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1. ANTECEDENTES 

O Segundo Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local faz parte de um processo que 

começou com os preparativos do Primeiro Fórum Mundial de Agências de Desenvolvimento Local 

“Território, Economia e Governança Local: novos olhares para tempos de mudanças” realizado em 

Sevilha, em outubro de 2011. O I Fórum reuniu 1.300 participantes, de 47 países, para trocar 

experiências e instrumentos territoriais para o desenvolvimento econômico local e para explorar a 

sua relação com estratégias nacionais de desenvolvimento local e com o debate global sobre o 

desenvolvimento humano sustentável.  Como conjugar esse debate com práticas e com instrumentos 

operacionais para a superação da brecha entre a conceitualização e a aplicação na realidade? Esse é 

um desafio que adquire cada vez mais importância e atenção, assim como o demonstram alguns 

eventos globais, como a o Fórum Social Mundial (janeiro de 2012), a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Desenvolvimento Sustentável Rio+2012 (junho de 2012), Africité (Dezembro 2012), entre 

outros.  

 

2. ORGANIZADORES 

 

ITAIPU Binacional - Parque Tecnológico de ITAIPU  

 

Itaipu Binacional é um empreendimento localizado no coração da América do Sul, no qual paraguaios 

e brasileiros construíram a maior hidrelétrica do mundo para a geração de energia limpa, a qual tem 

como missão a geração de energia de qualidade, com responsabilidade social e ambiental, com a 

promoção do desenvolvimento econômico, turístico, tecnológico e sustentável, no Brasil e no 

Paraguai.  O Parque Tecnológico Itaipu (PTI) é um local onde a criação e a divulgação do 

conhecimento constituem pontos de destaque.  Criado em 2003 pela Itaipu Binacional, o PTI 

consolida-se como um polo científico e tecnológico no Brasil e no Paraguai.  Todas as ações são 

realizadas de forma integrada, o qual faz do PTI um ambiente favorável para a inovação, para o 

desenvolvimento científico-tecnológico e a geração de novos empreendimentos.  Esse ambiente 

inovador é constituído por meio de parcerias estratégicas com entidades governamentais, empresas 

privadas e instituições de ensino e pesquisa.   
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Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 

 

O SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, é uma organização privada 

sem fins lucrativos fundada em 1972, cuja missão é a “Promoção da competitividade e do 

desenvolvimento sustentável das empresas e incentivar o espírito empreendedor para o 

fortalecimento da economia nacional".  Mediante parcerias com o setor público e privado, o SEBRAE 

promove programas de capacitação, associações de fomento, desenvolvimento territorial, acesso a 

mercados, inovação tecnológica e melhoria do ambiente empresarial.  O SEBRAE está presente em 

todos os estados brasileiros, com mais de 600 escritórios e postos de serviço, com mais de 5.000 

funcionários e 9.000 consultores.  

 

Fundo Andaluz de Municípios para a Solidariedade Internacional 

(FAMSI) / Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU)  

O Fundo Andaluz de Municípios para a Solidariedade Internacional (FAMSI) é uma rede formada por 

governos locais e por outras entidades surgidas no ano 2000 para coordenar o interesse e os 

recursos técnicos e financeiros destinados à cooperação internacional para o desenvolvimento 

humano local.  O objetivo do Fundo Andaluz de Municípios para a Solidariedade Internacional é a 

promoção de um mundo mais justo a partir da cooperação dos governos locais e a solidariedade 

andaluza, mediante processos de coordenação, participação e articulação em rede.  Conforme esses 

princípios, a cooperação descentralizada andaluza que representa o FAMSI procura uma cooperação 

internacional que evite a fragmentação das ações, fixe a atenção nos resultados e incremente o nível 

de transparência e prestação de contas sobre o uso dos recursos para o desenvolvimento.  

 

 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) através da Iniciativa 

ART 

 

A iniciativa ART foi criada pelo PNUD em 2006 como uma plataforma operacional capaz de reunir 

vários atores do desenvolvimento (autoridades locais e regionais, governos nacionais, organizações 

da sociedade civil, setor privado, setor acadêmico), em apoio ao desenvolvimento humano 
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sustentável em nível local.  Com a cooperação de todos os seus sócios, a Iniciativa ART do PNUD 

promove um enfoque territorial integral de desenvolvimento humano, que inclui as três esferas do 

desenvolvimento sustentável: a econômica, social e ambiental.  O enfoque territorial do 

desenvolvimento econômico local promove dinâmicas inclusivas e participativas entre os atores 

públicos, privados e civis para elaborar estratégias de DEL, definir as prioridades locais, fazer uma 

valorização competitiva do potencial endógeno e organizar os serviços necessários.    Os processos 

DEL promovidos dessa forma também reforçam a relação entre a descentralização e o DEL, ao 

consolidar as dinâmicas locais/nacionais e o papel fundamental do nível intermediário na vinculação 

dos processos locais e nacionais.  

 

3. OBJETIVOS DO FÓRUM 

O principal objetivo do II Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local é facilitar o diálogo e 

o intercâmbio entre atores locais, nacionais e internacionais sobre a eficácia e impacto do 

desenvolvimento econômico local perante os grandes desafios da nossa época, a partir das práticas 

existentes.  Mais especificamente, os objetivos do II Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico 

Local são: 

 Facilitar um diálogo político internacional sobre o Desenvolvimento Econômico Local, que 

inclua os atores públicos e privados. 

 Promover a elaboração de políticas públicas sobre Desenvolvimento Econômico Local. 

 Demonstrar a relevância do território e do Desenvolvimento Econômico Local para um 

desenvolvimento integral, incluindo os pilares econômicos sociais e do meio ambiente.  

 Apresentar a necessidade de contar com instrumentos de implementação de estratégias e 

planos de desenvolvimento econômico local, como as Agências de Desenvolvimento 

Econômico Local e as Agências de Desenvolvimento Regional.   
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4. PARTICIPANTES 

Técnicos e políticos, setor privado, atores locais e representantes de diferentes níveis de governo, de 

instituições de promoção e apoio ao desenvolvimento local e organismos internacionais dos 05 

continentes, com equilíbrio territorial, social e de gênero.  

 

5. PROGRAMA E CONTEÚDOS 

O II Fórum será realizado durante os dias 29, 30, 31 de outubro e 01 de novembro de 2013 em Foz do 

Iguaçu, Brasil. No dia 29 de outubro será realizada a abertura, com uma atividade no horário da 

noite.  No dia 30 de outubro pela manhã, teremos uma, ou mais, palestras realizada por alguma, ou 

mais, personalidades de reconhecido prestígio, que posicionem o debate sobre os objetivos e as 

temáticas determinadas.   No dia 31 de outubro, pela manhã, faremos duas mesas redondas que 

debaterão aspectos dos principais temas do fórum. Nos dias 30 e 31 de outubro, à tarde, serão 

realizadas várias oficinas.  No dia 01 de novembro, serão apresentadas as conclusões e a declaração 

do II Fórum posteriormente será feito o encerramento.   

Dia 28 OUTUBRO 29 OUTUBRO 30 OUTUBRO 1 NOVEMBRO 

MANHÃ  PLENÁRIO 

-Saudação 

institucional 

-Palestra de abertura  

PLENÁRIO 

2 MESAS 

REDONDAS 

PLENÁRIO  

RESULTADOS e 

CONCLUSÕES  

-PALESTRA FINAL  

-DECLARAÇÃO 

TARDE  OFICINAS  

 

OFICINAS  

NOITE BOAS-VINDAS    

 

IDIOMA DE TRABALHO: português, espanhol, inglês e francês. 
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5.1 TEMÁTICAS 

Os debates do Fórum serão organizados sobre 07 principais temáticas, com diferentes subtemáticas.   

A governança para o DEL e o papel das autoridades subnacionais será um aspecto transversal em 

todos os debates.  Assim, reflete-se a premissa de que o desenvolvimento econômico local não deve 

ser visto como um grupo de várias iniciativas que operam em nível local, mas para integrar políticas e 

diferentes programas em nível local e melhorar a governança local ao envolver o setor público e o 

privado na sua elaboração e implementação.  Nesse contexto, a importância das autoridades 

subnacionais deve ser fortalecida como meio para integrar as políticas locais e estabelecer os laços 

com iniciativas nacionais e macroeconômicas.   

A seguir, são detalhadas as principais temáticas propostas: 

1. Estratégias de Desenvolvimento Econômico Local: os grandes desafios 

a. Inclusão econômica e economia social (jovens , mulheres, pessoas com necessidades 

especiais, pobres).  

b. Proteção ao meio ambiente e economia verde.   

c. As parcerias público/privadas e o papel/responsabilidade das empresas  

d. A solução e a prevenção de situações de crise, de conflito e de marginalidade.  

e. Migração e desenvolvimento econômico local 

2. Políticas nacionais para o desenvolvimento econômico local 

a. Políticas bottom-up, top-down ou articulação centro/periferia? 

b. Descentralização e desconcentração.  

c. A excelente dimensão do território  

d. Políticas setoriais ou territoriais?  

e. O papel do Estado no desenvolvimento econômico local 

3. O potencial endógeno dos territórios 

a. O potencial endógeno como recurso base para o desenvolvimento 

b. Estratégias de valorização do potencial endógeno 

c. Políticas de articulação entre investidores nacionais para o desenvolvimento 

econômico local 
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d. Relação entre o âmbito urbano e o âmbito rural 

4. Desenvolvimento social, econômico e ambientalmente sustentável  

a. As cadeias de valor como elemento de sustentabilidade econômica 

b. O uso de fontes alternativas de energia  

c. A economia verde 

d. Mudança climática e proteção do meio ambiente:  o papel do território. 

5. Inovação  

a. Inovação no território: sistemas territoriais e sistema nacional de inovação 

b. Inovação social 

c. Gestão do conhecimento 

6. Instrumentos de promoção e apoio ao desenvolvimento econômico local: as agências de 

desenvolvimento econômico territorial 

a. Parcerias público/privada ou responsabilidade pública na promoção e gestão das 

ADET? 

b. Papel e atividades das ADET 

c. A gestão de uma ADET 

7. Cooperação Sul-Sul e triangular 

 

6. PROCESSO  

Durante o ano de 2013 haverá um processo de preparação das diferentes temáticas, com a 

elaboração de documentos de debate e posicionamento que servirão de base para os debates.  O 

processo estará estruturado em 03 grupos:     

1. Academia: uma seleção de 03 universidades do Norte e 03 do Sul que trabalharão em 

conjunto (em 02 ou 03 grupos diferenciados) para a elaboração de: 

a. uma sistematização dos diferentes enfoques do DEL; 

b. documentos de debate sobre as diferentes e principais temáticas do Fórum 
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2. Redes de ADEL e outros agentes de DEL: elaborarão documentos recolhendo a prática e a 

experiência dos seus territórios em DEL e em relação a uma ou várias temáticas principais do 

Fórum.  

3. Redes Globais de Governos Locais/Regionais e Organismos Internacionais: trabalharão 

documentos de posicionamento do DEL nos debates globais. 

O processo do Fórum é dinâmico e participativo, aberto a todos aqueles atores que desejarem 

contribuir para a construção do conhecimento e o intercâmbio de experiências, boas práticas, 

inovações e desafios.  O espaço virtual do Fórum servirá de plataforma para o intercâmbio de 

conhecimento e boas práticas durante 2013:  http://www.foromundialadel.org/ 

 

 Secretaria Técnica 

É responsável pela elaboração dos conteúdos técnicos e tem a missão internacional de consolidar os 

conteúdos acumulados no Primeiro Fórum e reunir os documentos conceituais produzidos. Também 

deverá elaborar os marcos conceituais e coordenar a preparação das temáticas que serão debatidas 

nas reuniões de preparação do II Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local, articular com 

especialistas, universidades, organismos internacionais e de representação, sempre buscando 

aperfeiçoar conceitos e apoiar o Comitê Organizador Internacional, os organizadores do II Fórum 

Mundial, bem como as entidades participantes, com os conteúdos mais adequados e atualizados 

sobre desenvolvimento econômico local/territorial.  Também deverá promover a participação e a 

contribuição de outros atores e instituições.  Responderá pelo cumprimento dos acordos 

institucionais, proporá temáticas e nomes de especialistas para as palestras e oficinas e elaborará os 

documentos parciais e finais do Fórum.  Essa secretaria será assumida pelo Fundo Andaluz para a 

Solidariedade Internacional – FAMSI.  

 Secretaria Executiva 

Junto com a Secretaria Técnica e o Grupo de Comunicação, responde pela manutenção da 

atualização do site http://www.foromundialdel.org , com relação às informações necessárias para o 

II Fórum Mundial e colocará à disposição de todos os conteúdos nos idiomas determinados pelo 

Comitê Organizador Internacional. Também deverá promover a identidade visual do Fórum (logo), 

enviar os convites e a correspondência, administrar as listas de e-mails e constituir a memória dos 

contratos e correspondências relacionadas.  

http://www.foromundialadel.org/
http://www.foromundialdel.org/
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Será responsável por todas as tramitações relacionadas ao Fórum, como inscrição dos participantes, 

informações sobre hospedagem, recepção das autoridades, palestrantes e participantes, viagens e 

outras questões logísticas, junto com a Fundação Parque Tecnológico Itaipu.  

 Comitê Consultivo 

Como terceiro pilar da organização, está sendo constituído um Comitê Consultivo, o qual é pensado 

como um espaço aberto ao diálogo e à participação para aquelas entidades que queiram contribuir 

para o debate no que se refere ao desenvolvimento econômico local e desenvolvimento humano 

sustentável, realizado durante o Segundo Fórum.  Portanto, é responsável por fazer uma convocação 

extensiva às instituições, governos e representantes do setor acadêmico, empreendedor e sociedade 

civil que participaram do I Fórum Mundial de Agências de Desenvolvimento Local, bem como outras 

entidades interessadas nessa temática para que venham fazer parte desse processo de organização 

do II Fórum.  

 

7. AGENDA PRÉVIA AO FÓRUM 

Eventos intermediários de preparação para o II Fórum.  

Principais eventos em 2012  

DATA EVENTO e LOCAL ÁREA TEMÁTICA 

Janeiro 
Fórum Social Mundial  

Porto Alegre, Brasil 

Justiça social e justiça ambiental 

 

Junho 
Rio + 20 

Rio, Brasil 
Desenvolvimento local e sustentabilidade 
ambiental 

Outubro 

Fórum Americano de Agências de 
Desenvolvimento Local  

Córdoba, Argentina  

A gestão do conhecimento no território 

Outubro 

Africités  

Fórum de Autoridades Locais CGLU 

Dakar, Senegal 

Enfoque territorial para o desenvolvimento 
humano sustentável 

 

Outubro Assembleia Geral e Palestra Agências regionais de desenvolvimento 
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EURADA 

Istambul, Turquia 

 

 

Eventos em 2013 – em evolução 

DATA EVENTO e LOCAL ÁREA TEMÁTICA 

25 janeiro: 
Encontro com sócios europeus 

Bruxelas, Bélgica 
Apresentação do II Fórum 

15 - 16 

fevereiro 

Future City Initiative 

Japão 

Tecnologia, sistemas socioeconômicos, serviços, 

modelos de negócio e construção de cidades 

26-30 março  
Fórum Social Mundial 

Tunísia DEL e economia social 

9-10 abril 

Assises de Cooperación 

Descentralizada 

Bruxelas, Bélgica 
Cooperação Descentralizada 

17 abril 

Seminário “As Pequenas e Médias 

Empresas e o Desenvolvimento 

Econômico Local: Experiências de 

pactos territoriais multinível para o 

fortalecimento das Pequenas e 

Médias Empresas" 

La Paz, Bolívia. 

Pequenas e Médias Empresas e DEL – enfoque 
territorial 

22-24 abril 

Seminário “A Cooperação 

descentralizada como instrumento 

para incentivar o desenvolvimento 

territorial: Enfoques, práticas e 

desafios para a Bolívia” 

La Paz, Bolívia. 

Cooperação descentralizada e desenvolvimento 
territorial. 

5-7 junho 
Comitê Executivo da CGLU 

Lyon, França 
Apresentação do II Fórum 

11-13 junho 
III Fórum das Autoridades Locais 
Periféricas 

Direitos e democracia para metrópoles 
sustentáveis e cooperativas 
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Canoas, Brasil 

9-12 
setembro 

Palestra Anual HDCA 
“Desenvolvimento Humano: 
Vulnerabilidade, inclusão e 
Qualidade de Vida 

Manágua, Nicarágua 

Desenvolvimento Humano 

1-4 outubro 

Congresso Mundial de CGLU sob a 

temática: “Imaginar a Sociedade, 

Construir0020a Democracia”; 

Segunda Cúpula Mundial de 

Líderes Locais e Regionais 

Rabat, Marrocos 

Apresentação do II Fórum no marco do Congresso 
Mundial 

 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS  

a. Avançar no diálogo global sobre DEL graças à participação e compartilhamento de 

experiências e de visões de uma ampla diversidade de atores.   

b. Identificar políticas públicas de DEL de sucesso com base no território como boas práticas 

para os participantes/quadros políticos e técnicos.  

c. Combinar a geração de um sistema de intercâmbio de experiências e dados para informar o 

processo.  

d. Geração de parcerias para ter maior incidência na agenda global, por meio de uma agenda de 

atividades conjuntas.   

 


