profunda, para que seja possível identificar 
se realmente existe uma transferência entre os atores envolvidos e se 
a própria classificação de transferência, em um programa cooperativo, 
pode ser aplicada.
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