
INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas décadas, as relações entre Europa e América Latina evoluíram

de uma aproximação limitada  pelas  distâncias  geográfica e  política  e  pelas  sensibilidades

impostas  pela  Guerra  Fria  para  uma  relação  estratégica  e  de  conteúdos  bem  definidos,

programáticos e com objetivos concretos de cooperação em diversas áreas.

As afinidades políticas, culturais e lingüísticas que aproximam os dois continentes, em

grande parte  pelos vínculos  herdados dos  períodos coloniais,  facilitam as  aproximações  e

negociações entre países de ambos os continentes.

Se, em um primeiro momento, tais relações foram definidas, a partir e, sobretudo, da

ação dos Estados nacionais europeus e latino-americanos e, mais recentemente, entre a União

Européia e os Estados nacionais e blocos econômicos regionais do continente americano, os

últimos anos viram as cidades e os governos subnacionais de ambos os continentes iniciarem

um movimento de aproximação e cooperação, os quais começam a transparecer de forma a

influir nas discussões com os demais atores internacionais das duas regiões.

O objetivo desse trabalho é o de analisar a crescente participação das cidades,  dos

governos subnacionais e de algumas de suas organizações nas relações entre União Européia e

América Latina e de que forma contribuem com esse processo na construção de uma aliança

estratégica de fato juntamente com os demais atores governamentais.

Este trabalho é constituído por três capítulos e pelas conclusões. No primeiro capítulo,

será apresentada a discussão teórica sobre as cidades como atores internacionais  no novo

cenário  das  relações  internacionais.  A  partir  de  uma  leitura  interdisciplinar,  serão

confrontadas, primeiramente, algumas idéias sobre o novo papel das cidades no cenário da

globalização e o novo regionalismo. Algumas escolas teóricas das Relações Internacionais

serão  utilizadas  sob  esse  novo  foco  das  ações  externas  dos  entes  locais,  buscando
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compreender como essas teorias explicam e prevêem esse fenômeno recente diante do tema

da  soberania  nacional.  No  mesmo  sentido,  uma  breve  análise  do  tema  da  soberania  da

perspectiva do Direito Internacional servirá como subsídio teórico para a compreensão do

tema.

O primeiro  capítulo  discutirá,  ainda,  a  genealogia  conceitual  dos  termos  utilizados

para  qualificar  a  ação  internacional  dos  entes  sub-nacionais,  tais  como  cooperação

descentralizada,  cooperação  internacional  e  ação  externa,  marcando  suas  diferenças  e

semelhanças para uma maior precisão teórica, as quais portam valores, motivações históricas

e políticas.

O segundo capítulo trará um histórico das relações euro-latinoamericanas a partir das

datas consideradas oficialmente pela União Européia, de acordo com dados disponibilizados

por seus órgãos de informação e bancos de dados, assim como pela bibliografia especializada.

Buscar-se-á delimitar o contexto histórico e político dessas relações como base de preparação

para  o  tema  das  relações  euro-latinoamericanas  entre  as  cidades  e  a  cooperação

descentralizada, desenvolvidos nos capítulo III.

Será analisada a forma pela  qual as relações  se estruturaram ao longo das últimas

décadas e quais seus reflexos e evoluções com relação às cidades dos dois continentes. Não se

pretende,  contudo,  remontar  esse período com profundidade de detalhamento,  mas apenas

abordá-lo para uma compreensão política geral das relações entre os Estados nacionais,  o

processo de formação da União Européia e como as cidades participaram nesse processo.

Ainda neste capítulo, será mostrado um panorama das relações entre América Latina e

União Européia, iniciando-se a partir de suas estruturas e instâncias formais de concertação

política,  nas  quais  atuam  os  governos  nacionais,  e  uma  análise  dos  principais  acordos

estabelecidos entre UE-AL para uma identificação de como as cidades e os governos locais

participam, de forma ativa ou passiva, dessa discussão. Igualmente, as Cúpulas de Chefes de
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Estado serão brevemente analisadas, em particular suas declarações de intenções, como forma

de  contrapor  as  propostas  feitas  nos  encontros  políticos  e  os  avanços  concretos

implementados na cooperação UE-AL.

Estabelecidos os conceitos teóricos e apresentado o panorama histórico e institucional

das relações entre União Européia e América Latina,  o Capítulo III introduzirá o tema da

cooperação descentralizada propriamente dita e abordará os programas de cooperação para o

desenvolvimento  e  aqueles  dirigidos  exclusivamente  às  cidades  e  governos  locais.  O

programa  URB-AL,  de  cooperação  descentralizada  entre  governos  locais  dos  dois

continentes,  será  analisado  neste  capítulo.  Considerado  como  o  maior  programa  de

cooperação  entre  União  Européia  e  América  Latina,  dirigido  aos  entes  locais,  será  dada

atenção  aos  aspectos  externos  ao  programa,  quais  sejam,  seu papel  no  quadro  maior  das

relações entre cidades européias e latino-americanas e da cooperação descentralizada.   Em

seguida, será feita uma análise das redes de cidades como um todo, a fim de introduzir o tema

da  Rede  Mercocidades,  uma  das  principais  organizações  de  governos  locais  da  América

Latina, com destacado papel no processo de integração e cooperação regional. 

As cidades e os governos locais da União Européia e da América Latina, em razão de

sua intensa atividade de cooperação internacional  e articulação política,  especialmente nas

últimas  décadas,  pode  servir  como  uma  alternativa  para  o  quadro,  segundo  alguns

especialistas, crítico nas relações entre União Européia e América Latina. O recente ingresso,

na União Européia, de 10 novos membros deverá causar impactos em todos os níveis, internos

e externos ao bloco, e deverá exigir uma concentração de recursos financeiros e humanos,

agravando a tendência já identificada de remanejamento e redução de fundos destinados à

América  Latina  e  de  redirecionamento  da  cooperação  para  outras  regiões,  como  Europa

Oriental e Ásia.

3



O  quadro  de  instabilidade  geopolítica,  agravado  pelos  conflitos  mais  recentes  no

Oriente Médio com fortes repercussões na Europa, deve igualmente causar um deslocamento

do eixo temático e geográfico da cooperação internacional para o tema da segurança.

Diante desse contexto internacional, a cooperação descentralizada apresenta-se como

alternativa de um outro modelo de cooperação, mais flexível e com grande capacidade de

replicação e otimização dos projetos, programas e recursos, especialmente por meio das redes

de cidades e organizações de governos locais.

Por  fim,  deve-se fazer  a  observação com respeito  à  terminologia  empregada  neste

trabalho. O contexto político e geográfico tratado neste trabalho refere-se à União Européia

(UE) e a América Latina (AL). Serão utilizados os termos Europa, Comunidade Européia,

Europa comunitária e União Européia, para se referir a Europa integrada, sem discriminações

específicas,  exceto  quando  o  contexto  histórico  analisado  exigir.  Da  mesma  forma,  as

referências  feitas à  América  Latina serão relativas  à região que se estende do México ao

Chile.  As  diferenciações  feitas  pela  União  Européia  entre  América  Latina  e  Caribe,  em

virtude das distintas condições políticas e de tratamento, servirão como orientação para este

trabalho.
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CAPÍTULO I: O novo marco teórico das “cidades internacionais”: novos atores num

mundo em transformação

“Os sociólogos têm demonstrado uma tendência a estudar as cidades abordando a ecologia
das formas urbanas, a distribuição da população e os centros institucionais ou focalizando

as pessoas e os grupos sociais, os estilos de vida e os problemas urbanos. Essas abordagens
já não satisfazem mais. A globalização da economia, acompanhada pelo surgimento de uma

cultura global, alterou profundamente as realidades social, econômica e política dos
Estados-nação, das regiões transnacionais e (...) das cidades.”

Saskia Sassen, “As cidades na economia mundial”

Compreender o papel das cidades nas relações entre União Européia (UE) e América

Latina  (AL)  e  o  que  vem sendo feito  no  campo  da  cooperação  descentralizada  entre  os

governos locais desses dois continentes, assim como institucionalmente entre AL - vista como

conjunto de países com interesses muitas vezes comuns e muitas vezes diversos, localizados

na mesma região geográfica e mantendo relações sociais, históricas e políticas de proximidade

e de distanciamento – e UE, entendida como um bloco econômico e político formado por 251

países, será o objeto deste trabalho.

Mas entender o papel das cidades e suas relações de cooperação no âmbito político e

geográfico de UE e AL pressupõe analisar as razões  as quais levaram as cidades a abandonar

sua tradicional posição de administradoras e mantenedoras das necessidades mais imediatas

do patrimônio público local e de seus habitantes e passar a assumir um novo papel, no qual as

relações internacionais e a cooperação com governos locais e regionais de outros países, e até

mesmo  com  governos  nacionais  estrangeiros,  organizações  internacionais  e  agências

multilaterais passam a fazer parte, de forma cada vez mais freqüente e com maior incidência,

da rotina de gestores, administradores locais e prefeitos.
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Para tanto, partimos do princípio de que este fenômeno, relativamente recente (embora

alguns  casos  europeus  já  ocorressem  no  período  do  pós-guerra),  tem  sua  explosão

particularmente nos últimos anos, mais precisamente a partir da década de oitenta e com mais

força no início dos anos noventa, e em razão dos movimentos políticos, econômicos e sociais

provocados pela globalização.

1.1 O novo papel das cidades e governos locais no cenário internacional: a cidade global

Nas primeiras décadas do pós-guerra, quase todos os maiores países capitalistas eram

caracterizados  por  governos centrais  fortes  e economias  nacionais  firmemente  delimitadas

territorialmente. Esses países construíram um bloco político dentro da estrutura de uma Pax

Americana2, ela mesma sustentada por uma rede de arranjos internacionais (Bretton Woods, o

Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Acordo Geral para Tarifas e Comércio,

conhecido como GATT)3 com a qual buscavam regular suas relações econômicas.

Embora  fluxos  de  comércio  de  investimentos  internacionais  tenham se  expandido

rapidamente no período pós-guerra, estes dificilmente colocavam em questão a capacidade

dos  Estados  nacionais  de  implementarem  suas  políticas  econômicas  domésticas.  Uma

conseqüência desta situação foi que cada país dispôs de sua própria estrutura institucional

peculiar  que,  em um grau  maior  ou  menor,  moldou  processos  sociais  e  demográficos  e

manteve um sistema urbano com características nacionais próprias.

Hoje a globalização trouxe transformações significativas na antiga ordem das coisas.

Existem, atualmente, muitas experiências institucionais que apontam na direção de uma nova

organização social e política do espaço4. 
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Nesse contexto, as cidades, principalmente a partir dos anos oitenta, e sobretudo nos

anos noventa, surgem como novos atores públicos não-convencionais – ou não-centrais do

sistema  internacional,  concomitantemente  à  mudança  de  condição  dos  Estados  nacionais

como os únicos atores do sistema internacional.

Dessa forma, diante de um novo momento nas relações internacionais, marcado pelo

aparecimento  de  uma  série  de  novos  atores,  entre  os  quais  os  poderes  locais,  a  ação

internacional desses entes rompe com o monopólio de representação e intervenção que os

Estados nacionais detinham tradicionalmente no campo das relações internacionais.

Retomando o questionamento de Sassen, quando se perguntava se as cidades ainda

tinham  relevância,  Finquelievich  (2004)  recupera  o  contexto  do  início  das  primeiras

percepções  dos  impactos  causados  pelos  processos  de  globalização,  quando  muitos

especialistas,  urbanistas  e  planejadores  decretavam  o  fim  da  importância  econômica  das

cidades, em razão do surgimento das novas redes de tecnologia e informação. De fato, muitas

cidades  viram  seus  ciclos  de  riqueza  e  prosperidade  industrial  desaparecendo  de  forma

implacável  nos  últimos  anos,  tanto  em  países  desenvolvidos  quanto  nos  países  em

desenvolvimento, bem como a proliferação e a expansão das redes mundiais de empresas e o

empobrecimento de suas populações.

No entanto, desafiando essas projeções, muitas cidades teriam concentrado em seus

territórios um importante poder econômico e político. Segundo a teoria sassiana, três fatores

da economia atual explicam porque uma rede de “cidades globais” teria hoje mais importância

do que nunca.

Em primeiro  lugar,  a  economia  global  não  é  simplesmente  um mercado,  mas  um

sistema que necessita  de trabalho especializado,  o qual  está  concentrado nas cidades.  Em

segundo  lugar,  os  processos  de  privatização  e  desregulamentação  transferiram  algumas

responsabilidades dos governos nacionais, regionais e locais ao setor privado, centralizando
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assim estas  atividades.  Finalmente,  a  digitalização  significaria  que  os  setores  econômicos

dominantes  necessitam  ter  acesso  a  uma  infra-estrutura  de  serviços  que  se  encontram

exatamente nos centros financeiros das cidades. Assim, ao invés de se tornarem obsoletas,

estas  cidades  concentram funções  de mando e servem como lugares  de produção para as

atividades financeiras e para as indústrias líderes do período pós-industrial, proporcionando

mercados em que as empresas e os governos podem adquirir os instrumentos financeiros e

tecnológicos que necessitam. 

Um intenso debate se dá no sentido de compreender melhor esses movimentos. No

entanto, o que se verifica é que as cidades teriam se transformado em focos de produção de

indústrias  tecnológicas  de  telecomunicação,  de  inovações  tecnológicas,  econômicas,  mas

também políticas e sociais.

Como  forma  de  se  adaptarem  aos  novos  desafios  impostos  pelos  movimentos

econômicos, sociais e políticos da globalização, as cidades também se tornaram verdadeiros

laboratórios de políticas públicas e centros de experimentação, na busca de responderem às

demandas de suas populações, sempre urgentes, em razão do aumento da urbanização e do

empobrecimento das populações, seja nas cidades dos países ricos, seja, e principalmente, nos

países mais pobres, em particular nas cidades latino-americanas.5

A  necessidade  de  respostas  imediatas  por  parte  dos  governantes  locais  às  suas

populações acabou por servir de estímulo à busca por soluções inovadoras e que atendessem a

um  maior  número  de  pessoas,  universalizassem os  serviços,  e  fossem mais  econômicas,

transparentes e eficazes, utilizando cada vez menos recursos.

As soluções alternativas de viés local surgidas ao longo das últimas décadas, como

respostas a todas essas demandas, são a prova de que, além de haverem se convertido em

pólos centrais da nova economia global, as cidades  tornaram-se celeiros de políticas públicas

inovadoras.
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Nesse rol de políticas encontram-se, sem dúvida, novas estratégias de cooperação e

ação internacional. Nesse contexto, as redes de cidades, que serão analisadas de forma mais

detalhada no Capítulo III, sinalizam uma forma de atuação nesse cenário internacional, ainda

pouco conhecido dos especialistas das Relações Internacionais.

Embora este debate se dirija, em grande parte, às chamadas “cidades-globais”6, e diga

respeito, particularmente, à influência de não mais que 30 ou 40 cidades pelo mundo, segundo

Sassen, presenciamos, ao longo dos últimos anos, que a estratégia de ação internacional vem

ganhando espaço não apenas na agenda das grandes cidades, mas que em muitos casos este

tema   transborda  para  pequenas  e  médias  cidades  européias  e  latino-americanas,  que

percebem as vantagens da projeção internacional e da troca de experiências entre governos

locais para não apenas atraírem atenção e, em conseqüência, recursos técnicos e financeiros

para  sua  localidade,  mas  também para  se  beneficiarem diretamente  desse  intercâmbio  de

conhecimento em políticas públicas.

Muitas cidades e governantes locais conseguiram ultrapassar a visão mais comum a

respeito da cooperação descentralizada, identificada com a atração de recursos diretos e/ou

investimentos. Cabe a ressalva que, em última análise, este seria o objetivo primordial, não

apenas de governantes locais, mas da maioria dos governantes. No entanto, a percepção de

que a ação internacional requer uma estratégia internacional bem focada e de curto, médio e

longo prazos fez com que as cidades de menor porte, seguindo a prática das cidades maiores,

incorporassem a cooperação internacional  na agenda estratégica do município,  tanto como

ação  prática  quanto  como  pensamento  político  local,  e  em  última  instância,  como

incorporação institucional.

Nesse sentido, o desafio colocado para as cidades no novo contexto histórico e político

as  impele  a  buscar  formas  para  darem respostas  compatíveis  à  sua  dimensão.  Apenas  as

cidades que se proponham a buscar formas inovadoras – sociais, tecnológicas, econômicas,

9



políticas – alcançarão um novo protagonismo. Surge daí uma inevitável reflexão: nem todas

as cidades que puderam criar meios inovadores possuem a mesma proporção de inovação em

todas as áreas. Algumas cidades terão destaque por suas inovações tecnológicas, outras, por

suas inovações sociais, culturais ou econômicas. Em outras ainda, é possível que uma fase

inovadora seja antagônica a outra, até o ponto em que uma elimine ou debilite a outra. Apenas

a evolução do trabalho, dentro da mesma realidade complexa, confirmará ou contradirá esses

conceitos.

Esse processo de construção e  amadurecimento  de inovações,  que fará  com que a

cidade se transforme de uma “cidade de transformação” a uma “cidade de informação”, é o

que Castells (2000), um dos expoentes da Escola Catalã e da vertente globalista do chamado

“novo regionalismo”7,   denomina de “cidade da nova economia”. Para tentar situar o papel

para o qual estão sendo demandas as cidades em processo de câmbio histórico, caracterizado

como “Era da Informação”, Castells refere-se especificamente às condições sobre as quais se

desenvolve a chamada “nova economia”,  centrada a partir  da transformação tecnológica e

organizativa,  e  analisa  qual  o  papel  das  cidades  nesse  novo  contexto  e  na  relação,

problemática,  que  se  estabelece  entre  essa  nova  economia  e  os  processos  sociais  e

institucionais. 

Como  “nova  economia”,  Castells  define  os  processos  econômicos  globais  que  se

desenvolvem de forma desigual e contraditória, mas em todos os continentes, redefinindo os

conceitos atuais de centralidade e periferia. A economia do conhecimento, assim, caracteriza-

se  fundamentalmente  por  três  grandes  eixos  inter-relacionados:  a)  está  centrada  no

conhecimento  e  na  informação  como  bases  da  produção,  da  produtividade  e  da

competitividade, tanto para empresas como para regiões, cidades e países; b) é global, no que

implica  que  as  atividades  econômicas  dominantes  –  articuladas  globalmente  como  uma

unidade de tempo real  –  funcionam em torno dos sistemas  de globalização econômica:  a
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globalização dos mercados financeiros interconectados por meios eletrônicos, e a organização

em nível planetário da produção de bens e serviços e de sua gestão; c) funciona em redes

descentralizadas dentro  da empresa, em redes de empresas e em redes entre a empresas e suas

redes de pequenas e médias empresas.

Para Castells,  as cidades possuem um papel fundamental  nesse contexto,  um papel

duplo,  segundo  o  qual  elas  seriam  estratégicas  tanto  como  produtoras  dos  processos  de

geração de riqueza de um novo tipo de economia, quanto  como produtoras da capacidade

social  de corrigir  os efeitos desintegradores e destruidores de uma economia de rede sem

nenhuma referência a valores sociais mais amplos, mais coletivos ou não mensuráveis pelo

mercado.

Com  relação  ao  novo  papel  das  cidades  na  globalização  e  as  políticas  públicas,

Castells estabelece um estrito vínculo entre a política cidadã e o desenvolvimento da nova

economia e das novas tecnologias. Desenvolve a idéia de mercados locais de tecnologia sobre

a  base  de  políticas  cidadãs  e  ambientais,  intensivas  e  de  tratamentos  avançados  em

informação,  desde  a  modernização  de  serviços  públicos  até  a  criação  de  sistemas  de

participação cidadã, que articulem suas formas tradicionais e presenciais, com novas formas

interativas  por meio da internet.  Isso não apenas otimizaria  a gestão,  mas também criaria

mercados locais, potenciais mercados para pequenas e médias empresas inovadoras, a base do

desenvolvimento do futuro.

Segundo as idéias de Castells, a nova cidade ou “a cidade da nova economia” seria o

próprio vetor do desenvolvimento global, atraindo investimentos de acordo com as adaptações

inovadoras à nova realidade, por meio  do planejamento, da gestão racional e das próprias

políticas cidadãs e sociais, aumentando sua competitividade. A cidade estaria, assim, pronta e

preparada para enfrentar os novos desafios da globalização e atrair investimentos das redes e

fluxos econômicos.
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Os críticos dessa via globalista do novo regionalismo sustentam, por seu turno, que o

eixo  estruturante  da  cidade  competitiva  exigiria  o  equacionamento  dos  constrangimentos

relacionados  ao  entorno  social,  cultural  e  estético  do  espaço  urbano,  pois  esses  fatores

influenciariam a qualidade de vida e a atratividade do espaço urbano aos agentes econômicos

externos.  Nesse  sentido,  haveria  uma  inversão  de  prioridades:  as  questões  vinculadas  à

participação cidadã,  à inclusão social,  à redução da pobreza,  à oferta  de atividades  e  aos

espaços  culturais  passam  a  serem  implementadas  como  políticas  compensatórias  e  não

universalizantes  e,  ao  criar   um  dos  pilares  da  chamada  boa  governança  (governance),

serviriam apenas para atenuar os impactos negativos gerados pela inserção na sociedade de

fluxos.  A  imagem  da  cidade  assumiria  uma  importância  cada  vez  maior,  para  além  do

conteúdo das políticas implementadas, visando acima e antes de tudo a preservação de uma

imagem atrativa e buscando a visibilidade.

Para a corrente regionalista do novo regionalismo, a qual tem em Storper (1997) um

de seus defensores, o novo regionalismo, que começa a emergir  nos anos setenta,  passa a

sobrepor-se sobre o antigo regionalismo, devolutivo e reativo por parte dos governos locais. O

novo regionalismo não emana do governo central, mas é a criação de uma resposta direta às

tensões e às pressões movidas pela emergência da cidade-região como ator importante na

economia e nas relações internacionais.

Para Storper, ao contrário do que defende a via globalista, as políticas competitivas,

numa competição global de regiões, agem freqüentemente contra a equidade das mesmas. A

prática  de  promover  o  desenvolvimento  local  procurando  atrair  investimentos  resulta  em

guerras fiscais competitivas entre vários lugares.

Sobre a chamada governança, Storper (1999) afirma que a palavra adquiriu conotações

claramente opostas no que diz respeito ao papel do setor público. Uma delas significaria a

fusão entre o público e o privado em parcerias amplas,  em que a idéia de governo como
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conjunto de relações políticas, envolvendo disputas e discussões sobre objetivos e políticas, é

substituída pela idéia de esfera pública como conjunto relativamente limitado de arranjos para

harmonizar  vários  interesses  privados  sob condições  estreitas  de falha  de mercado.  Deste

ponto  de  vista  essencialmente  neoliberal,  a  governança  da  cidade-região  envolveria  a

substituição da confrontação ou da competição entre interesses públicos ou privados com uma

abordagem  tecnocrática  para a solução de problemas locais. Em outras palavras, o que é bom

para as empresas locais é considerado bom para a cidade como um todo.

Um outro sentido da palavra define governança como o envolvimento de um conjunto

de  reações  institucionais  complexas  com  os  maiores  problemas  provenientes  do  ajuste

econômico  e  social  do  sistema  global-local  emergente.  Deste  ponto  de  vista  mais

institucionalista, a governança das cidades-regiões faz parte de um problema mais amplo de

coordenação  global  contemporânea.  Não  existe  uma  escala  geográfica  única  na  qual  a

regulação política da economia mundial ou de seus componentes pudesse ser assegurada. O

problema crucial nesse caso é a coordenação através de escalas geográficas entre as políticas

perseguidas nos planos supranacional, nacional e regional, envolvendo a coordenação tanto

formal  quanto informal  e as  possibilidades  de contribuição  popular  nas  sua formulação e

implementação em todos os níveis. 

Diante do exposto, pode-se chegar a uma conclusão parcial, a partir das constatações

sobre os enormes desafios apresentados às cidades e que emergem no sistema global.  Do

ponto  de vista  da  visão regionalista,  deve-se buscar  a  mistura  adequada de  cooperação e

competição. Com relação à questão das demandas sobre o poder público local, na busca de

eficiência  e  perenidade  de  suas  ações  frente  às  condições  externas  em  rápida  mudança,

Storper afirma que, sem um alto grau de responsabilidade, as iniqüidades sociais locais - na

forma de disparidade de renda e bem-estar, acesso diferencial ao poder local, disparidades na

13



provisão de bens e serviços públicos entre diferentes áreas da cidade-região – criadas pelas

busca de eficiência estarão prontas a conduzir ao conflito social e à instabilidade.

1.2 A perspectiva das Relações Internacionais

Aonde se situaria,  então,  no espectro das relações entre as cidades e os entes sub-

nacionais no cenário internacional e, principalmente, diante do novo regionalismo, questões

como a soberania estatal  e  a competência exclusiva do Estado nacional  de representar  os

interesses da nação no exterior? 

É inevitável que a discussão resvale no tema da soberania estatal e nas competências

do Estado nacional, que pode variar muito de acordo com as realidades históricas, jurídicas,

institucionais e políticas de cada país e, em particular, nos casos de América Latina e Europa.

No  entanto,  na  teoria  das  Relações  Internacionais,  a  questão  mesma  das  relações

externas e o conceito de soberania acabam por colocar em questão a amplitude da cooperação

descentralizada e seus alcances reais.

Nas  teorias  clássicas  de  Relações  Internacionais,  tal  como  na  ciência  política,  a

dicotomia “soberania estatal – anarquia internacional” como fundamento das relações internas

e relações internacionais baliza a discussão sobre os atores das relações internacionais. Nesse

sentido, Bobbio (1997) marca claramente a diferenciação entre ordem interna e externa para

definir sobre o que se baseiam as relações internacionais: no monopólio da força. O critério

que adota não leva em conta a diversidade de atores das relações internacionais, que podem

ser  Estados,  mas  também  organizações  internacionais,  sindicatos  e  suas  organizações,

empresas  e,  atualmente,  com  as  medidas  jurídicas  adotadas  por  alguns  organismos
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internacionais,  como  os  Tribunais  Internacionais  da  União  Européia  e  o  Sistema

Interamericano de Direitos Humanos, o próprio indivíduo.

No entanto, o uso da força, que no plano interno é de exclusividade do Estado, no

plano  externo  não  possui  referência,  restando  a  guerra  como  prática  de  “solução  de

controvérsias” em último caso.

 Apelar para a análise da guerra e do monopólio do uso da força em um contexto no

qual o objeto em questão são as cidades pode parecer algo distante do foco principal deste

trabalho. No entanto, a discussão sobre o monopólio da força como instrumento inerente do

Estado para a defesa da soberania remete inevitavelmente ao debate sobre as novas formas de

soberania no século XXI e suas conseqüências diretas no campo da atuação internacional dos

governos locais e outros atores. Nessa linha, cabe a tentativa de insistir na busca da atuação de

outros atores que não o Estado no cenário internacional nas teorias clássicas sobre o papel do

Estado como soberano das relações internacionais. Bobbio afirma que se é verdade que ao

lado dos Estados desempenham também um papel importante os atores não-estatais e se é

verdade que tais atores têm papel decisivo e iniciativa em um  grande números de crises e de

conflitos (deve-se penar  nas empresas multinacionais), também é verdade, por outro lado,

que, quando determinada situação culmina na necessidade de  provas de força, não são eles

que as levam a efeito, mas os Estados, que monopolizam esta força, e os resultados desses

confrontos  são  afinal  avaliados  segundo  a  influência  que  eles  têm  na  vida  dos  Estados

envolvidos. Isto indica que os Estados são, se não os únicos, certamente os atores decisivos no

contexto das relações internacionais.

Não há dúvidas que esse ponto de vista da teoria realista das Relações Internacionais,

cuja base se encontra nos clássicos trabalhos de Aron (1970) e Morgenthau (1948) forma a

coluna dorsal de compreensão das relações internacionais e da importância dos conceitos de

“soberania estatal  x anarquia internacional”.  O realismo é considerado,  até  hoje,  o marco
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teórico dominante na disciplina das Relações Internacionais. A persistência do Estado-nação

como ator central no cenário pós-guerra fria é dado contundente da realidade. Há, no entanto,

um processo de transformação que os enfoques realista clássico e neo-realista, desenvolvidos

nos ano oitenta, têm dificuldade em captar. É verdade que o neo-realismo e as distintas linhas

de  pesquisa  produzidas,  em especial  a  contribuição  sistêmica  de Waltz  (1992)  e  Krasner

(1985), abriram perspectivas centradas no abandono do ethos pessimista baseado na natureza

humana  que  norteava  o  trabalho  dos  clássicos  como  Morgenthau  (STUART,  2002).  A

“estrutura” da anarquia, ou seja, da multiplicidade de situações e combinações possíveis no

cenário  internacional,  assim  como  seus  efeitos  sistêmicos,  constituíram-se  no  centro  da

explicação,  contestando  a  visão  realista  tradicional  da  “vocação  de  poder”  como  núcleo

explicativo.

Essa flexibilização conceitual também ocorreu no campo dos teóricos liberais, que na

década de 1970, tinham balanceado o predomínio realista na academia norte-americana com

novas teorias.8

Dessa convergência de teorias surgiram novas abordagens centradas na negociação e

não no confronto entre os atores, principalmente os Estados. Em geral, essas teorias colocam

as instituições no papel de facilitadoras da  cooperação entre as partes.

Em resumo, o cenário internacional, para neo-realistas e neoliberais, ambos vinculados

à Escola norte-americana, é o da anarquia. A diferença entre os enfoques situa-se no grau de

confiança  nas  instituições  multilaterais  e  nos  regimes.  Contudo,  a  resistência  da  Escola

Inglesa ao predomínio da academia norte-americana estabeleceu bases para a busca de uma

linha de trabalho alternativa. Assim, o “novo realismo” mantém um elo comum com a visão

realista,  consolidada  no  processo  de  convergência  entre  neo-realistas  e  neoliberais:  o

reconhecimento da importância das relações de poder. A diferença, no entanto, está dada pela

consideração  dos  processos  de  mudança  e  pela  necessidade  de  ponderar  as  limitações
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impostas pelas relações de poder. Ou seja, o foco se coloca nas transformações do sistema e

não  nas  externalidades  sistêmicas.  Essa  abordagem  do  “novo  realismo”  permite  a

compreensão de processos que se desenvolvem na direção de um “novo regionalismo” como a

via mais adequada para a participação de sujeitos sociais e políticos no plano internacional

(STUART, 2002).

1.3 A perspectiva do Direito Internacional

Em seu trabalho sobre a diplomacia federativa brasileira, Borgea (2002) apresenta a

opinião de renomados internacionalistas brasileiros e estudiosos do Direito Internacional de

diversos países sobre as possibilidades legais que os entes sub-nacionais federativos possuem

nos ordenamentos jurídicos internacionais.

Segundo  o  estudo,  que  se  limita  a  analisar  as  realidades  jurídicas  dos  Estados

federativos, constata-se que, em cada federação, os entes que a compõem gozam de diferentes

graus de autonomia. Ainda que se pese a tentativa de distinção operada pela teoria política

entre  federação  e  confederação,  pode-se  verificar,  na  prática,  que  muitos  Estados  que  se

denominam federais – e não confederações – permitem que suas unidades federativas tenham

participação  direta no plano externo.

O  centro  da  discussão  situa-se  na  natureza  jurídica  da  federação,  uma  união

permanente de dois ou mais estados, na qual cada um deles conserva apenas a autonomia

interna e transfere a soberania externa a um organismo central  (ACCIOLY, 1956). O que

caracteriza  a  federação,  segundo  o  mesmo  autor,  “é  que  todos  os  seus  membros  se

subordinam a um governo central, plenamente soberano, na esfera de suas atribuições, entre

as  quais  se  compreende,  principalmente,  a  de  representar  o  conjunto,  nas  relações
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internacionais”.   E  conclui  que  “a  personalidade  externa  de  cada  um  de  seus  membros

desaparece inteiramente na pessoa do Estado federal. Só a este compete fazer a guerra ou a

paz, celebrar tratados internacionais, acreditar e receber agentes diplomáticos.” Apesar das

considerações feitas sobre o Estado federal, o autor faz ressalvas quanto à possibilidade de

que, em alguns países, como Alemanha e Suíça, a ação internacional dos entes sub-nacionais

é admitida.

Outros  autores  arrolados  por  Borgea,  como  Rezek  (1998),  seguem  pelo  mesmo

caminho, afirmando que os estados federados não possuem personalidade jurídica de Direito

Internacional Público para expressar posições próprias e vontade na cena internacional.

Mello  (1992),  no  entanto,  ao  discutir  as  condições  de  validade  dos  tratados

internacionais  e a capacidade das partes contratantes,  argumenta que os membros de uma

federação também podem celebrar estes instrumentos  em determinados casos especiais.  O

direito  interno,  para o autor,  por  meio  do estatuto  constitucional  do Estado federal,  pode

atribuir tal prerrogativa aos entes  federados.

Em sentido semelhante, Oppenheim apresenta uma inovação ao defender que, embora

os estados federados não possam ser sujeitos de Direito Internacional em seu sentido pleno,

perfeito  e  normal,  seria  impróprio  sustentar  que  sejam  desprovidos  de  qualquer  posição

internacional. O autor sustenta ainda que a personalidade internacional – e, em conseqüência,

a  capacidade  para  celebrar  tratados  –  não  decorre  exatamente  da  soberania,  mas  da

possibilidade de assumir obrigações, de se atribuírem direitos e de deter poderes perante o

Direito Internacional. Tais características podem ser encontradas em estados membros de uma

federação,  fazendo  com  que  os  mesmos  possam  ser  considerados  sujeitos  de  Direito

Internacional, a depender das características de cada país que tenha adotado o federalismo

(OPPENHEIM, 1996).
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Com base nas considerações  expostas,  Borgea deduz que os autores nacionais  que

tratam da  matéria estão mais atrelados às particularidades da Federação brasileira, na qual a

história  política  e  a  tradição  constitucional  nunca  contemplaram  qualquer  autonomia

internacional para as unidades federativas. Por outro lado, estudiosos estrangeiros entendem,

de maneira diversa, que o Direito Internacional admite a atuação internacional de unidades

federadas, quando constitucionalmente autorizadas.

Deve-se, no entanto,  ressaltar  que,  embora Borgea se refira a estados federados na

maioria dos casos, este princípio, no caso brasileiro, poderia ser aplicado também às cidades,

elevadas à condição de entes autônomos da federação a partir da Constituição de 1988. Este

fato   garante  um grau  relativamente  elevado  de  autonomia  às  cidades  brasileiras  quando

comparadas  às demais  cidades  latino-americanas  ou mesmo européias9.  Em certa  medida,

adicionado  a  outros  elementos,  como  interesse  e  condições  das  próprias  cidades,  este

elemento jurídico poderia ser entendido como um dos fatores em razão dos quais as cidades

brasileiras vêm assumindo a liderança latino-americana e, em certa medida, no campo das

relações internacionais entre governos locais.10

É  feliz  o  destaque  dado  por  Borgea  à  opinião  de  Oppenheim,  que  desloca  a

preocupação dos demais juristas sobre o tema da personalidade internacional, referindo-se não

à soberania, mas à possibilidade de assumir obrigações perante o Direito Internacional. Este

caso torna-se ainda mais  evidente quando se trata  de analisar  a ação das cidades  na cena

internacional. Ora, os acordos de cooperação e ações internacionais dos governos locais não

colocam em risco a soberania nacional, mas pelo contrário, podem reforçá-la se esta ação,

como já destacado, puder ser coordenada, quando conveniente, à ação do Estado nacional. 

1.4 Definição terminológica
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1.4.1 Cidades,  governos locais,  autoridades locais,  entidades subnacionais:  os  atores

locais

Ao  longo  deste  trabalho  utilizar-se-á  diversos  termos  para  discriminar  os  entes

subnacionais, apesar do risco da imprecisão terminológica. A preferência será dada ao termo

“cidade”, segundo a conceituação de Borja e Castells (1997), segundo a qual deve-se separar

os conceitos de cidade e governo local, aquele identificado com um conjunto mais abrangente

de atores da sociedade civil no espaço urbano, todos preocupados com o desenvolvimento

local. Embora as preocupações deste trabalho incidam predominantemente sobre as ações dos

governos locais na esfera internacional, estas - no contexto da cooperação descentralizada, a

qual por definição, refere-se à atuação do conjunto de novos atores – orientam-se no sentido

mais amplo do termo “cidade”, na medida em que envolvem invariavelmente outros atores

urbanos  no  espectro  destas  relações.  Assim,  as  ações  internacionais  dos  governos  locais,

identificados com a cooperação descentralizada, acabam por resgatar e reafirmar o conceito

de cidade como o conjunto de atores urbanos voltados para o desenvolvimento.

Todavia,  a  miríade  de  entes  subnacionais  atende  a  uma  série  de  conceituações  e

estruturas políticas, jurídicas e administrativas próprias e não obedecem à mesma lógica de

atuação e participação política no cenário internacional.

Da  mesma  forma,  as  realidades  de  cada  governo  local,  seja  uma  cidade,  uma

província,  um estado ou uma região,  variam de acordo com o entorno jurídico e político

nacionais ao qual pertencem, sendo que, dependendo da região do globo, gozam de maior

liberdade de ação internacional e de cooperação.

Assim,  os  governos  locais  de  Europa e  América  Latina  possuem comportamentos

distintos diante das possibilidades de ação internacional. Embora os governo territoriais de
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maior  amplitude  possuam,  em  geral,  um  rol  mais  amplo  de  atribuições  e  competências

políticas  e  jurídicas,  especialmente  quanto à  gestão  e  ao  planejamento  urbanos,  foram as

cidades que, nos últimos anos, assumiram a liderança da cooperação descentralizada e da ação

internacional. Algumas explicações para esse fenômeno podem ser aventadas.

Em primeiro lugar, as cidades são a esfera governamental mais próxima do cidadão.

Esse fato faz com que o governo municipal esteja mais exposto às demandas crescentes da

população, demandas esta que geram impactos diretos na vida das pessoas e no cotidiano da

cidade.  A  partir  da  década  de  1980,  os  processos  de  democratização  e  descentralização

implementados  na  América  Latina  aportaram  uma  série  de  novas  atribuições  às

municipalidades,  sem  que  ocorressem,  em  contrapartida,  as  transferências  de  recursos

necessárias para atendê-las de maneira adequada. Com a exceção das grandes cidades, que em

geral possuem orçamentos razoavelmente proporcionais aos seus complexos problemas,  as

cidades  médias  e  pequenas  acabam  sofrendo  um  achatamento  de  seus  orçamentos.  A

cooperação descentralizada, por meio de contatos com outras cidades e com os organismos

internacionais  surge  nesse  contexto  como  uma  das  alternativas  de  captação  de  recursos

financeiros e técnicos para a implementação de projetos em diferentes áreas e que não se

viabilizariam de outra forma.

As  redes  de  cidades,  catalisadoras  da  ação  internacional  dos  entes  locais,  vêm

crescendo exponencialmente nos últimos anos como reflexo da proliferação de iniciativas de

cooperação descentralizada, ao se lançarem neste novo cenário. Existem, por sua vez, redes de

autoridades locais, as quais incluem as regiões, estados e províncias. Embora não exista um

inventário sobre todas as redes e organizações de governos locais existentes no mundo, poder-

se-ia afirmar que as cidades vêm liderando este processo.11

Não se deve ignorar o elemento político embutido nesse debate. Não há dúvida que,

em razão da força e dimensão dos Estados e regiões de América Latina e Europa, sua ação
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internacional  poderia  assumir  significados  muito  mais  perigosos.  Na  Europa,  esse  tema

assume outros contornos, especialmente no caso dos países nos quais as regiões carregam

historicamente reivindicações por maior autonomia jurídica e política, como a Espanha (este

ponto será melhor analisado no Capítulo III).

Antenor Borgea (2002), em trabalho de relevo sobre o tema, sustenta de forma oposta

a força das unidades  infranacionais  federativas  em sua atuação na cena internacional.  Ao

exercerem a função de agentes externos, as unidades federativas constituem o próprio sujeito

desse novo modelo de diplomacia. No entanto, constatando o fato de sua ocorrência, qual

seja, a ação internacional das unidades infranacionais, destaca o papel do poder central de

incentivar, coordenar e apoiar as ações externas dos entes federativos no intuito de ajudá-los a

identificar  oportunidades  internacionais  de  cooperação,  de  comércio,  de  atração  de

investimentos e financiamentos e de inovações tecnológicas. 

Chama atenção nesta abordagem o destaque dado ao papel do poder central em apoiar

e incentivar os demais entes sub-nacionais na construção de uma participação descentralizada

na esfera internacional,  não mais vista como exclusiva do Estado nacional.  Nesse sentido,

nota-se  que  muitos  países  europeus,  identificando  este  movimento  crescente  de  atuação

internacional dos governos locais, não apenas criaram estruturas burocráticas para apoiar e

coordenar este movimento, mas também perceberam a necessidade de se reduzir ou dirimir

possíveis hiatos jurídicos dessa atuação, a qual não possui, em muitos casos, nenhum tipo de

previsão legal. Nesse sentido, o governo central pode ir além, inclusive legislando sobre o

tema e, conseqüentemente,  regulando a questão de forma a dar mais segurança jurídica às

ações internacionais dos poderes locais e à cooperação descentralizada.12

1.4.2 Cooperação descentralizada, cooperação internacional, ação internacional: notas
sobre uma genealogia conceitual
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No decorrer  deste  estudo serão  empregadas  várias  fórmulas  para  se  caracterizar  o

fenômeno  em  questão.  O  termo  cooperação  descentralizada,  o  qual  foi  consagrado  pela

literatura especializada e pelos documentos oficiais, sobretudo europeus, tem sua origem na

França,  país  que,  nas  últimas  décadas,  assistiu  o  movimento  das  coletividades  locais

lançarem-se no espaço internacional de forma vertiginosa, consistente e progressiva.

Nos primeiros anos, particularmente no inicio da década de oitenta, o surgimento de

uma série de nomenclaturas e termos para definir o fenômeno poderiam confundir o leitor:

ação  exterior,  ação  estrangeira,  relações  exteriores,  relações  internacionais,  política

estrangeira, pára-diplomacia, entre tantas outras, indistintamente. Progressivamente o termo

cooperação  descentralizada  emerge  entre  os  demais  e  é  adotado  pela  comunidade

internacional.

Petiteville (1995) relata de forma esclarecedora o contexto político francês, dentro do

qual vão decantando os demais termos. O termo “ação exterior” das coletividades locais, na

França, surge em primeiro lugar, em razão de sua noção genérica e pelo seu aparecimento em

discursos oficiais, logo no início da década de 1980.13

Segundo sua análise, todos os termos relativos às palavras “exterior” e “internacional”,

como relações exteriores ou ação exterior, prestam um desserviço a compreensão do assunto,

pois portariam evidente ambigüidade. A palavra “exterior” pode referir-se a uma relação de

determinada região do país com outra do mesmo país, não ficando claro que se refere a uma

entidade local estrangeira. 

Segundo  a  análise,  esses  termos,  assim  como  “assuntos  externos”  ou  “relações

exteriores”  já  estariam  consagrados  e  identificados  com  a  ação  diplomática  do  Estado

nacional. Não seria possível, nesse caso, empregar o mesmo termo para qualificar as ações

das coletividades locais, as quais carecem de uma personalidade jurídica internacional e não
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possuem nenhuma competência ou atribuição para assinar tratados de Direito Internacional ou

declarar a guerra.

Na mesma acepção, oriunda da incapacidade jurídica e diplomática, seria o caso dos

termos  “relações  internacionais”,  “política  externa”,  “política  estrangeira”  ou  “ação

internacional”.

Da análise de Petiteville (1995), depreende-se que a utilização do termo cooperação

descentralizada  evita  maiores  confusões  com a  ação  diplomática  do  Estado  central,  essa

respaldada  pela  personalidade  jurídica  internacional  inerente  e  exclusiva,  a  qual  estaria

identificada com todos os termos relativos a “internacional” e “exterior”. De outra forma, o

termo cooperação descentralizada refletiria melhor a ação das coletividades locais no cenário

internacional, mas também no nacional com conexões internacionais. Nesse sentido, o termo

abarcaria  todos os tipos de relações entre cidades e governos locais,  como irmanamentos,

relações  econômicas,  transferência  de tecnologia,  assim como as relações formalizadas  ou

sem instrumento formal. 

Ainda sobre as vantagens da denominação “cooperação descentralizada”, o fato de que

essa  possa  ser  estendida  a  cidades  dentro  do  mesmo  país  e  entre  regiões  de  um mesmo

território  contaria  como  uma  vantagem,  pois  manteria  o  termo  vinculado  aos  acordos

estabelecidos  entre  governos  locais,  com  perspectivas  de  extensão  e  ampliação  para  a

participação de demais atores interessados.

 Finalmente sustenta que, em muitos casos, a cooperação entre cidades engloba outros

atores que não apenas governos locais ou centrais,  mas também universidades,  centros de

estudo  e  pesquisa,  entre  outros.  De  fato,  o  termo  utilizado  pela  própria  comunidade

internacional  refere-se  a  uma  descentralização  da  cooperação  internacional,  cujos

beneficiários seriam as cidades e os governos locais juntamente com outros órgãos públicos

ou de direito privado, como as organizações não-governamentais (ONGs), por exemplo.
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O  termo  “diplomacia  federativa”,  empregado  por  Borgea  (2002),  confronta  os

argumentos tecidos por Petiteville. Inicialmente, a própria palavra “diplomacia” já causaria

arrepios  no estudioso  francês,  em razão de  sua forte  conotação e  identidade  com a  ação

externa dos Estados centrais. De fato, uma das principais atribuições do Estado nacional é

estabelecer  relações  com  os  demais  Estados  soberanos,  objetivando,  entre  outras,  a

manutenção de sua própria soberania. Contudo, o qualificativo “federativa” altera totalmente

o sentido do termo, tirando-lhe o peso estatal central e causando estranheza. Em certo sentido,

o termo acaba cedendo parcela da responsabilidade pela guarda da soberania nacional aos

demais entes da federação, o que, em princípio, poderia soar como generoso e abrangente,

afinal, a federação é o conjunto coeso de todos os seus entes, sendo que todos devem buscar

preservar  sua  unidade,  seja  em direção  ao  exterior,  seja  em direção  ao  próprio  território

nacional.

Seguindo  essa  linha  de  raciocínio,  não  se  pode  ignorar  que  o  termo  “diplomacia

federativa” traz a tona a discussão sobre a soberania nacional. Se o Estado central entende que

sua soberania depende não apenas da defesa de seu território e valores da ameaça externa,

mas também e especialmente de coesão interna, essa norma também poderia ser aplicada à

ação externa de suas unidades federadas. Em outras palavras, a ação internacional de estados

e municípios, entes da federação, deveria ser incentivada e apoiada pelo Estado central, pois

estes  também representam a  nação  da  qual  fazem parte.  Nesse  sentido,  depreende-se  do

conceito de Borgea a idéia de coordenação e paralelismo entre as ações internacionais  do

Estado central, de estados federados e municípios. Este conceito, no entanto, não poderia ser

empregado por cidades e governos locais de Estados unitários, por exemplo. Daí o choque

entre o conceito francês e o conceito brasileiro, sendo que a França é Estado unitário.

Deve-se ressaltar  a importância do emprego dos termos utilizados para qualificar a

ação internacional das cidades e dos governos locais. Além de se buscar uma maior precisão
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conceitual, não se pode ignorar o peso e a relevância das palavras, pois estas carregam não

apenas conceitos e idéias, mas intenções políticas, ideológicas e são construídas em longos

processos  históricos.  Nesse  sentido,  e  para  fins  deste  trabalho,  empregar-se-á  o  termo

cooperação descentralizada, em virtude de ser termo já consagrado pela literatura. No entanto,

entende-se  que  este  termo  convive  harmonicamente  com  todos  os  demais  que  trazem  a

palavra  “internacional”.  Haja  vista,  a  maioria  das  instâncias  administrativas  responsáveis

pelas ações e políticas internacionais das cidades, na Europa ou na América Latina, emprega o

termo “internacional” em sua denominação, como “relações internacionais” ou “cooperação

internacional”.
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CAPÍTULO II: Histórico e evolução das relações UE-AL

2.1  Histórico institucional das relações euro-latinas

As  relações  institucionais  entre  União  Européia  (UE)  e  América  Latina  (AL)

remontam à década de 1960, mas é apenas nos anos 1990 que começam a tomar a forma

institucional que culminará na Cúpula de Chefes de Estado do Rio de Janeiro, de 1999.14 Para

efeitos de sua política externa e de cooperação, a UE adota uma conceituação igualmente

adotada  pela  maioria  das  organizações  internacionais,  como  as  agências  da  ONU15,

circunscrevendo a região num todo, considerado como “América Latina e Caribe (ALC)”.

Isso  ocorre  pois  os  países  da  região  com  os  quais  a  União  Européia  mantém  relações

comerciais e políticas respeitam diferentes acordos.A UE  desenvolveu vínculos com a AL e

com o Caribe em separado. Essa é a razão pela qual a estrutura institucional e a cooperação

com as duas sub-regiões ainda são baseadas em acordos bastante distintos. Com exceção de

Cuba, os países do Caribe formam parte do Grupo ACP (África, Caribe e Pacífico) e por essa

razão estão vinculados à UE pelos Acordos de Yaoundé (em seguida Lomé e, hoje em dia,

Cotonou). Já as relações UE-AL se desenvolvem em nível bi-regional, por meio dos diálogos

especializados, mas em conjunto, com os países das sub-regiões do Mercosul, da Comunidade

Andina  e  da  América  Central,  e  diálogos  bilaterais  estabelecidos  individualmente  com

México  e  Chile.Num  nível  mais  amplo,  a  direção  estratégica  das  relações  UE-AL  é

determinada  pelo  diálogo  político  institucionalizado  através  de  dois  principais  fóruns

existentes: o Grupo do Rio, criado em 1986 (por iniciativa dos países da região, e que será

analisado adiante), e as Cúpulas de Chefes de Estado e de Governo da UE e da AL. Hoje em

dia,  as  relações  UE-AL  dependem  do  Regulamento  PVD-ALA  (Países  em  Vias  de

Desenvolvimento da Ásia e América Latina)16, enquanto os países do Caribe fazem parte do
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grupo ACP (África, Caribe e Pacífico), e dependem dos Acordos de Cotonou, firmados em

200017 (essa distinção respeita a maioria dos acordos comerciais e políticos internacionais em

vigor, inclusive com os demais países e blocos e não cria maiores problemas nas relações

entre cidades da UE e da AL18).

Embora a UE e a AL venham estabelecendo e promovendo vínculos desde a década de

1960, as relações entre os dois continentes recebem um grande impulso a partir da entrada de

Espanha e Portugal, em 1986, na então Comunidade Européia, como sugere Arenal (2001).

Assim,  a  relação  entre  a  UE  e  os  países  latino-americanos  se  desenvolveram

simultaneamente  em  escala  nacional,  regional  e  sub-continental  e  remontam  ao  próprio

histórico da formação da UE, e, paralelamente, dos movimentos, ainda que incipientes, de

integração latino-americana, por meio da formação de blocos econômicos.

2.1.1  Cronologia: datas importantes nas relações entre UE e AL

1952: Criação da Comunidade Européia do Carvão e do Aço, ponto de partida do processo de

integração que dá lugar a União Européia, em 1992.

1969:  Criação do Pacto Andino,  que dará origem,  muitos  anos depois,  à  Comunidade de

Países Andinos.

1973: Criação do Caricom (Comunidade e Mercado Comum do Caribe).

1974:  Início  das  Conferências  Bienais  dos  Parlamentos  europeu  e  latino-americano

(Parlatino).

1975: Criação do Grupo ACP (Estados da África, Caribe e Pacífico) e assinatura da primeira

Convenção de Lomé.

1976: Primeiras atividades de cooperação entre a Comunidade Européia, América Latina e

alguns países do Caribe que não eram membros do grupo ACP.
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1983: Assinatura do primeiro acordo de cooperação entre a UE e o Pacto Andino.

1985: Assinatura do Acordo de Luxemburgo, com América Central.

1986: Criação do Grupo do Rio.

1990: Declaração de Roma, pela qual se estabelece o diálogo político entre UE e o Grupo do

Rio.

1991: Tratado de Assunção, que cria o Mercosul.

1994: Protocolo de Ouro Preto, que consolida e institucionaliza o Mercosul.

1999: Cúpula do Rio, I Cúpula de Chefes de Estado de UE e AL.

2000: Assinatura dos acordos de Cotonou entre UE (15 países) e os países ACP (77 países).

2002: Cúpula de Madri,  II Cúpula de Chefes de Estado de UE e AL.

2004: Cúpula de Guadalajara,  III Cúpula de Chefes de Estado de UE e AL.

Fonte: La Unión Europea, América Latina y Caribe: una asociación estratégica, Comisión Europea,
2004 (adaptações do autor)

A análise do quadro acima permite perceber que as relações entre UE e AL, apesar de

seu longo histórico de praticamente quatro décadas,  começa a tomar corpo já no final  da

década de 1970 e início de 1980, durante o processo de redemocratização do sub-continente.

Apenas  com  o  abrandamento  das  animosidades  entre  os  países  da  região,

características desse período,  marcado pela Guerra Fria e seus reflexos na América Latina,

como a questão dos alinhamentos “automáticos e não-automáticos” – tornou-se possível uma

aproximação que viria a se transformar num processo de integração regional e criação de

blocos econômicos e políticos, como o Mercosul, por exemplo.

Consolidava-se na região a restauração democrática. Graças a isso, a América Latina

ganhava autoconfiança e alimentava expectativas diversas ao descobrir por conta própria suas

potencialidades  de  cooperação,  em  bases  mais  pragmáticas  e  realistas.  Talvez  o  melhor
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exemplo disso seja o que poderíamos chamar  de “novo entendimento” entre o Brasil  e a

Argentina, que contou com forte estímulo dos Chefes de Executivo, os presidentes Sarney e

Alfonsin19.

Sepultando rivalidades arcaicas e abrindo perspectivas, o sopro democrático contribuiu

para aproximar os países da América Latina. Em termos diplomáticos, a democracia tornou

possível  uma autêntica  linguagem comum e viabilizou,  também em 1986,  a formação do

Grupo do Rio, que como mecanismo de coordenação, logo se tornaria no contexto regional o

canal da diplomacia presidencial latino-americana (GUIMARÃES, 1994).20

Ao longo de quatro décadas criou-se uma estrutura complexa de relações políticas,

comerciais e de cooperação entre a União Européia e a América Latina, bastante avançadas e

em diferentes níveis e âmbitos.

O amplo universo de acordos, declarações conjuntas e ações de cooperação revelam

um  avanço  considerável  nas  relações  UE-AL.  De  uma  situação  de  desconhecimento  e

ignorância  mútua,  ainda  que  muito  mais  do  lado  europeu  que  do  latino-americano

(caracterizados  pela  ausência  de  relações  institucionais  e  por  escasso  interesse  daquele

continente  com relação à América Latina),  assistimos com o passar dos anos à configuração

de uma situação de diálogo político de alto nível, e da concertação em praticamente todos os

campos, como a cooperação econômica – e para o desenvolvimento – e o estabelecimento de

bases para uma nova relação associativa, os quais vêm se tornando cada vez mais prioritários.

No entanto, esta evolução indubitável não deve nublar a percepção de que as relações

UE-AL permanecem desiguais no que diz respeito às prioridades e expectativas de cada parte.

Segundo alguns autores, para a União Européia as relações com a América Latina se mantêm

em um nível secundário se comparadas com outras regiões e blocos.

Em virtude do Tratado de Roma21, que atribuiu um  caráter preferencial  às relações

com  determinados  países  terceiros,  em  concreto  com  os  países  que  se  vieram  a  serem
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identificados  mais  tarde  com  ACP  (África,  Caribe  e  Pacífico),  e  da  política  da  então

Comunidade Européia no sentido de outorgar caráter preferencial às relações com os países

vizinhos do Mediterrâneo e da Europa Central e Oriental (por razões de segurança e interesse

econômico),  situou-se tradicionalmente  a  América  Latina  em uma posição  secundária  em

relação a outras regiões (ARENAL, 2001).22

Por  outro  lado,  ao  longo  desses  quase  40  anos  de  aproximações  e  processos  de

cooperação,  estes  acordos vêm evoluindo  nitidamente,  o  que  nos  possibilita  classificá-los

segundo  um  critério  de  evolução,  a  partir  do  qual   podem  ser  identificadas  as  várias

transformações ocorridas no cenário internacional como um todo.

2.2 Os acordos UE-AL

O exercício da análise dos acordos entre UE e AL e sua evolução não se dedica tanto,

neste  trabalho,  a  identificar  questões  técnicas   e  nuanças  jurídicas  e/ou   formais  em sua

estrutura,  em  seu  corpo  legal,  ou  mesmo  acerca  de  sua  inserção  no  quadro  do  direito

internacional e comercial histórico dos dois continentes, nem sua tipificação nas respectivas

constituições, sejam da Comunidade Européia ou dos países latino-americanos.

Pretende-se identificar a evolução nos acordos – avanços e retrocessos –  a partir de

uma  conjuntura  política  ampla  que  destaque  simultaneamente  a  evolução  das  relações

políticas entre UE e AL no cenário internacional, cujas transformações foram profundas, e,

em  muitos  casos,  irreversíveis,  ao  longo  dos  últimos  40  anos.  As  relações  políticas,

geopolíticas,  comerciais  e  sociais  transformaram-se profundamente  e  estas  transformações
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promoveram impactos nas relações euro-latinas. E neste quadro que pretendemos entender os

acordos UE-AL.

Nesse sentido, objetiva-se compreender como estas mudanças e como a evolução dos

acordos vem estabelecendo novos paradigmas na discussão sobre as relações internacionais, e,

mais  particularmente,  nas  relações  euro-latinas  (tais  como a  democracia,  os  processos  de

descentralização, a questão da participação, etc.), e como,  paulatinamente, passa a envolver e

congregar novos atores internacionais, como as cidades e os governos locais.

A  literatura  especializada  identifica  quatro  etapas  nas  relações  UE-AL,  ou  quatro

gerações de acordos, com algumas distinções entre os períodos. A leitura deste processo em

etapas estabelece um panorama geral e resumido da evolução das relações entre Europa e

América Latina, inseridas em um contexto internacional de mudanças profundas, na medida

em que compreende  um período extenso,  marcado  pela  grande densidade  histórica  e  por

transformações geopolíticas importantes para os dois continentes.

Uma análise de recorte mais amplo, articulando dados técnicos dos acordos em si aos

fatos políticos que se sucederam ao longo das últimas décadas, foi a abordagem adotada por

Baccaria, Sberrro e Sandoval em seu artigo “La Unión Europea y América Latina: história de

una relación y dez propuestas para reactivarla”.23 Essa abordagem orienta a construção das

seções a seguir.

2.2.1  Primeira etapa (1970-1982)

Segundo os autores, a primeira etapa transcorre de 1970 a 1982, quando surgem as

primeiras formas de diálogo institucionalizado e os acordos de primeira geração. Os autores

fazem a ressalva de que o primeiro impulso para se estabelecer  um diálogo político veio de

parlamentares  e  não  dos  governos  nacionais.  Neste  sentido,  foram promovidos  encontros
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bianuais,  a  partir  de  1974,  entre  o  Parlamento  Europeu  o  Parlamento  Latino-americano,

também conhecido como Parlatino.

Estes  encontros  se  converteram  em  uma  plataforma  para  que  os  parlamentares

denunciassem o autoritarismo e as violações de direitos humanos que afligiam a região latino-

americana. A partir dessa iniciativa estabeleceu-se, então, uma doutrina que deu fundamento

democrático à relação birregional, a qual acabou por lhes permitir enfrentar  crises políticas

posteriores e mesmo o conflito na América Central.

Os acordos comerciais  de primeira  geração foram impulsionados pela Comunidade

Européia, e tinham como objetivo  fomentar práticas as mais possivelmente equilibradas e

simétricas. Em geral, na outorga mútua da Cláusula da Nação Mais Favorecida24.E nada mais,

já que os acordos comerciais eram não-preferenciais, ou seja,  eram “acordos vazios”, pois a

Europa seguia o modelo tradicional de “aid, not trade” (ajuda, não comércio). Estes acordos

foram assinados com o México, a Argentina, o Uruguai e o Brasil, sendo que o Chile não

firmou o acordo devido ao golpe militar do General Augusto Pinochet, em 1973.

 Durante a década de 1970 operaram-se mudanças e reajustes importantes nas relações

internacionais. Foi quando a Europa começou a desempenhar um papel internacional mais

significativo  graças, em grande parte, ao mecanismo de Cooperação Política Européia (CPE),

antecedente direto da Política Exterior e de Segurança Comum (PESC), que existe até os dias

de hoje. Foi também uma década marcante em matéria de cooperação internacional,  pois,

decididamente,  a  Comunidade  Européia  inicia  a  busca  por  novos  parceiros  e  passa  a

estabelecer novos mecanismos que contribuem para nivelar suas relações exteriores. Dessas

iniciativas nasceram os acordos de Yaoundé, Lomé e Cotonou.25
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2.2.2  Segunda etapa (1982-1990)

Na segunda etapa, que vai de 1982 a 1990, a relação entre Europa e América Latina

teve  que se  adaptar  ao  contexto  ideológico  dominante,  marcado  pelo  recrudescimento  da

Guerra Fria26. Este contexto foi sentido e vivenciado de forma particular na América Central,

onde  o  surgimento  dos  movimentos  revolucionários  endógenos  era  interpretado  por

Washington como de responsabilidade de Moscou ou Havana.

A respeito da América Central, a União Européia (UE) adotou uma posição autônoma

com relação à norte-americana. Para os europeus, o problema centro-americano estava mais

relacionado com a garantia de segurança regional. Dessa forma, a Europa apoiou os processos

de consolidação da democracia e o processo de paz na região, até então considerada como

“quintal” norte-americano. 

Em matéria de diálogo político, o surgimento do Diálogo de São José27 com os países

centro-americanos, demonstra uma mudança qualitativa e implica uma participação mais ativa

dos governos europeus nas relações com os países da América Latina (AL). Esta participação

governamental, deve-se ressaltar, vem acompanhada de uma mobilização da sociedade civil,

sem  precedentes  no  continente  europeu,  de  apoio  aos  movimentos  políticos  centro-

americanos.  Este diálogo contribui  em muito  para a  renovação do processo de integração

regional centro-americano.

Em 1985, firmou-se o Acordo de Luxemburgo, considerado de  “segunda geração”.

Este acordo possuía caráter regional e foi firmado com um grupo de países centro-americanos.

No marco desse acordo a cooperação para o desenvolvimento foi ampliada, mas ainda tratava-

se de um acordo não-preferencial,  no qual  o aspecto comercial  se limitava  a Clausula da

Nação Mais Favorecida, não havendo, portanto, câmbios no processo de acesso aos mercados

europeus pelos produtos centro-americanos. Apesar das expectativas geradas de se avançar
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mais nas relações de cooperação financeira, comercial ou na discussão pelo perdão da dívida

entre a América Central e a UE, ou ainda, na proposta de que a região fosse incluída nos

Acordos de Lomé, o resultado final ficou restrito a ajuda ao desenvolvimento.

Cabe aqui uma análise mais pormenorizada sobre os chamados acordos de  segunda

geração, dada sua importância no quadro evolutivo das relações UE-AL, do intenso contexto

político  mundial,  e  em  razão  da  discussão  em  torno  do  surgimento  da  modalidade  de

“cooperação para  o  desenvolvimento”,  tópico  que  provoca  algumas  divergências  entre  os

estudiosos do tema. 

A segunda geração de acordos refletirá  perfeitamente  a  aceleração do processo de

aproximação a aprofundamento das relações entre a Comunidade Européia (CE) e a América

Latina  (AL).  Esta  segunda  geração  inaugurar-se-á  com  a  conclusão  de  um  acordo  de

cooperação com o Brasil, em setembro de 1980, seguido das assinaturas de acordos com o

grupo andino, em 1983, e, como já descrito, com a América Central, em 1985.

As  características  gerais  desses  acordos  de  cooperação  de  segunda  geração

comparados  aos  anteriores  são,  em primeiro  lugar,  de  responder  não  apenas  a  interesses

comerciais,  senão  também a  interesses  políticos,  como  no  caso  da  América  Central.  Em

segundo  lugar,  inaugurar  uma  política  regional  para  a  AL,  rompendo  com  a  política

estritamente bilateral, país por país praticada até então. Nesse sentido, os acordos passam a

buscar de forma mais intensa o fomento a integração regional. 

Em  terceiro,  a  CE  passa  a  dar  importância  crescente  à  cooperação  para  o

desenvolvimento, que por sua vez passa a constituir uma componente essencial na maior parte

dos novos acordos. Apesar de todos os avanços obtidos e visíveis nas relações entre UE e AL,

esses acordos de cooperação seguiram sendo, do ponto de vista da política comercial, acordos

não-preferenciais; do ponto de vista da cooperação econômica e para o desenvolvimento, são

“acordos-marco”, que não contêm nenhuma estipulação concreta, nem compromisso material
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e ainda menos nenhum protocolo financeiro. Tratavam-se de declarações de intenções, com as

quais  ambas  as  partes  se  comprometiam  a  atuar  no  sentido  de  ampliar  e  aprofundar  a

cooperação bilateral.

Este  caráter  puramente  declarativo  em matéria  de cooperação econômica  e  para  o

desenvolvimento não impediu, no entanto, que as relações entre UE e AL pudessem avançar

em vários níveis e campos, como no caso centro-americano. O ponto de inflexão na discussão

sobre os acordos de segunda geração e a ausência de disposições concretas com relação à

cooperação financeira e para o desenvolvimento deve ser analisado sob a luz dos acordos

comerciais e suas conseqüências nas relações comerciais entre CE e AL.

Há de se destacar que, na prática, a ajuda ou cooperação para o desenvolvimento, de

presença  marcante  nessa  geração  de  acordos,  foi  o  único  instrumento  econômico  para

respaldar o diálogo político e objetivos pontuais, como a luta contra a pobreza. Pode-se dizer

que,  de certa  forma,  a  ajuda ao desenvolvimento serviu como uma “muleta” para que os

países latino-americanos deixassem de insistir no acesso ao mercado europeu e na eliminação

do protecionismo comunitário.

Devemos lembrar, com Arenal (2001), que fundamentais para explicar o novo clima

que se inicia nas relações entre Europa e América Latina são as negociações e o posterior

ingresso de Portugal e Espanha na CE, como já mencionado. Este fato acelerará o processo de

aproximação entre  as regiões,  não apenas pela  atividade  que os novos sócios da CE irão

exercer, inclusive anteriormente a sua adesão (no seio das instituições comunitárias, e a favor

da intensificação das relações com a AL), mas também porque em torno da ampliação da CE

cristalizam-se uma série de elementos de fundo e de oportunidade, que farão possível uma

reorientação geopolítica comunitária.

No  início  dos  anos  1980,  uma  série  de  acontecimentos  revitaliza  o  interesse  da

Comunidade Européia  pela  América  Latina.  O conflito  na América  Central,  que  levará  a
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Europa a implicar-se diretamente na busca de soluções pacíficas e negociadas para a região e

o recrudescimento do enfrentamento Leste-Oeste, no contexto que se chamou de Segunda

Guerra Fria. 

Para as relações  UE-AL, outro fato de extrema relevância é  a crise da dívida que

irrompe  em  1981-1982,  e  seu  impacto  negativo  nas  relações  econômicas  euro-

latinoamericanas, que fará com que a Europa preste uma maior atenção nos problemas da

região.  Note-se  ainda  os  avanços  no  processo  de  integração  européia  e  o  crescente

protagonismo  pretendido  pela  CE  no  mundo,  emoldurado  pelo  já  citado  Sistema  de

Cooperação Política.

2.2.3  Terceira etapa (1990-1994)

A primeira metade dos anos 1990 viu a transição entre as relações baseadas no diálogo

político  e  na ajuda ao desenvolvimento  para os  acordos de terceira  geração,  baseados no

interesse  econômico  e  comercial,  propiciados  pelo  visível  aumento  das  exportações  e  do

investimento  europeu  na  América  Latina,  e  pelas  privatizações  realizadas  no  marco  do

“Consenso de Washington”28, e a atração dos mercados ampliados que os novos esquemas de

integração regional ofereciam.

O modelo  anterior  de  relações  entrou  em crise  devido  às  transformações  globais,

regionais e nacionais.  No âmbito global, com a queda do Muro de Berlim e o fim do conflito

Leste-Oeste, as motivações sobre a segurança  momentaneamente desapareceram.

Nos  âmbitos  regional  e  nacional,  as  “ondas  democratizantes”  dos  anos  1980,  na

América do Sul, e as negociações de paz na América Central  colocaram as preocupações

políticas  no  segundo plano.  Além disso,  o  surgimento  e  o  fortalecimento  de  propostas  e
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esquemas de integração regional também obrigaram a uma mudança nos modelos de relação

entre Europa e América Latina.

Do lado europeu, a Comunidade Européia havia se transformado em União Européia29

e  isto  obrigou a revisar  o  formato  de  seu  relacionamento  com a América  Latina.  Foram

estabelecidas novas orientações para a política de cooperação para o desenvolvimento (1990-

1995) e foram feitas previsões de gastos de cinco anos30  . A cooperação diversificou-se e foi

divida  em  dois  eixos:  cooperação  para  o  desenvolvimento  –  onde  figura  a  cooperação

descentralizada e o Programa URB-AL, entre outros – e a cooperação econômica, de fomento

ao  investimento  ao  comércio,  como  o  Programa  como  o  AL-INVEST31.Também  foram

introduzidas  algumas  inovações  para  se  negociarem  acordos  comerciais,  inaugurando  a

“terceira geração” de acordos: a chamada “cláusula democrática”, que condiciona a assinatura

do  acordo  à  manutenção  de  regimes  democráticos  nos  Estados  firmantes,  incluindo  aí  o

respeito aos direitos humanos; e a  “cláusula evolutiva” mediante a qual se pretendia que os

acordos pudessem se ajustar por si sós às novas realidades. Porém, estes acordos não foram

firmados de forma indiscriminada com toda América  Latina.  Ficaram de fora,  a  América

Central, a Comunidade Andina e Cuba. 

Nota-se claramente um ponto de mudança importante no trato dado pela UE à região,

sendo  segmentada  e  cada  sub-região  sendo  enquadrada  um  quadro  político  e  comercial

distinto.  Nos aspectos econômico e comercial,  ocorre,  durante a Rodada do Uruguai32,  no

marco das reuniões do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, pela sigla em inglês),

um enfrentamento inevitável entre europeus latino-americanos no capítulo agrícola, dado o

protecionismo europeu na matéria, encarnado na Política Agrícola Comum33. Também neste

período houve grande ênfase pela União Européia em investimento político e estratégico na

configuração  de  algo  que  tinha  experiência:  o  regionalismo.  Contatos  de  negociações  e
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estratégias  de fortalecimento  de esquemas  de integração regional,  como o Mercosul  ou o

Pacto Andino, passam a ser mais um foco nas relações UE-AL.

2.2.4  Quarta etapa (1994-1999)

A segunda metade dos anos 1990 foi caracterizada pela forte promoção do comércio e

de investimentos entre Europa e América Latina. Trata-se de um câmbio radical na estratégia

anterior de “aid, not trade”. Os latino-americanos mudaram de discurso e passaram a dar

maior relevância às relações econômicas do que em décadas anteriores. Isso ocorre por várias

razões.

Em primeiro lugar, as políticas de abertura e liberalização comercial estão em seu auge

e praticamente todos os países da região adotam um receituário neoliberal34.

Em segundo lugar,  a aparição de mais  competidores  no cenário europeu,  como os

países mediterrâneos, da Europa Central e Oriental.

Em terceiro lugar, no espectro político da própria relação UE-AL, a falta de resultados

concretos e mensuráveis e certa impaciência quanto aos discursos sobre as relações históricas,

culturais  e  políticas  entre  as  regiões  e  a  impossibilidade  de  que  tais  conexões  pudessem

converter-se em ações mais efetivas.

Finalmente, as tentativas e avanços das negociações para a criação da ALCA, a Área

de Livre Comércio das Américas,  que significava,  ao menos teoricamente,  a abertura dos

mercados  norte-americanos  aos  produtos  latino-americanos.  Para  grande  parte  dos  países

latino-americanos, o grau de liberalização econômica é considerado desde então, como um

indicador pertinente, talvez o mais importante, para se avaliar os progressos de suas relações

bilaterais.
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A União Européia aceitou e ratificou esta mudança nos acordos de quarta e quinta

gerações  com  os  países  latino-americanos,  pois  assim  evitava  perder  ou  diminuir  sua

importância  relativa  na  região,  perante  as  investidas  norte-americanas  para  a  criação  da

ALCA. Também optou por diferenciar os países e regiões da América Latina em virtude de

seu  nível  de  desenvolvimento  econômico  e  dos  possíveis  agrupamentos  regionais  que  já

vinham então tomando forma e deveriam transformar-se em interlocutores diretos com a UE.

Reconhece-se, dessa forma, a heterogeneidade da região e se estabelece um enfoque seletivo e

de “várias velocidades” nas negociações.

Esta  nova estratégia  para  a  América  Latina,  aprovada  pelo  Conselho  Europeu em

1994, baseava-se nos seguintes preceitos: a) no interesse econômico, que domina a relação

bilateral;b) no mútuo compromisso com os direitos humanos e com a redução da pobreza;c)

nas relações que passam a ser diversificadas e a se basear em acordos de terceira e quarta

gerações (novos acordos de livre comércio).

Os acordos de quarta geração estariam baseados em: i) diálogo político entre Chefes

de Estado e de Governo, ministros, altos funcionários e parlamentares,  aberto a sociedade

civil, para se discutirem matérias de interesse comum  (assuntos internacionais, temas sobre

desenvolvimento,  entre  outros),  e  uma tentativa  de se estabelecer  uma relação mais  entre

pares  e  de  reconhecer  a  estatura  política  emergente  da  América  Latina  no  cenário

internacional; ii) liberalização econômica e comercial (criação de zonas de livre comércio)

progressiva  e  recíproca;  iii)  cooperação  para  o  desenvolvimento,  a  partir  da  criação  de

conselhos conjuntos de maior nível de decisão que as anteriores comissões mistas, com o fim

de identificar  melhor  as  áreas  prioritárias  para  cada  Estado.  Em 1995,  com a  criação  da

Organização Mundial  do Comércio (OMC), iniciaram-se os debates  acerca da redução de

tarifas  acordadas  na  Rodada  do  Uruguai.  A  liberalização  multilateral  exigida  pela  nova

organização diminui a vantagem competitiva dos países que até então vinham se beneficiando
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do regime preferencial dado aos países ACP. Assim, puderam-se abrir as negociações diretas

para a abertura do mercado europeu aos países da América Latina.

Esta  abertura,  no entanto,  seria  diferenciada  e avançará  em ritmos  diferentes,  nem

sempre sem percalços. O primeiro acordo de quarta geração que se iniciou a negociar foi com

o Mercosul, mas ele ainda não foi concluído. O segundo foi firmado como México, em 2000.

Já o acordo firmado com o Chile, em 2002, possui mais características de “quinta geração”,

por ser um acordo mais avançado do que aquele firmado com o México. 

As  negociações  entre  União  Européia  e  o  Chile,  de  um  lado,  e  entre  ela  e  o

MERCOSUL, de outro,  foram e são mais  complicadas  dos que aquelas  realizadas  com o

México,  sobretudo  com  relação  ao  tema  agrícola,  uma  vez  que  os  países  do  Cone  Sul

exportam produtos agrícolas de clima temperado a preços competitivos, como carne, grãos,

vinho e lácteos,  produtos  estes  que também constam da principal  pauta   das  exportações

européias.

2.3 O Diálogo Político

Como já  mencionado,  as relações  políticas,  em nível  sub-continental  utilizam dois

principais canais para o diálogo político: o Grupo do Rio (G-Rio) e a chamada “Associação

Estratégica”  entre  UE e  AL (nome atribuído  mais  recentemente),  que são as  Cúpulas  de

Chefes de Estados dos países dos dois continentes.

O G-Rio, também denominado “Mecanismo Permanente de Consulta e Concertação

Política”, foi instituído por declaração assinada no Rio de Janeiro, em 18 de dezembro de

1986, com o propósito de fortalecer e sistematizar a concertação política de seus membros.

Chamado inicialmente de “Grupo dos Oito”, o G-Rio não foi uma mera junção dos Grupos de
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Contadora (Colômbia, México, Panamá e Venezuela) e de Apoio (Argentina, Brasil, Uruguai

e Peru), mas se valeu da experiência anterior, limitada ao tema da pacificação da América

Central. 35 

O G-Rio, por sua vez, com plataforma política clara, tem representatividade latino-

americana,  e,  como tal,  é  reconhecido  por  outros  interlocutores  regionais,  como a  União

Européia.  Em seus  quinze  anos  de  existência,  e  como  prova  de  sua  importância  para  o

conjunto dos países latino-americanos, o G-Rio já promoveu 17 encontros presidenciais, 22

reuniões ordinárias de ministros de Relações Exteriores e 3 reuniões extraordinárias. Desde

sua  primeira  reunião  presidencial,  em  1987,  em  Acapulco,  estabeleceu-se  a  prática  do

consenso para a adoção de decisões do Grupo.Ao contrário do que se temia, a ampliação  do

Grupo  visando  ao  benefício  de  maior  representatividade   não  prejudicou  sua

operacionalidade. Sua ampliação se deu em duas oportunidades. A primeira ocorreu no marco

da  IV  Cúpula  do  G-Rio,  em Caracas,  em 1990,  quando  ingressaram oficialmente,  como

membros de pleno direito, Chile, Equador, Bolívia e Paraguai, assim como um representante

rotativo do Caribe e outro da América Central. Posteriormente, após um longo processo de

consultas, o G-Rio decidiu atender favoravelmente a solicitação de ingresso dos países centro-

americanos  –  Costa  Rica,  El  Salvador,  Guatemala,  Honduras  e  Nicarágua,  assim  como

República Dominicana, tendo estes países ingressado oficialmente como membros de pleno

direito no marco da XIV Cúpula de Chefes de Estado e de Governo, em Cartagena de las

Indias, em junho de 2000.

Apesar de seu papel estratégico e político para os países da região,  o G-Rio não conta

com uma estrutura institucional. A continuidade e o seu êxito se devem, em grande parte, à

sua flexibilidade e informalidade de seu funcionamento.  A organização e coordenação dos

trabalhos e de suas reuniões, por exemplo, está cargo da Secretaria Pró-Tempore, cuja gestão

corresponde a cada ano ao país sede da reunião de Chefes de Estado e Governo.
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Note-se no quadro cronológico (2.1.1) que as relações entre UE e AL dão uma guinada

no sentido de se buscar bases concretas de aproximação e cooperação a partir dos processos

de  democratização  integração.  Ora,  o  G-Rio  –  desde  sua  declaração  constitutiva  –  está

predicado  no  binômio  democracia/integração.  Esta  é  sua  base  filosófica,  mas  também

histórica.As  aproximações  e  os  avanços  das  negociações  de  cooperação  entre  UE e  AL

marcarão profundamente as relações euro-latinoamericanas. É a partir desse momento que se

iniciam  as  relações  diretas  UE-G-Rio.  Desde  1987,  celebram-se  anualmente  reuniões

ministeriais entre UE e o G-Rio, que se  tornou o principal canal de interlocução entre os dois

continentes.

2.3.1 A “Associação Estratégica”: as Cúpulas de Chefes de Estado e Governo entre UE e

AL

A Cúpula do Rio

Em um contexto favorável de aproximação política e econômica, a idéia de dar um

passo qualitativo  nas relações  UE-AL, a  partir  de uma grande cúpula  bilateral  nasceu do

encontro entre os presidentes Jacques Chirac, da França, e Fernando Henrique Cardoso, do

Brasil, em 1997 (BACARIA, 2003). 

Posteriormente, foram Brasil e Alemanha que se converteram nos promotores de uma

cúpula birregional. Devido ao consenso existente sobre as relações bilaterais e a influência

desses países em suas zonas respectivas, nas quais são  motores das decisões políticas (por

meio do MERCOSUL, e da aliança franco-alemã, na UE), o projeto de uma cúpula de alto

nível foi concretizado rapidamente.
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O fato de a Cúpula do Rio de Janeiro ter reunido 48 Chefes de Estado e de Governo

pela  primeira  vez  rendeu-lhe  uma  grande  importância  histórica,  e  a  converteu  em  um

trampolim ideal no sentido de uma nova relação estratégica. Todavia, antes mesmo de nascer

a  “Associação  Estratégica”  confrontou-se  com  um  contexto  internacional  desfavorável,

devido  a  forças  contrárias  à  abertura  comercial  em  alguns  Estados  membros,  as  quais

obrigaram a própria UE a se distanciar da estratégia traçada em 1994. E o papel de trampolim

foi  o  único  aporte  concreto  para  uma  mudança  qualitativa  nas  relações  birregionais.As

negociações  comerciais  seguiam independentemente dos resultados  da Cúpula do Rio.  Os

países  do  MERCOSUL e  o  Chile  pretendiam que as  negociações  de  um acordo de  livre

comércio,  estancadas  desde  então,  recebessem  um  novo  impulso,  o  que  acabou  não  se

concretizando. Até algumas semanas antes da Cúpula, países como a França e outros haviam

bloqueado o mandato de negociação para a Comissão Européia.

O  desenvolvimento  dos  trabalhos  da  Cúpula  do  Rio  de  Janeiro  haviam posto  em

evidência  fricções  constantes  e  divergências  fundamentais  entre  ambas as regiões  sobre a

evolução  de  suas  relações  internacionais.  Outras  questões  de  relevo,  como  o  papel  da

sociedade civil nas relações UE-AL e a reforma da ONU, foram também foram pontos de

desacordo que deixavam entrever as dificuldades inerentes às relações entre os países e que

complicariam o estabelecimento de uma aliança estratégica que fosse além das declarações de

princípios genéricas, uma vez que, depois do encontro da Cúpula do Rio, tudo ainda deveria

ser feito.

Os resultados  da Cúpula do Rio podem ser interpretados  como um movimento  de

grande impulso em busca de novos padrões para o estabelecimento de uma nova relação, que,

todavia, estava por ser preenchida de conteúdos concretos e realistas e construída visando a

resultados bilaterais satisfatórios para ambas as partes.
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A Cúpula de Madri

A Segunda Cúpula UE-AL, celebrada em maio de 2002, em Madri, Espanha, e que

deveria  haver  proporcionado  um novo  impulso  à  “Associação  Estratégica”,  acordada  por

ambas as partes na Cúpula do Rio, teve resultados bem aquém dos esperados. Apesar do tom

otimista das declarações da Cúpula, poucos avanços concretos puderam ser identificados.

Para alguns observadores (SBERRO, 2003), a Cúpula de Madri confirmou a tese de

que a  América  Latina  havia  perdido importância  nas  relações  exteriores,  e  que esta  teria

abandonado a estratégia inter-regionalista do decênio anterior, a qual pretendia estabelecer um

marco de relação privilegiada UE-AL. 

As  exigências  e  negociações  de  ampliação  da  UE em direção  aos  países  do  leste

europeu, o compromisso com as negociações na OMC, e a primazia do tema da segurança e

do combate ao terrorismo na agenda internacional, em razão dos atentados de 11 de setembro

de 2001, em Nova York36,  são alguns dos fatores que explicam uma nova paralisação nas

relações  euro-latinas sobre diálogo político,  sobre a cooperação para o desenvolvimento e

demais questões comerciais. Um dos únicos avanços tangíveis deste encontro foi a assinatura

do acordo  comercial  entre  UE e  Chile37 e  as  novas  propostas  da  Comissão  Européia,  os

programas @LIS e ALBAN, que serão analisados em seguida.

Em resumo, a Cúpula de Madri promoveu poucos avanços no marco das relações UE-

AL.

A Cúpula de Guadalajara: novos atores em cena
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Realizada  em  maio  de  2004,  a  Cúpula  de  Chefes  de  Estado  e  de  Governo  de

Guadalajara ocorre em período muito próximo às conclusões deste trabalho. Por essa razão,

pouco se pôde investigar  sobre seus resultados concretos e avanços conquistados no marco

das relações UE-AL.

No  entanto,  por  ter  sido  convocada  e  articulada  com  antecedência,  algumas  das

negociações para sua realização, assim como as expectativas criadas em torno do encontro e

os resultados pretendidos já figuravam como parte da própria Cúpula.

Os  trabalhos  preparatórios  para  a  Cúpula  foram iniciados  no  final  de  2002.  Esta

antecedência se justifica na medida em que um dos seus objetivos principais era avaliar os

avanços e progressos realizados desde a Cúpula de Madri e propor aos líderes de UE e AL um

plano de atuação, baseado em eixos políticos, a fim de, mais uma vez, impulsionar as relações

e fortalecer a “Associação Estratégica”. Apesar das diferenças existentes entre grande parte

dos países, especialmente sobre os temas comerciais, os trabalhos preparatórios permitiram

alcançar, paulatinamente alguns consensos sobre temas considerados prioritários e que foram

tratados na Cúpula: a coesão social e o multilateralismo.

A insistência nessa agenda de debates trouxe à tona o tema do crescimento sustentável,

a  falta  de  equidade  social  e  o  acesso  desigual  aos  bens  e  serviços  coletivos,  apesar  do

crescimento econômico experimentado nas últimas duas décadas  por muitos países latino-

americanos38. 

Não há como ignorar que essa mobilização levantou suspeitas acerca das verdadeiras

intenções européias sobre a orientação da Cúpula de Guadalajara para temas que tiravam do

foco  as  questões  relativas  a  liberalização  dos  mercados  europeus  aos  produtos  latino-

americanos,  especialmente  nos setores agrícolas.  Adicione-se a isso o surgimento de uma

frente política renovada no continente, focada principalmente no Cone Sul, a partir de 2002,
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com importantes países como Brasil e Argentina, decididos a fazer reviver o MERCOSUL,

como o qual a UE ainda não havia chegado a um acordo comercial preferencial satisfatório39.

Por  outro  lado,  não  se  deve  diminuir  a  relevância  dos  temas  escolhidos  como

prioritários  para  a  Cúpula  de  Guadalajara.  Pelo  contrário,  podemos  identificar  nestas

proposições claras intenções de se tratar temas novos, e que até então não haviam assumido

seu espaço devido nas cúpulas anteriores. Novas palavras e termos surgem nos documentos

oficiais  como “coesão”,  “inclusão  e  equidade  social”,  “distribuição  eqüitativa  dos  bens  e

riquezas gerados”, “políticas participativas”, entre outros, muito mais freqüentes em fóruns de

outra natureza.

Neste sentido, a pauta da Cúpula de Guadalajara foi direcionada para temas de forte

apelo social e político, entre eles, além dos mencionados, coesão social e multilateralismo,

outros  já  tradicionalmente  tratados  nas  cúpulas  anteriores,  como democracia,  respeito  aos

direitos humanos, integração regional, todos, aliás, valores compartilhados entre UE e AL. 

Dentre os novos temas políticos introduzidos no debate UE-AL, o multilateralismo, a

iniciativa   para  a  redução  da  dívida  dos  países  com grande endividamento  externo40 e  a

ampliação da União Européia, foram vistos por alguns como uma nova oportunidade que se

vislumbrava  para  os  países  latino-americanos,  em  razão  das  inúmeras  possibilidades

comerciais e da abertura de novos mercados; por outros, como uma séria ameaça às relações

UE-AL, diante do fato de que todos os esforços da UE tenderiam a se concentrar em um

longo, complexo e altamente custoso processo de inserção e integração dos novos membros,

cujas economias são em muitos casos, menores que muitos países latino-americanos41. O tema

do multilateralismo, inserido como tópico prioritário na Cúpula de Guadalajara, resgatava, em

certa medida, a discussão sobre a “aliança estratégica” e recolocava a América Latina como

possível parceiro estratégico no cenário geopolítico atual, em grande parte, é certo, em virtude

da conjuntura internacional de então.A invasão do Iraque pelos Estados Unidos, contrariando
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as decisões do Conselho de Segurança da ONU (uma vez que não foi atingido o número

mínimo de votos para que a invasão fosse aprovada)42,  colocou em xeque a já desgastada

autoridade  deste  órgão  e  reacendeu  as  discussões  sobre  a  legitimidade,  perante  o  direito

internacional, de ações militares unilaterais, e sobre a efetividade dos órgãos multilaterais de

segurança, como o próprio Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, além

da  necessidade  premente  de  serem promovidas  profundas  reformas  em suas  estruturas  e

mecanismos.

Para os propósitos desse trabalho, podemos considerar que um dos grandes avanços

identificados na Cúpula de Guadalajara foi o envolvimento de novos atores sociais ao redor

do tema da coesão social. Uma série de encontros paralelos foi co-financiada pela Comissão

Européia,  e  embora  não  fizessem  parte  diretamente  das  discussões  principais  entre  os

representantes dos países e Chefes de Estado e de Governo, formavam parte da grade oficial

de atividades da Cúpula.Entre os temas tratados nesses seminários paralelos estavam o acesso

à justiça, à educação e ao emprego, a contribuição da sociedade civil, a luta contra a pobreza,

a  questão  da  desigualdade,  da  exclusão  e  da  imigração,  entre  outros.  A  maioria  desses

encontros ocorreu em diversas cidades latino-americanas, e como fruto destes seminários e

conferências foram produzidos vários documentos contendo recomendações sobre os temas

tratados, os quais subsidiaram as discussões do encontro em Guadalajara, no México.43

Embora  haja  uma  relativização  da  importância  deste  tipo  de  documentos,

especialmente  por  possuírem caráter  amplo  e  genérico  e,  na maioria  das  vezes,  portarem

resultados dificilmente tangíveis, em razão mesmo de sua generalidade, não se deve descartar

o fato de que eles refletem justamente o histórico do encontro. Neles se projeta a história da

Cúpula, seus antecedentes, seu contexto político e deles se depreendem possíveis perspectivas

e novas orientações.
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A abertura de um espaço na Cúpula de Guadalajara a novos atores, especialmente a

sociedade  civil  e  governos  locais,  ainda  que  indireto  e  virtual  ,  pode  ser  considerado

proporcional às menções feitas a eles no texto do documento final da Cúpula. Nesse sentido, a

Declaração da Cúpula de Guadalajara,  em seus cento e quatro pontos,  menciona,  direta e

indiretamente, os poderes locais e a cooperação descentralizada da seguinte forma44:

Ponto 87: Manifestamos nosso profundo interesse em seguir apoiando os programas e
projetos  de cooperação –  como AL-INVEST,  @LIS,  URBAL,  ALFA e  ALBAN–,  e
também nossa vontade de reforçar o enfoque descentralizado em que se baseiam estes
programas, a fim de aumentar sua futura cobertura, em termos de participantes e
beneficiários, de ambas as regiões, em programas similares.
(...)

Ponto 100: Continuaremos a promover o diálogo e a consulta a sociedade civil e o
acesso oportuno dos cidadãos às informações, no contexto dos processos de parceria
e associação birregional. 

Ponto 101: Acolhemos com satisfação o relato do resultado das diversas reuniões
celebradas nos últimos meses no âmbito birregional.

Ponto 102: “Acolhemos com satisfação o diálogo regular entre os parlamentares,
autoridades locais e regionais, comunidades empresariais, assim como a sociedade
civil organizada, com o fim de fortalecer nossa parceria estratégica.”

Algumas  dessas  menções  já  apareciam  nas  Declarações  e  documentos  finais  das

cúpulas anteriores, apontando na direção de uma percepção crescente sobre a importância da

cooperação descentralizada. Na Declaração do Rio de Janeiro, de 1999, por exemplo, o ponto

vinte e um, que figura na parte “No Domínio Político”, faz a seguinte referência45:

“Ponto  21:  Sublinhar  a  importância  da  contribuição  de  novos  intervenientes,
parceiros  e recursos da sociedade civil,  com o objetivo  de consolidar  a democracia e o
desenvolvimento econômico, e de aprofundar o respeito dos diretos humanos. A cooperação
internacional,  envolvendo  recursos  públicos,  requer  um  diálogo  do  qual  participem  os
governos e a sociedade civil. Os parceiros na cooperação para o desenvolvimento acatarão
as leis dos países envolvidos, bem como a transparência e a imputabilidade. Incentivaremos
o intercâmbio e a cooperação da sociedade civil entre América Latina, as Caraíbas e a UE.”
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Da mesma Cúpula do Rio, no segundo documento produzido – “Prioridades de Ação”

– os pontos seis, 47 e 55 destacam, respectivamente, como meta:

“Convidar  membros  da  sociedade  civil  para  participar  na  implementação  de
iniciativas  conjuntas  entre  América  Latina  e  Caraíbas  e  a  União  Européia.
Consideramos, por conseguinte, como positiva a cooperação entre o setor público e a
sociedade civil e reconhecemos o papel relevante de programas descentralizados de
cooperação. Concordamos em cooperar estreitamente e permutar conhecimentos  e
experiências no campo da segurança social.
(...)

“Concordar também em continuar a proporcionar um apoio adequado a instrumentos
orientados para a comunidade, como o Urbs América Latina (URBAL)”
(...)

“Para assegurar o uso mais eficaz dos recursos financeiros disponíveis e levar ao
máximo  as  complementaridades  e  sinergias  existentes,  chegar  a  acordo  sobre  a
especial importância do princípio da subsidiaridade e a necessidade de fortalecer a
cooperação em todos os domínios”.

Embora a Declaração da Cúpula de Madri faça menção aos programas de cooperação

descentralizada  setorial,  como  o  @LIS  e  ALFA,  no  ponto  29,  e  uma  rápida  citação  à

sociedade civil,  no ponto 20, que trata sobre a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento

Sustentável,  realizada  em  Joanesburgo,  em  2002,  não  se  encontra  nenhuma  referência

expressa à cooperação descentralizada e nem aos poderes locais.

2.4 Breves conclusões

A tentativa de transformar as relações entre UE e AL, baseadas historicamente em

interesses  comerciais,  em  uma  “associação  estratégica”  passa  necessariamente  por  uma

definição mais clara sobre os limites e potenciais de um maior envolvimento dos variados

setores que compõem ambas as regiões e que extrapolam a esfera dos governos centrais.
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As  escassas  referências  à  cooperação  descentralizada  e  aos  governos  locais  nas

cúpulas de Chefes de Estado e de Governo deixam claro um distanciamento e a ausência de

conhecimento  sobre  as  reais  potencialidades  de  um  maior  envolvimento  dos  entes  sub-

nacionais  no seio das relações entre UE e AL, como forma de se aprofundarem questões

relevantes para ambos os continentes, como a coesão social,  o desenvolvimento urbano, o

meio ambiente.

A cooperação descentralizada é vista pelos Estados nacionais como um complemento

das relações UE-AL e não como uma possível parceria estratégica que pode abranger todos os

níveis  governamentais,  como  forma  mais  eficiente  de  envolver  os  demais  setores  da

sociedade, principalmente dado o perfil predominantemente urbano dos dois continentes.

Nas  reuniões  de  cúpula  realizadas,  ambas  as  regiões  identificaram  a  cooperação,

juntamente com o diálogo político e a liberalização econômica, como uma das três dimensões

estratégicas das relações UE-AL. Praticamente em todos os ambientes prioritários definidos

para a cooperação birregional – educação, ciência, tecnologia, cultura, desenvolvimento social

e humano – é possível criar intervenções bilaterais e multilaterais que produzam resultados

importantes.  Muitos  desses  espaços  constituem  um  terreno  privilegiado  para  a  ação  da

cooperação descentralizada.

Nesse sentido, como as políticas públicas locais registram-se no marco das políticas

nacionais, as ações de cooperação descentralizada deveriam ser complementares às políticas

de cooperação mais geral, sejam estas de caráter bilateral ou multilateral. Como também o

desenvolvimento local é fruto do esforço combinado de todos os atores da sociedade civil, a

cooperação descentralizada entre coletividades locais deveria ser coerente com as prioridades

e expectativas das relações UE-AL em toda a sua amplitude.
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CAPÍTULO III: A cooperação descentralizada no contexto das relações União Européia

e América Latina e as organizações de governos locais e redes de cidades

3.1 A cooperação descentralizada 

O  aparecimento  de  modelos  de  cooperação  descentralizada46,  no  contexto  euro-

latinoamericano, apresenta-se como uma das dimensões do processo de globalização, com

uma maior complexidade nas relações internacionais diante da emergência de um número

maior  e mais  pluralista  de atores,  entre  os quais as diversas administrações  territoriais.  A

interdependência, a descentralização de estruturas e o renascimento das dinâmicas políticas e

sociais de base territorial convergem, de diversos modos, nesta reconfiguração das relações

internacionais. A importância adquirida pelas cidades no conjunto desta dinâmica é fator que

também influenciará essas transformações.

Nos países da América Latina, a descentralização e a construção da cidadania são dois

assuntos de primeira ordem dos processos de modernização econômica, combate à pobreza e

redemocratização.  A  recente  experiência  destes  países  prova  que  as  municipalidades  são

elementos constitutivos do processo de construção da institucionalidade democrática. Apesar

do alto grau de heterogeneidade existente no espaço municipal, a realidade da última década -

que se expressa de modo difundido no aprofundamento da pobreza e da exclusão - inscreveu

na agenda internacional de vários países a necessidade de redefinir s base das relações entre

os governos locais e sociedade civil. 

As  múltiplas  e  crescentes  exigências  provenientes  da  sociedade  permitem  que  os

municípios e a sociedade realizem uma redefinição dos papéis tradicionais desempenhados

pelos atores locais,  frente às necessidades da criação de  projetos e da implementação de
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mecanismos e instrumentos que possam dar respostas efetivas às demandas e a participação

dos cidadãos.  Neste  contexto,  o  fortalecimento  das  municipalidades  democráticas  aparece

como um fator condicionante da reforma do Estado, além de ser reconhecido, de um modo

geral, pelos governos centrais, os organismos internacionais e a sociedade em seu conjunto,

como um requerimento da participação da sociedade civil no processo de desenvolvimento.

Como resposta para estas novas realidades, as agências de cooperação internacional se

inclinaram  a  guiar  a  oferta  de  novos  recursos  e  programas  a  favor  de  um  enfoque

comprometido com a construção e o com o fortalecimento das capacidades e competências

dos  sujeitos  territoriais  no  âmbito  de  uma  série  de  áreas  temáticas  particulares:  o

desenvolvimento  humano,  definido  a  escala  de  localidades  específicas,  o  fortalecimento

institucional  dos  governos  locais  e  municipais,  a  democracia,  o  combate  à  pobreza,  a

igualdade de gênero, a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Paralelamente,

as diversas instituições de caráter regional e local nos países  desenvolvidos também geraram

suas  próprias  políticas  de  cooperação  descentralizada,  produzindo  diversos  resultados  e

mobilizando uma massa crítica de recursos financeiros, humanos e institucionais. 

Embora freqüentemente tiveram, para estas iniciativas, o apoio de agências nacionais e

organismos internacionais, a implicação mais ativa das administrações locais e regionais dos

países  desenvolvidos  não  foi  suficientemente  acompanhada  por  instrumentos  de  apoio  à

cooperação  descentralizada,  com  a  exceção  de  alguns  programas,  como  por  exemplo  o

Programa URB-AL.

Neste  marco,  caberia  a  questão:  quais  são as  motivações  das  entidades  territoriais

européias para desenvolver iniciativas de cooperação descentralizada com a América Latina?

No âmbito da globalização, os governos locais e regionais quiseram – na Europa e no mundo

inteiro – projetar–se na esfera internacional, desenvolvendo relações políticas, de promoção

econômica, intercâmbio, transferência e de solidariedade. Um dos ambientes que favorece a
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essa  projeção  é  a  cooperação  descentralizada.  Em  troca,  cada  iniciativa  dos  coletivos

territoriais  europeus  com  a  América  Latina  obedece  à  motivações  específicas,  ou  uma

combinação de ambas.

Nas propostas de cooperação descentralizada mais inovadoras, as quais internalizam o

princípio  do  benefício  mútuo,  e  valorizam o intercâmbio  de experiências,  a  formação  de

técnicos  e  profissionais  que  busquem  soluções  combinadas  para  problemas  comuns

constituem razões relevantes para a participação das administrações subnacionais européias.

Em alguns casos, a cooperação descentralizada – particularmente no ambiente da cooperação

técnica – pode ser encorajada pela possibilidade que oferece de se criar condições favoráveis

para o desenvolvimento dos intercâmbios  entre centros de investigação, favorecer os fluxos

comerciais e os investimentos, fomentar transferência de tecnologia e de “know-how”.

Desde  uma  perspectiva  política,  pode-se  igualmente  ressaltar  que  a  cooperação

descentralizada  abre  um  espaço  aos  Estados  Nacionais  europeus  para  fortalecerem  sua

presença na América Latina, em âmbitos que a cooperação intergovernamental nem sempre

pode alcançar. Nesse sentido, apresenta-se uma oportunidade de consolidação de uma base

territorial  para os valores e princípios que sustentam as relações entre  União Européia  e

América Latina.

3.1.1 Primeiras formas de ação internacional das coletividades locais

A ação internacional das coletividades locais traz à tona algumas questões quanto ao

seu início  e  sua  gênese.  Levando-se  em consideração  que  não  se  trata  de  um fenômeno

específico  ou isolado de nenhum país ou região,  nota-se que seu desenvolvimento variou

bastante de região para região, tendo se destacado notoriamente na Europa, principalmente a
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partir da década de oitenta. No entanto, os fatores que desencadearam este processo podem

ser vistos a partir de uma perspectiva internacional.

Como mencionado, a emergência da cooperação descentralizada, no início dos anos

oitenta, é sobretudo produto das transformações recentes do sistema internacional, uma vez

que  a  aparição  de  novos  atores  públicos  sub-nacionais  na  cena  internacional  ocorre

simultaneamente com a redução do papel dos Estados nacionais como atores principais nesse

espaço.   Deve-se  levar  em  conta  o  aumento  significativo  das  chamadas  relações

internacionais,  ou,  em  outras  palavras,  uma  clara  “internacionalização  das  relações”,

resultantes de um mundo “multipolar”47,  que acaba por subverter a antiga ordem inter-estatal.

Paralelamente  aos fluxos econômicos,  demográficos  e  culturais,  que ultrapassam o

controle  dos  Estados  nacionais,  um  certo  número  de  novos  atores  políticos  -   como

organizações  não-governamentais  (ONGs),  instituições  vinculadas  a  partidos  políticos,

institutos internacionais de estudos e pesquisas, ente outros  – passam a atuar de forma cada

vez  mais  presente  nesse  âmbito,  ao  lado  das  cidades.  Segundo  Autin  (1994,  apud

PETITEVILLE,  1995),  a  ação  internacional  das  coletividades  locais  fere  o monopólio  de

representação e de intervenção que O Estado nacional deteve tradicionalmente no campo das

relações internacionais. Afeta direta ou indiretamente umas de suas prerrogativas exclusivas.

As relações transnacionais entre cidades e poderes locais não são o resultado de um

processo de “geração espontânea”. Pelo contrário, possuem um histórico que se manifesta de

várias  formas,  entre  as quais possui  destaque as primeiras  formas de relações  “bilaterais”

entre cidades: os irmanamentos ou cidades-irmãs (jumelages, em francês)48. Os irmanamentos

intermunicipais  representam,  de  fato,  a  primeira  forma  de  relação  estabelecida  entre

municipalidades de países diferentes. Esta forma de contato e relação nasce a partir de uma

vocação  sobretudo  humanista,  no  sentido  de  contribuir  para  a  paz  internacional  e  de

aproximar os povos que viviam contextos políticos internacionais difíceis, como o período do
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pós-guerra.  No  contexto  europeu,  pode-se  citar  o  caso  dos  irmanamentos  entre  cidades

européias, os chamados “irmanamentos de reconciliação” entre cidades alemãs e francesas, e

os “irmanamentos de compreensão”, formados em plena Guerra Fria, entre cidades da Europa

Ocidental com cidades dos Estados socialistas da Europa Oriental. 

Pode-se igualmente mencionar o exemplo dos primeiros casos de ‘irmanamento de

cooperação”,  estabelecidos  entre  cidades  européias,  sobretudo  francesas,  e  coletividades

locais africanas, logo após os processos de independência no continente africano, ainda na

década de 1970.49

Os intercâmbios realizados no quadro desses irmanamentos traziam uma contribuição

essencialmente cultural, que os mantinham numa circunstância praticamente “platônica”, sem

nenhuma definição ou peso jurídico.

No  caso  latino-americano  esta  realidade  é  bastante  semelhante.  Como  a  ação

internacional das comunidades locais latino-americanas trata-se de fenômeno mais recente,

em virtude de um processo histórico e institucional distinto, como ver-se-á em seguida, os

irmanamentos são considerados por muitas cidades como marco obrigatório nas relações de

cooperação, mesmo que não possuam nenhuma base concreta ou objetivos definidos.

Para  muitas  cidades  latino-americanas,  o  fato  de  duas  cidades,  através  de  seus

prefeitos, firmarem um documento, cujo valor simbólico sobrepõe o jurídico, e no qual ambas

são declaradas cidades-irmãs, constitui instrumento com elevado valor político.

Esse procedimento vai de encontro com o caso de regiões ou países que possuem um

histórico de cooperação descentralizada ou ação internacional de coletividades locais mais

avançado,  no  qual  a  declaração  de  irmanamento,  por  não possuir  uma finalidade  prática,

passou  a  assumir  uma  conotação  de  grande  proximidade  entre  duas  cidades.  Algumas

municipalidades acabaram por restringir ao máximo o número de seus irmanamentos, pois a

proliferação destes, em um quadro de cooperação efetiva, acaba, em certa medida, depondo
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contrariamente à política de relações internacionais daquela coletividade local, por não haver

correspondência direta e necessária entre o número de irmanamentos e relações efetivamente

desenvolvidas.  Assim,  uma  cidade  dificilmente  poderá  manter  relações  baseadas  em

cooperação efetiva com 50 cidades-irmãs, em razão da inviabilidade política, operacional e

econômica para a maioria das cidades, especialmente latino-americanas.

Como exemplo desse distanciamento prático e de significados do irmanamento para

certas  cidades  e  governos  locais,  a  cidade  de  São  Paulo,  que  nos  últimos  anos,  vem

desenvolvendo uma política de relações internacionais ativa e pragmática50, passou a evitar

pedidos de irmanamento de outras cidades com que mantém contato esporádico ou incipiente,

exceto quando esta relação, baseada em diversas experiências de cooperação concreta, atinge

um ponto em que o irmanamento passa a ser considerado como uma espécie de “coroamento”

dessas relações, marcando assim o final do processo, e não seu início. Esta orientação também

é  adotada  por  diversas  cidades  européias  e  de  outras  regiões  que  têm  na  cooperação

descentralizada  uma  política  que  reúne  acúmulo  efetivo  no  campo  das  relações

internacionais.51

No  caso  particular  de  São  Paulo,  trata-se  de  uma  tentativa  de  “controlar”  os

irmanamentos e dar coerência a uma política de relações internacionais. No entanto, o caso

das cidades brasileiras é bastante peculiar, pois em muitas delas a declaração de irmanamento

é uma prerrogativa do Poder Legislativo municipal. A Câmara dos Vereadores pode declarar

uma cidade em qualquer região do planeta como cidade-irmã, sem mesmo haver comunicado

sua cidade-irmã homenageada e sem que isso gere nenhuma implicação prática ou obrigação

concreta para o Poder Executivo ou para a cidade.52

Em razão  de  suas  dimensões  e  do  peso  político  colocado  na  construção  de  uma

política internacional, o caso de São Paulo e de algumas cidades capitais latino-americanas,

constituem uma exceção. De certa forma, os irmanamentos estão ainda muito vinculados às
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práticas protocolares e simbólicas das relações entre cidades e prefeitos. Daí a insistência das

cidades latino-americanas em firmarem irmanamentos com seus pares no primeiro instante em

que estabelecem algum contato mais próximo. Por outro, este gesto poderia ser identificado

como  iniciativas,  ainda  que  pouco  estruturadas,  do  incipiente  processo  de  ampliação  das

políticas de cooperação internacional no nível local na América Latina abarcando pequenas e

médias cidades.

Retornando ao caso europeu, uma outra forma de cooperação descentralizada, anterior

à emergência da ação internacional das cidades e poderes locais, ocorre na década de setenta

entre as regiões de fronteira européias, a fim de se buscar, entre as cidades, soluções para

problemas  comuns,  como  a  proteção  ambiental,  migrações  cotidianas  de  trabalhadores

residentes nestas regiões e aquisição de equipamentos coletivos. Impulsionadas pelo Conselho

Europeu, que havia elaborado uma política para as regiões fronteiriças, surgem as primeiras

formas de cooperação inter-regionais transfronteiriça de matéria econômica, nos anos 1970,

dando  origem  às  primeiras  cooperações  entre  regiões  estrangeiras.  Esse  formato  de

cooperação regional transfronteiriça deu lugar, em diversos casos, a uma vasta  organização

de associações e federações de cidades e regiões, como a Associação de Regiões Fronteiriças

Européias,  criada  em 1971,  e  que  reunia  cinqüenta  e  duas  regiões,  ou  a  Conferência  de

Regiões Periféricas Marítimas,  criada em 1973. Outros agrupamentos foram sendo criados

com uma base geográfica mais restrita, como a Associação de Regiões dos Alpes Centrais,

criada em 1978, as Comunidades de Trabalho dos Pirineus, do Jura, dos Alpes Ocidentais,

criadas em 1982, e a Comunidade de Trabalho das Regiões Européias de Tradição Industrial,

criada em 1984 (PETITEVILLE, 1995).
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3.1.2  Aspectos  políticos  e  jurídicos  da  cooperação  descentralizada  na  Europa  e  na

América Latina

No  início  dos  anos  1980,  a  afirmação  das  coletividades  territoriais  na  cena

internacional entrou em um período de aceleração na Europa. Cidades de todos os tamanhos e

com diferentes  condições  jurídicas  e estatutos,  da pequena comunidade à  grande entidade

regional, passando pelas grandes cidades e capitais, lançaram-se em ações internacionais e

atividades de cooperação, em uma dinâmica de estímulo recíproco.

Inicia-se um processo de estabelecimento de relações que ultrapassam as primeiras

iniciativas  transfronteiriças  e  que  extrapolam os  limites  europeus,  em direção  a  América

Latina, África, Ásia, regiões que, por sua vez, atravessam processos de redemocratização e de

reformas descentralizadoras.

Essa densificação dos intercâmbios fez com que as relações de cooperação fossem

baseadas  em  programas  relativamente  mais  estruturados  e  substancias,  freqüentemente

formalizados através de contratos  no marco de acordos e convenções  oficiais,  implicando

diversos atores no âmbito do território local, como secretarias e empresas públicas, empresas,

câmaras de comércio, consulados, institutos de pesquisa, entre outros.

Dessa forma, este fenômeno que se espraia por vários países europeus, acabará por

criar, nos países do continente, um contexto de “relaxamento” das autoridades centrais sobre

as coletividades locais. 

3.1.2.1 Os países europeus
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Nos  países  europeus,  esse  “relaxamento”  manifestar-se-á  seja  por  meio  de

reconhecimento jurídico formal,  pela atribuição,  a certos entes subnacionais,  do direito  de

atuar para além das fronteiras nacionais, como nos casos de Bélgica e Alemanha, seja por uma

tolerância política no contexto de um vazio jurídico, relativamente amenizado  a posteriori,

como nos casos de Itália,  em 1987 e França,  em 1992, como se demonstrará a seguir.  O

fenômeno da ação internacional  das coletividades locais européias decolou nos países nos

quais os arcabouço legislativo autorizava este tipo de ação ou, mais freqüentemente, não o

impedia de forma explícita.

Nos Países Baixos, as primeiras ações identificáveis como relevantes no contexto da

cooperação descentralizada Norte – Sul datam do início da década de 1970. No início dos

anos 1990, no entanto, elas envolvem mais da metade das coletividades locais do país (350

em 700), as quais movimentam diretamente, através de fundos subvencionados pelo Estado,

ao redor de 10 milhões de euros.53

Na Bélgica54,  em razão das  reivindicações  de  autonomia  pelas  regiões  – Flandres,

Valônia  e  Bruxelas  –  e  de  Comunidades  lingüísticas  (flamengo  ou neerlandês,  francês  e

alemão), o Estado central passou a reconhecer, de forma gradativa, no marco das revisões

constitucionais que se sucederam em 1970, 1980 e 1988, a ação internacional das regiões e,

sobretudo, das Comunidades.  Esses dispositivos legais regulam a cooperação internacional

nas  áreas  relativas  às  suas  competências  (quais  sejam  cultura,  educação,  certas  matérias

sociais). A Comunidade francesa, por exemplo, é representada no exterior por um Ministério

de  relações  exteriores  próprio  e  gera,  com  autonomia  total,  aproximadamente  cinqüenta

acordos culturais, além de assinar convênios com cidades (como Roma, Itália), regiões (Nord-

Pas-de-Calais, na França), com províncias, como Québec (Canadá) e países (Congo, Tunísia,

Cuba, México, Colômbia, entre outros). Também participa de diversos fóruns internacionais

(UNESCO,  Francophonie55,  etc.).  Ss  regiões  belgas  não  gozam  da  mesma  capacidade
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internacional  das  Comunidades,  porém,  influenciadas  por  estas,  começam a  se  lançar,  de

maneira pontual, em ações de cooperação descentralizada (GENDEBIEN, 1994)56.

Na Alemanha, a ação internacional dos Länder57 é explicitamente autorizada pela Lei

Fundamental  de 1949, que define que dentro de suas competências legislativas,  os  länder

podem,  com o  devido  consentimento  do  governo  federal,  concluir  tratados  com Estados

estrangeiros. O impulso à cooperação descentralizada dos governos locais alemães se baseia

sobre o princípio da autonomia comunal garantido pelo artigo 28 da Lei Fundamental, criando

um contexto muito favorável à cooperação descentralizada Norte-Sul. Segundo estimativas,

até finais da década de 198o, eram contabilizados mais de 80 irmanamentos entre governos

locais alemães e cidades de países em desenvolvimento.58

Essa realidade jurídica e política é bastante distinta daquela encontrada na Espanha.

Nesse país,  a cooperação descentralizada não possuía, até o final dos anos 1980, nenhum

quadro  jurídico  preciso  que  definisse  a  ação  das  coletividades  locais.  O  Estado  central,

segundo a Constituição de 1978, goza do monopólio em matéria de relações internacionais.

No entanto, com relação à atuação exterior dos poderes locais, não há manifestação, por parte

do Estado central, nem favorável, nem contrária, segundo avalia Autin (1990). Essa posição

não permanece a mesma quando o tema se refere à ação das comunidades autônomas, tendo

sido bastante negativa nas últimas décadas. 

A  indisposição  do  Estado  central  espanhol  para  com  a  atuação  internacional  das

regiões  e autoridades  locais,  assim como a falta  de um dispositivo legal  de atribuição  de

competências  não  impediu  que  os  governos  locais  espanhóis  desenvolvessem  uma  das

cooperações descentralizadas mais ativas entre os países europeus e em particular dirigida à

América Latina (seção 3.1.3).

A cooperação descentralizada também padeceu de incerteza jurídica na Itália,  até a

mudança legal ocorrida no final dos anos 1980 (Lei 49, de 1987) relativa à política geral de
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cooperação entre  Itália  e  países  em desenvolvimento,  a  qual  dispõe que o Estado poderá

utilizar  as  competências  das  autoridades  territoriais  para  implementar  projetos  de

desenvolvimento. A partir desse novo contexto, a cooperação descentralizada italiana teve um

grande salto de qualidade, sendo que os governos locais também passaram a destinar recursos

consideráveis e crescentes para projetos com cidades em países em desenvolvimento, como se

verá em seguida .

Pode-se dizer que na Suíça, de forma similar com o ocorrido na Holanda, os cantões e

cidades apóiam fortemente a cooperação descentralizada através das ONGs, tendo destinado,

até  1990,  recursos  da ordem de 11 milhões  de euros  anuais  para projetos  de cooperação

internacional (HUSSON, 1991). Merece destaque a atuação internacional de Genebra, cidade

internacional por excelência e que hospeda muitos organismos internacionais de importância,

entre eles várias agências das Nações Unidas, como a Organização Internacional do Trabalho

(OIT),  Organização Mundial  da Saúde (OMS), entre outras. Todavia,  sua atuação vem se

projetando através de projetos diretos com cidades em países em desenvolvimento, inclusive

na América Latina,  envolvendo recursos e cooperação financeira.  Genebra vêm investindo

fortemente  em  sua  participação  em  redes  internacionais  de  cidades,  como  a  Associação

Cidades  Unidas  “Villes  contre  la  Pauvreté”,  que  trabalha  diretamente  com  cidades  em

diversas regiões do mundo e financia projetos de redução da pobreza.

Na Inglaterra,  as ações internacionais das coletividades locais desenvolveram-se de

forma bastante pragmática,  em razão da ausência de um texto legal que disciplinasse essa

matéria  e da intervenção do governo central.  Nesse ambiente,  a seção britânica  da União

Internacional  de Autoridades  Locais  (IULA) e o Conselho de Comunidades  e Regiões  da

Europa (CCRE) vêm desenvolvendo um importante trabalho de apoio aos governos locais e

regionais  em  suas  ações  de  cooperação  internacional.  O  nível  de  articulação  política  e

representatividade  dessas  organizações  e  sua  penetração  junto  às  coletividades  e  poderes
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locais europeus pôde ser comprovado ao longo das negociações, que vinham ocorrendo desde

1986, para a criação da nova organização mundial de cidades “Cidades e Governo Locais

Unidos (CLGU)”  resultado da unificação entre a IULA mundial e a Federação Mundial de

Cidades Unidas (FMCU)59. 

3.1.2.1.1  O caso francês

O  modelo  institucional  territorial  francês  foi  fonte  de  inspiração  de  organização

administrativa de muitos países europeus, em especial dos países mediterrâneos. O alto nível

de centralização, decorrente da visão republicana de igualdade de tratamento dos cidadãos e

dos territórios, começou a ser modificado nos anos oitenta, com a reforma descentralizadora.

A unidade de base da administração local é o município. Há 36.621, dos quais 22.000

têm menos de 500 habitantes e 10.000 entre 500 e 2.000. Somente 2% dos municípios contam

com mais de 10.000 habitantes e neles vivem metade dos 57 milhões de franceses (1996,

STEVENS, apud STUART, 2002). O conselho municipal é o órgão legislativo e o presidente

da câmara exerce o poder executivo.

Os departamentos,  criados  em 1790 durante  a  Revolução,  foram concebidos  como

uma  divisão  “racional”  do  território.  Apesar  das  transformações  demográficas  e

socioeconômicas  dos  últimos  duzentos  anos,  seus  limites  permanecem  praticamente

inalterados. Os departamentos constituem as unidades subnacionais mais poderosas da França

e atendem uma multiplicidade de funções com grandes partidas orçamentárias, empregando

grande número de funcionários públicos.

O  sistema  de  administração  local  se  completa  com  as  regiões,  dirigidas  por  um

conselho  regional  eleito  por  sufrágio  universal  com  representação  proporcional.  O

regionalismo desenvolveu-se durante a II Guerra Mundial mas,  somente em 1986, quando
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ocorreram as primeiras eleições para os conselhos, houve regionalização efetiva. Suas funções

são ligadas ao desenvolvimento econômico, mediante acordos regionais, com o poder central

e com a União Européia. Nesse aspecto,  depois do processo de descentralização dos anos

oitenta,  as  regiões  francesas  aumentaram  seu  protagonismo  na  União  Européia,  criando

delegações  em  Bruxelas,  atuando  como  membros  de  associações  inter-regionais  e

participando ativamente do Comitê das Regiões (STUART:2002:67)

Em  razão  da  intensa  atividade  internacional  das  coletividades  locais  francesas,

particularmente  a  partir  dos  anos oitenta,  o  debate  acerca  da  definição  jurídica  para  essa

atividade  teve  grande  efervescência  nos  meios  políticos  nacionais.  Atualmente,  a  França

possui uma base legal para a ação internacional das coletividades territoriais: a Lei n.92-125,

de 06 de fevereiro de 1992, relativa a administração territorial da República, a qual o título IV

é dedicado à cooperação descentralizada60. Segundo os críticos, no entanto, essa consagração

legal da atividade internacional das coletividades locais francesas surgiu tardiamente. Alegam

que durante muitos anos, a cooperação descentralizada teve seu impulso e se desenvolveu em

um contexto jurídico positivo impreciso e incerto.

Os únicos dispositivos legais existentes até a Lei de 1992 eram o artigo 65 da lei de

descentralização de 198261, cuja abrangência, com relação à cooperação descentralizada era

reduzida,  pois  incluía  apenas  as  regiões  e  dispunha  sobre  “concertações  políticas”  e

cooperação transfronteiriça, além de demandarem necessariamente de autorização do Estado

central.  O  outro  dispositivo  residia  na  “Convenção-quadro  européia  sobre  a  cooperação

transfronteiriça das coletividades e autoridades territoriais”, também chamada Convenção de

Madri, mais ampla que o artigo anterior, mas ainda restrita, pois não fazia referência a temas

relevantes  sobre  a  cooperação  descentralizada,  como  assinatura  de  acordos,  contratações,

transferências de recursos, etc.62
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Seguiu-se,  ao longo dos  anos oitenta,  um intenso debate  entre  juristas,  políticos  e

acadêmicos sobre a conveniência de uma lei específica para esta questão. Apesar de não haver

uma unanimidade a respeito da legalidade, necessidade e conveniência da lei, a maioria dos

juristas  admitia  que,  a  ausência  de um dispositivo  legal  que  autorizasse  explicitamente  a

cooperação  descentralizada  gerava  uma  lacuna  no  direito  positivo  incompatível  com  a

amplitude visivelmente crescente do fenômeno.

Adotada em fevereiro de 1992, a lei 92-125, de orientação relativa a administração

territorial  da República visa a buscar a desconcentração (título I),  fortalecer  a democracia

local (título II), impulsionar a cooperação local (título III) e no seu título IV denominado “Da

cooperação  descentralizada”,  reconhece  a  legalidade  da  cooperação  descentralizada  e  sua

promoção prática.

Após a promulgação da lei de 6 de fevereiro, embora apenas legalize esta atividade

das coletividades locais, o impacto causado no âmbito da cooperação descentralizada e seus

desdobramentos políticos nos oitenta fizeram com que governos locais passassem a contar

com o auxílio direto e mecanismos de promoção e incentivo por parte do Estado, inclusive

envolvendo apoio logístico de recursos financeiros. 

Apesar da oposição de alguns deputados, que viam na lei uma ameaça a soberania

nacional,  a lei foi aprovada por um grande consenso parlamentar (PETITEVILLE,1995).

Não há dúvidas de que o caso francês ilustra o alto grau de articulação política e

avanço  quanto  às  possibilidades  de  ação  internacional  dos  poderes  locais  e  acesso  à

cooperação descentralizada, seguramente entre as mais ativas da União Européia. Esse dado

refletir-se-á  no  grande  número  de  ações  internacionais  praticadas  pelos  governos  locais

franceses  e  em  sua  forte  presença   nos  diversos  fóruns,  associações  e  organizações

internacionais de cidades.
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3.1.2.2  Os países latino-americanos

A realidade da cooperação descentralizada na América Latina, a partir das iniciativas

dos  poderes  locais  nas  relações  internacionais  é  bastante  diversa  daquela  encontrada  nos

países  europeus.  Como já  visto,  a  grande  atividade  internacional  das  coletividades  locais

européias  desenvolvida  por  nas  décadas  passadas  resultou  em  uma  proliferação  de

experiências  e  desdobramentos  políticos,  os  quais  causavam  impactos  e  transformações,

inclusive em seus ordenamentos jurídicos nacionais. Este processo se inicia, primeiramente,

entre as próprias coletividades locais do continente europeu para, em seguida, ampliar-se e

ganhar forma de cooperação internacional com as demais regiões, como África e América

Latina.

No caso latino-americano, os municípios possuem um importante papel no processo

de restauração e fortalecimento democrático da região e no relacionamento com os demais

atores locais, especialmente no contexto histórico recente. Para Azcueta (2004), enquanto o

papel do governo central é garantir a igualdade de direitos entre os cidadãos, o governo local

garante o direito às diferenças. Esta afirmação resgata os argumentos dos críticos dos modelos

“consensualistas” de planejamento urbano.63

Para  tanto,  segundo  Azcueta,  resgatar  o  contexto  político  e  as  dificuldades  de

governabilidade  da  América  Latina  exige  considerar  a  experiência  municipal  como  um

elemento  fortalecedor  e  de  resistência  na  maioria  dos  países  latino-americanos.  O  autor

destaca, em uma análise genérica da realidade latino-americana, a importância das cidades e

governos locais no contexto colonial latino-americano, a qual foi sendo debilitada a medida

em que se constituíam os Estados nacionais, dotados de um forte centralismo. Um salto na

história  para  tempos  mais  recentes  redireciona  as  atenções  para  os  poderes  locais.  Os

fracassos econômicos, os processos de redemocratização e as novas e crescentes demandas
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concretas dos cidadãos fazem com que, nos anos 1970 e mais nitidamente, nos anos 1980, as

municipalidades  voltem a  ser  consideradas  como  parte  integrante  da  estrutura  do  Estado

democrático, sendo reconhecidas como tal nas novas constituições nacionais.

O autor ressalta o fato de que, nos anos 1980, apenas Costa Rica, Cuba, Panamá, Peru

e  Venezuela  elegiam  democraticamente  seus  prefeitos  e  autoridades  locais.  Nos  anos

seguintes, as eleições vão, pouco a pouco, sendo adotadas pelos países da América Central e

América do Sul. O autor lembra que apenas em 1997 os chefes de governo das cidades do

México e Buenos Aires foram eleitos direta e democraticamente. As datas de aprovação das

leis orgânicas dos municípios nos países latino-americanos, em sua maioria, concentram-se

em pouco mais de uma década, de 1984 a 1995, através das quais a democracia local latino-

americana é assumida oficialmente. Simultaneamente a legalidade, o número de municípios

aumentou vertiginosamente nos últimos dez anos, alcançando em 1990, aproximadamente o

número de 15 mil em toda a América Latina.64 

No  entanto,  pouco  se  sabe  sobre  os  resultados  e  efeitos  dos  processos  de

descentralização  das  últimas  décadas  -  e  o  grau  de  autonomia  que  gozam os  municípios

latino-americanos  - sobre sua ação internacional, embora algumas organizações venham se

transformando, nos últimos tempos, em verdadeiros celeiros de boas práticas municipais e de

cooperação descentralizada, como a Rede Mercocidades (ponto 3.3.1) e a Federação Latino-

Americana  de  Cidades,  Municípios  e  Associações  (FLACMA),  criada  em  1981  e  que

congrega as principais associações de municípios da América Latina.65

3.1.3     A descentralização da cooperação
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Como já apontado, além das agências de cooperação, dos organismos multilaterais e

dos governos nacionais, diversas instituições européias de caráter regional e local também

geraram suas próprias linhas e ações de cooperação descentralizada. Embora seja uma prática

recente,  e  como  visto  em  muitos  casos,  em  um  marco  legal  débil,  a  cooperação  das

administrações  territoriais  européias  e  latino-americanas  vem  se  ampliando

consideravelmente.

O exemplo espanhol pode ser considerado paradigmático. Nos últimos vinte e cinco

anos a Espanha tem vivido um intenso processo de descentralização política e administrativa,

no qual as regiões e os governos locais assumiram importantes competências. A cooperação

descentralizada passou a constituir  parte da Ajuda Oficial  para o Desenvolvimento,  que é

canalizada – tanto em forma direta como por convocação pública de concessões para ONG –

para  os  governos  das  comunidades  autônomas  e  as  associações  Locais.  Em  termos

quantitativos, experimentou um grande crescimento nos últimos anos, particularmente a partir

de  1995.  Representa  hoje  em  dia  uma  das  principais  políticas  de  Ajuda  Oficial  ao

Desenvolvimento.  Durante  o  ano  2004,  é  esperado  que  a  cooperação  descentralizada

espanhola  alcance  em  total  334  milhões  de  euros,  representando  23,10% da  cooperação

bilateral (SÁNCHEZ, 2003). Muitas comunidades  e governos locais autônomos articularam

programas de solidariedade internacional e cooperação para o desenvolvimento. Seguindo a

recomendação das Nações Unidas e fruto da pressão exercida a cidadania durante a década de

noventa, as administrações territoriais espanholas passaram a se empenhar de em um grande

esforço  para  aumentarem  suas  contribuições,  e  atingirem  a  meta  de  0,7%  dos  seus

orçamentos.66 

Em  razão  das  relações  históricas  e  culturais  com  a   América  Latina,  uma  parte

importante dos programas de cooperação internacional espanhóis concentra-se nessa região. A

cooperação descentralizada reproduz, em sua escala, esta tendência. De acordo com o Plano
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Anual  de  Cooperação  Internacional  do  Estado  Espanhol,  a  cooperação  descentralizada

significou, no ano 2003, 56% do montante da ajuda reembolsável dedicada à América Latina

(RECIO, 1996).

Entidades  regionais,  como  a  Diputación (entidade  administrativa  da  região

metropolitana) de Barcelona,  executam programas de cooperação diretamente por meio de

acordos bilaterais celebrados com municipalidades e governo locais de outros países. Em seu

orçamento de 2002, a  Diputación destinou mais de 700 mil euros a projetos de cooperação

direta,  e atua diversos da América Central  e no Caribe,  particularmente em programas de

apoio para os processos de descentralização do Estado. 

Há ainda as cidades como Madri, que coordena e financia as inúmeras atividades da

União de Cidades Capitais Ibero-Americana (UCCI), desde sua criação em 1982 e que reúne

24 cidades capitais de América Latina, Espanha e Portugal, além das cidades convidadas, São

Paulo,  Rio de Janeiro e  Barcelona.  Pode-se mencionar  Barcelona,  Málaga,  Valencia,  San

Sebastián, entre outras, que vêm mantendo, desde os anos noventa, uma dinâmica política

intensa de cooperação descentralizada na América Latina. É  o caso, por exemplo, do grupo

das  municipalidades  andaluzes,  representadas  pelo  Fundo  Andaluz  de  Municípios  para

Solidariedade Internacional (FAMSI) que dedicou, em 2001, 69% de seus recursos para a

América  Latina.  Desses,  28% à  América  Central,  18% à  Cuba  e  Caribe,  18% a  Países

Andinos e 5% ao Cone Sul (FAMSI, 2003). 

As  administrações  regionais  e  municipais  da  Itália estão  habilitadas  por  lei  para

dedicar  até  0,8% dos  seus  orçamentos  para  ações  de  cooperação  internacional,  podendo

nomear recursos adicionais se sua situação financeira os permitir. De acordo com o último

relatório  do  Observatório  Inter-regional  da  Cooperazione  Sviluppo (Cooperação  para  o

desenvolvimento),  para  o  período  1996-98,  18  das  22  regiões  italianas  (20  regiões  e  2

municípios autônomos) possuem programas de cooperação ao desenvolvimento. Quanto ao
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volume da cooperação descentralizada - e de acordo com os dados de 1999 – este estudo

mostra a importância dos municípios da região norte, que investem 69,67% do volume total.

Desses  se  destacam,  em particular,  os  municípios  de  Milão  e  as  regiões  da  Lombardia,

Piemonte, Toscana e Emilia Romagna. No âmbito dos governos locais, o estudo acentua a

importância  da  cooperação  das  cidades  de  Roma e  Milão  (STOCCHIIERO; MEZZETTI,

2003). Com relação a distribuição geográfica dos recursos para o mesmo período, 12 das 22

regiões foram destinadas à América Latina. Em termos de números de ações e iniciativas e

destinações orçamentárias, verifica-se que a cooperação descentralizada italiana tem maior

presença  na  região  sub-saariana  do  continente  africano.   Em  geral,  esses  projetos  são

executados de forma coordenada, no plano técnico e/ou financeiro, com o governo central, a

União Européia, as agências multilaterais e uma forte presença de ONGs. 

Na França, como já mencionado, a cooperação descentralizada vem ganhando peso

crescente  e  expandindo  seu  espaço  de  forma  a  assumir  responsabilidades  e  relevância

nacional,  junto ao governo central,  no debate da cooperação  internacional.  Com exposto

anteriormente, a lei de 1992 possibilita às coletividades locais francesas um aporte de recursos

que,  atualmente,  ultrapassam  os  300  milhões  de  euros  anuais  (CUF,  2000).  De  uma

perspectiva geográfica,  política e cultural,  a cooperação descentralizada francesa dirige-se,

majoritariamente,  à África e a países do leste europeu, e em menor medida para o Caribe

(Haiti, Cuba, República Dominicana, Antilhas e Suriname). Sua presença é comparativamente

mais  reduzida  no  resto  da  América  Latina,  onde se  concentra  especialmente  na  América

Central e alguns países do Cone Sul. Entre julho e setembro de 2000, Cités Unies France

(CUF)67 empreendeu um censo das coletividades territoriais francesas que realizaram ações de

cooperação descentralizada  com América  Latina.  Dos resultados  do trabalho se observa a

diversidade do perfil dos atores locais franceses que atuam na cooperação descentralizada,

desde  grandes  cidades  até  pequenas  coletividades,  e  fundamentalmente  cidades  médias.
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Também atuam internacionalmente as várias formas de comunidades urbanas que nascem a

partir da reforma descentralizadora de 1982, como os consórcios de cidades, as comunidades

de aglomeração e os conselhos regionais. Quanto aos eixos de trabalho, segundo a análise

mencionada,  concentram-se  em projetos  e  processos  de  fortalecimento  institucional  e  em

diversos  programas  de  administração  e  planejamento  urbano  e  de  desenvolvimento  local

(CUF, 2003).

3.2      O Programa URB-AL

3.2.1     Antecedentes:  os  programas  de  cooperação  descentralizada  da  Comissão

Européia

Desde  meados  dos  anos  1980,  a  cooperação  dita  tradicional,   centralizada  nos

governos nacionais e agências multilaterais, como o Banco Mundial, sem a participação dos

atores  interessados  (stakeholders)  nas  fases  de  implementação  e  elaboração  (modelo  top-

down)  e  de grandes escalas,  começa a  mostrar  sintomas  de esgotamento,  generalizando a

percepção acerca das debilidades – e fracassos para alguns – dos mecanismos para melhorar

as condições de vida das populações.68

Uma  das  idéias  mais  arraigadas  nos  países  em  desenvolvimento  em  relação  à

cooperação  internacional  passa  a  ser  de  que  as  boas  soluções  para  um determinado  país

poderiam  não  ser  para  conjunto  dos  países.  Essa  percepção  favoreceu  por  décadas  a

formulação de soluções únicas de projetos de aplicação geral (conhecidos como projetos tipo

top-down) e o desenvolvimento de uma atitude de imposição de uma pauta comum a todos os

países (GANA, 1996).
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Essa  prática  resultou  inviável,  evidenciando-se  cada  vez  mais  a  necessidade  de

articulação  entre  políticas  de  cooperação  e  políticas  de  desenvolvimento  nos  países

destinatários. Surgia a necessidade de se buscar vias alternativas que permitissem uma melhor

distribuição de recursos de cooperação, um maior envolvimento das pessoas cujos programas

afetavam  diretamente,  a  criação  de  estruturas  democráticas  e  de  participação,  o

desenvolvimento das capacidades  locais  e a promoção de um compromisso mais  ativo da

sociedade civil dos países centrais com o desenvolvimento (BOSSUYT,1995).

Paralelamente, o maior papel dos governos subnacionais nas relações internacionais e

a revalorização das comunidades locais nas estratégias de desenvolvimento alimentavam a

necessidade  de  uma  revisitação  dos  enfoques  clássicos  da  cooperação  internacional.  As

agências internacionais, e em particular a União Européia, começaram lentamente a tomar

consciência do potencial das cidades e dos governos locais e do seu papel ativo na cooperação

internacional,  não  apenas  como  beneficiários,  mas  como  atores  protagônicos  dessas

iniciativas. 

Uma opção para enfrentar as debilidades percebidas nos mecanismos tradicionais de

cooperação e dar resposta às novas realidades internacionais foi o enfoque da cooperação

descentralizada. Poder-se-ia defini-la como um novo enfoque nas relações de cooperação que

busca estabelecer  vínculos  diretos  com os  órgãos  de representação local  e  estimular  suas

próprias  capacidades  de  projetar  e  implementar  iniciativas  de  desenvolvimento  com

participação direta dos grupos de atores locais interessados, levando em consideração seus

interesses e seus pontos vista sobre o desenvolvimento (PARADA, 1998). Colocado de forma

simples, mais do que um novo instrumento, a cooperação descentralizada oferece um novo

enfoque  da  cooperação,  com  características  próprias  que  a  diferencia  das  propostas

tradicionais (BOSSUYT, 1995). Estes elementos, aliados a outro mecanismo utilizado com
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freqüência pelas cidades em sua ação internacional  – as redes de cidades   -  inspiraram a

formulação para o desenho do Programa URB-AL.

Nesse contexto, a União Européia introduz o conceito de cooperação descentralizada

na Convenção de Lomé IV (firmada em 1989 com os países ACP) que define o marco e

identifica os atores, em uma leitura ampla dos agentes da cooperação: os poderes públicos

locais,  organizações não-governamentais,  agrupamentos profissionais, grupos de iniciativas

locais,  cooperativas,  sindicatos,  organizações  e os movimentos populares,  organizações  de

mulheres e jovens, entre outros. Isso permitiu que uma grande variedade de atores distantes

do governo central pudesse utilizar os recursos destinados pela Comissão Européia para a

cooperação, rompendo com o monopólio que mantinham as agências governamentais.

Para implementar essa transformação na América Latina, disponibilizou-se uma linha

orçamentária  específica  para  a  cooperação  descentralizada.  Desde  então,  foram

implementados programas descentralizados vinculados a temas específicos: direitos humanos,

meio ambiente e florestas tropicais e prevenção e combate a AIDS. No mesmo sentido, foram

criados programas voltados para setores determinados:

Para o setor de ensino superior e pesquisa foi criado, em 2002, o Programa ALBAN69,

de bolsas de estudos de alto nível que permite o intercâmbio e oferece financiamentos para

estudantes  de  pós-graduação,  pesquisadores  e  profissionais  latino-americanos  seguirem

estudos  nos  centros  universitários  dos  países  da  União  Européia.  Já  o  Programa  ALFA

(América Latina – Formação Acadêmica) visa impulsionar a cooperação entre os centros de

ensino superior de ambas as regiões.70

Para o setor de cooperação econômica, a UE criou o Programa AL-INVEST, criado

em 1993, contribui para a internacionalização das empresas das duas regiões, incentivando

pequenas e médias empresas a investir em modernização tecnológica e gestão de empresas da

AL o  desejem.  Também visa  reforçar  as  relações  inter-regionais  através  transferência  de

73



tecnologia  e  conhecimentos  técnicos  e  a  manutenção  de  uma  relação  de  cooperação

sustentável entre as empresas das regiões. 71

Outros dois programas com dinâmicas  parecidas  foram criados: o Programa @LIS

(Aliança para a Sociedade da Informação)72, que busca reduzir a exclusão digital fomentando

o debate e destinando recursos para projetos que utilizem as tecnologias  de informação e

comunicação; e o Programa ALURE, finalizado em 2002, que tinha como objetivo fomentar a

economia e o uso racional de energia por agentes públicos, mistos e privados da UE e AL.73

3.2.2    Estrutura e funcionamento

Como  já  mencionado,  o  Programa  URB-AL  é  um  programa  de  cooperação

descentralizada e horizontal da Comissão Européia sobre temas relevantes para as políticas

urbanas.  Pretende criar  possibilidades para que as cidades e governos locais da UE e AL

possam  exercer  seu  potencial  e  suas  capacidades  como  atores  diretos  da  cooperação

internacional.

Lançado em 1996, com orçamento de 14 milhões de euros, e tendo como perspectiva

quatro  anos de duração (1996-2000),  sua primeira  fase tinha  como objetivo  a  criação  de

vínculos  diretos  e  duráveis  entre  as cidades  e governos locais  da UE e AL, por meio  de

intercâmbio  recíproco  de  experiências,  difusão  de  “boas  práticas”  de  políticas  urbanas  e

fortalecimento  institucional  das  cidades  e  autoridades  locais.  O  programa  é  dirigido  aos

governos  locais  eleitos  democraticamente  (cidades,  aglomerações  urbanas,  províncias,

estados, regiões, entre outros) dos 15 países da União Européia e aos 18 países da América

Latina.74
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Em sua estrutura de montagem, a Comissão Européia é a responsável pela concepção,

desenvolvimento  e  monitoramento  do programa.  É ela  que  decide  sobre  a  atribuição  das

subvenções e busca garantir com que todas as atividades se desenvolvam de acordo com as

regras estabelecidas por ela mesma. Os participantes, por outro lado, elaboram as atividades,

propostas  e  projetos  e  garantem  sua  implementação.  Em  sua  etapa  inicial,  o  programa

estruturava-se em três atividades centrais:

a) os Encontros Bienais, de caráter político e técnico, que buscavam reunir prefeitos e

representantes de alto nível das cidades participantes de ambas as regiões. Dois encontros

ocorreram, o primeiro em Lisboa, em 1998, e o segundo no Rio de Janeiro, em 2001. A baixa

participação de prefeitos e a falta de uma definição mais clara sobre as pretensões desses

encontros, assim como uma fórmula pouco precisa das dinâmicas de trabalho, fez com os

encontros bienais não mais fossem promovidos como atividade do programa, tampouco na

segunda fase do programa; 

b)  Constituição  de  Redes  Temáticas,  que  agrupam todas  as  cidades  que  desejem

participar  na formulação de projetos,  através  dos quais  buscarão soluções para problemas

comuns. As cidades dispostas a coordenar uma rede temática formulam uma candidatura cuja

proposta será expressa em um Documento de Base, no qual definirão suas metas políticas e

mecanismos de animação da rede. 

Estas  candidaturas,  em  geral,  são  apresentadas  por  cidades  com  alto  grau  de

articulação política e de elaboração de projetos, uma vez que os requisitos exigidos pela UE

para apresentação de candidaturas possuem um grau relativamente alto de complexidade e

exigem  familiaridade  com  elaboração  de  projeto,  características  encontradas  em  poucas

cidades, especialmente da AL (o que gerará, como se verá adiante, um desequilíbrio entre

cidades latino-americanas e européias quanto a qualidade da participação e na coordenação de

projetos).  Além disso,  para  se  candidatar,  a  cidade  deve  apresentar,  juntamente  com sua
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proposta, um número mínimo de município que apóiem sua candidatura. Essa situação acabou

por  criar  situações  de  confronto  e  competição  entre  cidades,  as  quais  em  alguns  casos,

possuem  relações  em  outros  âmbitos  internacionais,  causando,  eventualmente,  atritos

políticos. Para se tentar evitar essa situação politicamente incômoda, algumas cidades buscam

tentativas possíveis de composição (o que, de acordo com as regras do programa torna-se

bastante improvável, uma vez que a coordenação de uma rede temática implica em destinação

de  recursos  da  Comissão  Européia  para  apenas  uma  cidade).  Em  geral,  a  cidade  mais

preparada e articulada politicamente possui maiores chances de ver seu projeto aprovado pela

Comissão Européia, desde que preenchidos todos os requisitos formais.

Aprovada a candidatura, a cidade escolhida como coordenadora da rede deve exercê-la

efetivamente.  Suas  obrigações  são  realizar  três  encontros  anuais  (um  por  cada  ano  de

coordenação), difundir as informações sobre o tema e sobre possibilidades de projetos comuns

e animar a participação das cidades membros na rede.  As cidades coordenadoras são, em

última instância, o espaço no qual são formulados os projetos, através dos quais as demais

cidades participarão. Para esta tarefa, a cidade coordenadora recebe recursos que equivalem a

70% do custo do projeto para o período de três anos.  A contrapartida  de 30% da cidade

coordenadora pode ser prestada com recursos humanos e logística de execução.

Na primeira fase do programa, a partir dos temas propostos e das convocatórias feitas

pela  Comissão  Européia,  foram  constituídas  oito  redes  temáticas:  i)  Droga  e  Cidade

(coordenada por Santiago, Chile); ii) Conservação dos contextos históricos urbanos (Provincia

de Vicenza,  Itália);  iii) Democracia na cidade (Issy-les-Moulineaux, França);  iv) A cidade

como  promotora  de  desenvolvimento  (Madri,  Espanha);  v)  Políticas  sociais  urbanas

(Montevidéu, Uruguai); vi) Meio ambiente urbano (Málaga, Espanha); vii) Gestão e controle

da  urbanização  (Rosário,  Argentina)  e  viii)  Controle  da  mobilidade  urbana  (Stuttgart,

Alemanha).
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c) os Projetos Comuns (também chamados de Tipo A), são os projetos de cooperação,

elaborados em comum entre o grupo de sócios de uma mesma rede para buscar soluções de

problemas  comuns,  através  de  intercâmbios  de  informação  e  experiências  (conceito  de

horizontalidade do programa). Estes projetos comuns devem reunir um mínimo de 5 cidades e

um máximo de 25, na proporção de que as latino-americanas sejam maioria (3 em 5 ou 10 em

15). Estes projetos, independentemente do número de cidades participantes, recebem a mesma

partida de recursos para o período de 1 a 2 anos.

Na segunda fase do programa URBAL (2000-2004),  que tem seu início em 2002,

algumas mudanças relevantes foram implementadas. O orçamento geral do programa teve um

aumento consistente, de 14 milhões, na primeira fase, para 50 milhões de euros na segunda.

Outra mudança qualitativa foi a criação de um outro modelo de projeto comum, chamado de

Tipo B,  que visava,  para além da  troca  de  informações  e  intercâmbio  de experiências,  a

implementação  e  aplicação  de  boas  práticas  concretamente  na  cidade,  possibilitando,

inclusive, construções e infra-estrutura, modalidade vedada na fase I.

Para tanto,  foram criadas seis novas rede temáticas.  São elas:  ix) Financiamento e

orçamento  participativo  (coordenada  por  Porto  Alegre,  Brasil);  x)  Luta  contra  a  pobreza

urbana  (São  Paulo,  Brasil);  xi)  Habitação  na  cidade  (sem  coordenação  por  falta  de

candidaturas);  xii) Promoção das mulheres nas instâncias de decisão locais (Diputación de

Barcelona,  Espanha);  xiii)  Cidade  e  sociedade da informação (Bremen,  Alemanha)  e  xiv)

Segurança cidadã na cidade (Valparaiso, Chile).

Dessa forma,  as estruturas básicas do Programa URB-AL foram mantidas,  embora

com recursos mais volumosos. Os Projetos Comuns, de Tipo A, agora limitados a no máximo

15 cidades, ainda um número elevado, passaram  a receber 250 mil euros para execução do

projeto de 1 a 2 anos (na fase I recebiam 100 mil euros). As cidades coordenadoras de redes
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temáticas passaram a receber recursos de 500 mil euros, contra os 350 mil da primeira fase  e

os projetos Tipo B, 800 mil euros.

3.2.3   Dados do Programa URB-AL

A criação do Programa URB-AL respondeu ao objetivo de desenvolver laços duráveis

e  sustentáveis  entre  entidades  locais  latino-americanas  e  européias,  por  meio  da  difusão,

aquisição e aplicação de melhores práticas no âmbito das políticas urbanas. URB-AL surge

como  mais  uma alternativa  para  a  construção  de  novos  espaços  sociais  de  cooperação  e

reconhece o papel crescente que estão desempenhando as cidades na melhoria das condições

socioeconômicas e a qualidade de vida da população.

Em 8 anos de implementação do programa, a efetividade e o impacto das atividades

para  as  coletividades  locais  participantes  são  quantitativa  e  qualitativamente  importantes:

calcula-se  que  as  3  reuniões  anuais  das  8  redes  geraram  10.800  de  oportunidades

dias/encontros ou dias/contatos aproximadamente (um total de 1124 sócios reuniram-se em 3

oportunidades durante uma média de 3 dias cada um); os projetos comuns facilitaram ao redor

de 7.300 dias/encontro (os 811 sócios que participaram nestes projetos comuns encontraram-

se pelo menos em 3 ocasiões, durante um período de três dias). No total, as reuniões das redes

temáticas e dos projetos comuns significaram a geração de mais de 18.000 dias/contatos de

sócios de URB-AL. 

As relações e contatos estabelecidos entre os funcionários e técnicos dos governos

locais  e  sócios  externos  significam a  criação de  um considerável  contingente  de  ações  e

respostas relativas aos tópicos das redes. Outro resultado importante foi a produção de mais

de 90 documentos e publicações relevantes sobre os temas tratados. 
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Uma  contribuição  do  Programa  URB-AL  para  a  cooperação  descentralizada  é  a

substituição do conceito tradicional de transferência de idéias, conhecimentos e experiências

entre todos os atores, permitindo, por exemplo que coletividades locais européias entraem em

contato  direto  com  experiências  inovadoras  de  práticas  participativas  desenvolvidas  com

sucesso na América Latina. É o caso da reconhecida experiência do orçamento participativo

desenvolvido originariamente em Porto Alegre (Brasil). 

Outra característica positiva do Programa URB-AL é a constituição de redes, como

mecanismo  para  as  que  as  cidades  e  regiões  participantes  possam  ter  acesso  à  esfera

internacional aplicada na prática, através do trabalho conjunto em projetos definidos ao redor

de problemas específicos e de seu interesse. A partir da temática central da rede, a eleição dos

conteúdos específicos dos projetos comuns correspondeu às expectativas de muitas entidades

territoriais participantes.

Na  fase  II  procurou-se  ajustar  e  potencializar  os  objetivos  do  programa,  tendo

diversificado as atividades por meio de uma maior dotação de recursos. Apesar desse aspecto

altamente positivo, as inovações apresentadas, como a  incorporação de dois tipos de projetos

comuns tende a dificultar as etapas de elaboração, organização e acesso ao financiamento.

Aparentemente,  a  nova  tipologia  de  projeto  responde  a  objetivos  operativos,  de  inserção

territorial de diferente magnitude. A modalidade de projetos comuns do tipo B, que teve início

em  2002,  foi  concebida  para  aumentar  o  campo  de  possibilidades  da  cooperação

descentralizada assim como das escalas nas intervenções.

Após oito anos de operação, o Programa URB-AL congrega mais de mil coletividades

locais de ambos continentes ao redor de treze redes temáticas e mais de cem projetos comuns.

Suas atividades representam um gasto total de aproximadamente 30 milhões de euros, dos

quais 20 milhões correspondem a subvenções diretas da Comissão Européia para os coletivos

locais participantes.

79



3.2.4 Considerações sobre o Programa URB-AL

A expectativa criada em torno da realização da Conferência sobre Partenariado Local

União Européia e América Latina – “Balanço e perspectivas da cooperação descentralizada

entre coletividades locais da União Européia e da América Latina no terreno das políticas

urbanas”,  promovida  conjuntamente  pela  Comissão  Européia  e  o  consórcio  formado  pela

Diputación de Barcelona, Espanha, e a cidade de Valparaíso, Chile, em abril de 2004, suscitou

um  intenso  debate  nos  meios  vinculados  à  questão  da  gestão  urbana  e  da  cooperação

internacional sobre as possibilidades abertas por esse encontro, no sentido de se fazer uma

avaliação  ampla,  não  apenas  sobre  o  Programa  URB-AL -  o  maior   programa  existente

voltado à promoção da cooperação descentralizada entre coletividades locais de UE e AL -

mas principalmente pensar, a partir da exposição e debate de idéias entre acadêmicos, gestores

públicos  e  especialistas,  novas  possibilidades  de  aberturas  e  fortalecimentos  de  canais

políticos para os governos locais, especialmente latino-americanos.

Em recente estudo, a Prefeitura de Montevidéu, que coordenou a Rede temática no. 5

“Políticas Sociais Urbanas” na fase I do programa, e vem tendo papel ativo em todos os níveis

do programa, expressa suas visões de capital latino-americana75.

O estudo traz, de forma sistemática, uma avaliação sobre a cooperação descentralizada

entre  entes  subnacionais  europeus  e  latino-americanos,  sobre  o  Programa  URB-AL,  e

números relevantes sobre a participação das cidades na coordenação de redes temáticas, de

projetos comuns e, conseqüentemente, a repartição dos recursos entre as cidades européias e

latino-americanas.
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Reconhece-se a natureza inédita e inovadora do programa, como uma ferramenta que

facilita a aproximação dos poderes locais e cuja flexibilidade demonstrada com relação ao

acesso a participação. Nesse sentido, o programa tem como aspecto positivo o tratamento de

questões verdadeiramente relevantes para as cidades, trabalhados de forma aprofundada nas

redes  temáticas.  Da  mesma  forma,  os  produtos  gerados  pelo  programa  se  mostraram

altamente  positivos  e  favoráveis  aos  participantes.  Entre  eles  poder-se-ia  destacar  as

elaborações teóricas e as atualizações de diagnósticos e propostas de temas importantes para a

boa gestão,  como meio ambiente,  gestão urbana,  orçamento participativo,  ente outros.  Os

resultados e os processos de elaboração e execução dos projetos comuns, no mesmo sentido,

serviram como experiência de capacitação para os funcionários municipais de grande valia.

No  espectro  político,  o  programa  teria  contribuído  de  forma  destacada  no

fortalecimento e na inserção internacional dos poderes locais e desenvolvido sua capacidade

no tratamento e implementação de iniciativas para o desenvolvimento. Os laços e vínculos

entre governos locais e demais atores da UE e AL foram claramente fortalecidos,  em um

ambiente  de  solidariedade,  cooperação  e  aprendizado  mútuo.  Finalmente,  avalia-se  que  a

interação entre mais de mil cidades e atores locais dos dois continentes deverá ser medida, nos

próximos  anos,  de  maneira  altamente  favoravelmente,  convertendo-se  em  um  prisma

riquíssimo para se ampliar o conhecimento mútuo das realidades política, social e cultural nos

dois continentes.

O estudo introduz,  em seguida,  uma avaliação  do programa através  da  análise  de

requisitos relacionados aos dados globais do programa, tomando em conta as coordenações de

redes temáticas e projetos comuns de tipo A e B. Essa análise revela: 

a)  Quanto a  coordenação de redes  temáticas  na fase I:  das  8 redes  criadas,  3  são

coordenadas  por cidades  latino-americanas  e 5 por cidades  européias (proporção 37,5% e
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62,5%, respectivamente; na fase II: das 5 novas redes, 3 para AL (60%) e 2 para UE (40%).

Nas fases I e II: 13 redes no total; 6 para AL (46%) e 7 para UE (54%);

b)  Quanto  à  coordenação  de  projetos  comuns  tipo  A:  os  dados  indicam  um

desequilíbrio entre AL e UE. Até a data final do estudo, as duas fases do programa haviam

contabilizado  a  aprovação  de  95  projetos  tipo.  Desses,  39  projetos  (41%) para  AL e  56

projetos (59%) para UE

c) Quanto à coordenação de projetos tipo B: a fase II do programa procura corrigir

desequilíbrios  verificados na fase I.  De acordo com a proposta dessa nova modalidade,  o

projeto tipo B, destina concretizar,  através  de relações  tangíveis  em benefício  de uma ou

várias comunidades, os resultados do intercâmbio de experiências, desenvolvidos em projetos

de tipo A. Para tanto,  os recursos para este  tipo de projeto são de 800 mil  euros,  o  que

significa,  para  os  municípios  latino-americanos,  concretizar  as  vantagens  da  cooperação

diretamente em suas cidades.

No  entanto,  a  análise  dos  resultados  surpreende  novamente:  dos  12  projetos

aprovados, 12 (75%) foram cidades da UE e apenas 3 (25%) para cidades da AL.76

Diante desses números, surge a pergunta sobre o cumprimento da própria natureza do

programa: a cooperação descentralizada chega a América Latina e Europa na proporção de 3 a

2, a favor da AL, regra esta estabelecida pelo próprio programa?

A  conclusão  final  do  documento  de  Montevidéu  destaca  que,  após  oito  anos  de

existência do Programa URB-AL, no qual se envolveram milhares de cidades e entidades, é

necessária uma reavaliação para que os objetivos propostos pelo programa convertam-se, de

fato, em ações concretas para a melhoria de vida dos cidadãos das cidades latino-americanas

mais desfavorecidas, para que o programa não seja mais um espaço onde se reproduzam os

desequilíbrios regionais. Os dados finais da avaliação identificam que as cidades européias

obtiveram:  i)  54% das coordenações  de redes temáticas  e 58% dos recursos;  ii)  59% das
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coordenações de projetos tipo A e 60% dos recursos; iii) 75% das coordenações e recursos

dos projetos tipo B.

Por  fim,  são  apresentados  uma  série  de  propostas  e  sugestões  visando  o

aperfeiçoamento do programa,  entre as quais se destacam: a criação de uma secretaria do

programa de mesmo nível decisório com sede na América Latina, a fim de apoiar as cidades

para  favorecer  sua  participação,  incluindo  assistência  técnica  e  apoio  logístico  para  a

preparação de projetos e propostas; a vinculação desse programa com outros programas de

cooperação, fomento de comércio e investimentos, visando a criação de maiores sinergias e

melhor  aproveitamento  dos  recursos;  a  vinculação  com  outras  organizações  de  cidades,

buscando o fortalecimento de redes e organizações  já existentes e com grande acúmulo e

legitimidade  das  próprias  cidades  latino-americanas  (como,  por  exemplo,  a  Rede

Mercocidades). Essa proposta, caso aceita e implementada, poderia contribuir para a solução

de  problemas  estruturais  do  Programa  URB-AL,  como  sua  sustentabilidade,  e  abriria

possibilidades de cooperação Sul-Sul, não previstas pelo programa.

3.3     As organizações e redes de cidades

Embora  existam  relativamente  poucas  fontes  bibliográficas  a  respeito  das

organizações  e  redes  de  cidades  e  seu  papel  como  atores  emergentes  no  novo  cenário

internacional, as redes internacionais de cidades, compreendidas como organizações formadas

por  cidades,  poderes  locais  ou  associações,  cujas  estruturas,  objetivos,  fins,  dimensões  e

propósitos variam caso a caso, vêm se proliferando de forma crescente nos últimos anos, não

somente no âmbito das relações euro-latinoamericanas, mas em todos os continentes.
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Deve-se esclarecer que as redes internacionais de cidades que serão analisadas neste

trabalho não possuem ligação direta com as chamadas “redes informacionais”, estudadas por

Castells77 e outros estudiosos do tema, embora existam alguns pontos de contato, como se

demonstrará a seguir.

As redes e organizações de cidades que serão analisadas neste estudo estão voltadas

para  a  cooperação  internacional,  em seus  vários  aspectos  e  propósitos,  como  a  troca  de

experiências,  intercâmbios  de conhecimento  e  fóruns  de  articulação  política  e  defesa  dos

interesses dos governos locais, seja do ponto de vista municipalista, seja de uma perspectiva

“internacionalista”,  na reivindicação de maior participação nos debates globais e de maior

inserção internacional.

Atuam  igualmente  no  campo  do  fortalecimento  dos  poderes  locais,  através  de

capacitação e treinamento de funcionários públicos municipais, intercâmbio de funcionários, e

ações ligadas à valorização e aperfeiçoamento da carreira da administração pública municipal.

Funcionam ainda como principais fontes e centros de informação sobre a gestão local e as

questões diretamente ligadas a administração pública municipal, através de áreas temáticas

mais tradicionais, geralmente competência dos governos locais, tais como transportes, meio

ambiente, cultura, educação, entre outras, mas também cooperação internacional, integração

regional, cultura de paz, combate a pobreza, participação cidadã, novos temas que surgem da

agenda local, mas que extrapolam os limites locais e hoje são incorporados pelas agências

internacionais e governos centrais.

Às redes  de  cidades  estão  vinculados  alguns  conceitos  diretamente  relacionados  à

idéia  de  rede:  horizontalidade,  capilaridade,  estrutura  policêntrica,  ausência  de  níveis

hierárquicos,  capacidade  de  expansão,  flexibilidade,  informalidade,  descentralização,

agilidade. São conceitos que surgem intuitivamente ao se imaginar uma estrutura em rede,

qualquer que seja, e são freqüentemente encontrados na literatura relacionada ao tema. No
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caso  das  redes  de  cidades,  outros  dois  conceitos  importantes  são  associados  a  este  tipo

organizacional: replicabilidade e multiplicação (de informações, experiências, conhecimento,

técnicas, recursos).

Milton Santos (2002) recupera o conceito de rede ao tratar do tema das verticalidades

e horizontalidades. Aqui o conceito de rede se insere na idéia de verticalidade, na discussão

sobre a organização do espaço e a ação dos atores – Estados nacionais, mas principalmente as

empresas  transnacionais  -  segundo  a  qual  o  espaço  de  produção,  formado  por  fluxos

econômicos,  seria  constituído  por  redes  –  um  sistema  reticular  –  exigente  de  fluidez  e

sequioso  de  velocidade.  Assim,  as  verticalidades  realizam  de  modo  indiscutível  a  idéia

segundo a qual o território pode ser visto como um recurso, justamente a partir de seu uso

pragmático.

Contrapondo,  ou  simplesmente  compondo  com  as  verticalidades,  estariam  as

horizontalidades,  zonas  de  contigüidade  que  formam extensões  contínuas.  Santos,  citando

François Perroux, refere-se a estes espaços como “espaços banais”. O espaço banal seria o

espaço de todos: empresas, instituições, pessoas: o espaço das vivências.

Embora a utilização descrita se aplique para explicar o espaço, o tempo, os modos de

produção e os atores que aí atuam, poder-se-ia emprestar o conceito de horizontalidades e

espaço  banal  para  aplicá-la  à  idéia  de  “redes  de  cidades”,  particularmente  à  Rede

Mercocidades - ou as demais redes que atuam dentro de uma realidade política e territorial -, a

qual  possui  características  de  uma  rede  internacional,  mas  vinculada  a  um  território

específico,  a  um  espaço  determinado  e  a  um  contexto  político-econômico  definido:  o

Mercosul e os governos centrais, locais, e os demais atores que o compõem.

Esse espaço banal pode servir como referência conceitual ao projeto pretendido de

Mercosul, a partir da visão das cidades. Pode-se dizer que a partir do espaço geográfico cria-

se uma solidariedade orgânica, o conjunto sendo formado pela existência comum dos agentes
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exercendo-se sobre um território comum. Tais atividades, não importa o nível,  devem sua

criação e alimentação às ofertas do meio geográfico local.

Assim,  a  sobrevivência  do  conjunto,  relevando  que  os  diversos  atores  tenham

interesses diversos, depende do exercício da solidariedade, indispensável ao trabalho, e que

gera a visibilidade do interesse comum.

3.3.1    A Rede Mercocidades

O Tratado de Assunção, assinado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, em 1990,

que dá origem ao Mercado Comum do Sul78, representa um dos pontos altos do processo de

integração sub-regional e latino-americano.

A criação do Mercosul dá origem a um processo cujas conseqüências comerciais e

econômicas  causaram impactos consideráveis nas economias nacionais dos seus sócios.  O

aumento  dos  fluxos  de  comércio  intrabloco  e  de  investimentos  estrangeiros  teve  como

contrapartida o crescimento da interdependência dos mercados nacionais e a convergência das

políticas macroeconômicas aplicadas por cada um dos governos. No entanto, a reconversão

industrial  e  a  adequação  das  políticas  tarifárias  às  exigências  do  processo  de  integração,

desataram conflitos de ordem econômica, social e cultural.  Os fluxos comerciais causaram

impactos  sobre as  regiões  e  sobre as  cidades,  gerando dificuldades  relacionadas  às  infra-

estruturas urbanas, ao meio ambiente e aos processos migratórios. 

Considerando estas e outras dificuldades, em 1995, também na cidade de Assunção, os

prefeitos de importantes cidades dos países do Mercosul fundaram a Rede Mercocidades, com

o claro objetivo de, por um lado, criar um espaço institucional no qual as cidades pudessem

expressar suas opiniões sobre os rumos do processo de integração, e que, até então, não havia
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integrado  os  poderes  locais,  e  por  outro,  desenvolver  um  espaço  de  convergência  e

intercâmbio entre as cidades, que permitisse desenvolver políticas mais eficazes e adequadas

aos tempos de globalização.

Após 9 anos desde sua criação, a Rede Mercocidades constitui-se em uma organização

de grande representatividade perante os governos locais da América Latina e demais atores

internacionais. Seu número de membros vem crescendo de forma gradativa e, em virtude de

sua experiência acumulada e sua postura de resistência nos anos em que a idéia de um bloco

econômico e político parecia abandonada, tornou-se uma referência e um interlocutor para

outras associações de cidades latino-americanas e de outros continentes.

Desde  sua  criação,  Mercocidades  vem  questionando  as  prioridades  dadas  pelos

Estados nacionais ao processo de integração sub-regional, exclusivamente voltado às questões

comerciais e econômicas. O foco de Mercocidades, voltou-se à defesa dos processos políticos,

sociais  e  culturais,  a  partir  do  âmbito  das  cidades,  e  baseada  em  sua  dimensão  local,

democrática e descentralizada.

A escolha do estudo da Rede Mercocidades neste trabalho ocorre por se tratar de uma

organização que, inserida no contexto da integração regional latino-americana,  marca uma

trajetória complexa na busca e construção de um espaço político qualificado e técnico nas

estruturas políticas de integração regional. Tendo como membros as principais cidades dos

países  que  compõem  o  bloco,  possuiria,  em  tese,  força  política  para  fazer  avançar  a

reivindicação por maior participação e reconhecimento das cidades, por parte das estruturas

governamentais nacionais, na definição dos objetivos do Mercosul. 

A dimensão político-ideológica adiciona outro elemento de interesse nesse contexto.

Embora o Mercosul tenha dinamizado consideravelmente as transações comerciais intrabloco

e com outros blocos econômicos,  não conseguiu avançar nas propostas originárias  de sua

criação, as quais defendiam um movimento de integração maior que o meramente comercial,
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especialmente  nas  esferas  políticas,  sociais  e  culturais79.  As  cidades  dos  países  membros,

excluídas  do  processo  de  discussão  que  definiu  as  bases  do  Mercosul,  apresentam  sua

alternativa política ao processo, formando uma “frente” de prefeitos e cidades em de defesa

do Mercosul, mais amplo, democrático e justo, incorporando na dinâmica da rede um discurso

marcadamente progressista e de oposição aos governos nacionais.

Com o tempo,  o  discurso  de  reivindicação  de  maior  participação  das  cidades  nas

instâncias de decisão do Mercosul, a principal bandeira de Mercocidades, passou a incorporar

outros  elementos,  como participação  da  sociedade  civil  nos  processos  decisórios80,  maior

descentralização  das  decisões,   maior  participação  dos  cidadãos  no  Mercosul,  através  do

próprio fortalecimento do poder local, como a esfera de governo mais próxima do cidadão.

Este  discurso acabará  assumindo  uma conotação  com traços  claramente  progressistas.  As

sinergias criadas entre as cidades  ao redor de temas de interesse local,  em Mercocidades,

aliada a própria estrutura de funcionamento e temática da rede – a qual incorpora temas como

gênero,  juventude,  desenvolvimento  social,  combate  a  pobreza,  cooperação  internacional

acabam por, se não suplantar, ao menos amenizar as rivalidades político-ideológicas que os

grupos políticos e partidários possam ter em seus países de origem e em cenário ideológico

definido  classicamente  entre  “esquerda  e  direita”81.  Em  última  instância,  Mercocidades

acabará, em certa medida, aproximando os discursos do fortalecimento do poder local e da

ação política progressista e deslocá-los para um mesmo quadrante ideológico de tonalidade de

esquerda.

3.3.1.1 Histórico, objetivos, estrutura e funcionamento
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O processo de conformação de Mercocidades  teve seu ponto formal  em março de

1995, na cidade de Assunção, durante a V reunião de Prefeitos da Sub-Região Cone-Sul da

União das Cidades Capitais Ibero-Americanas (UCCI). Os prefeitos e autoridades presentes

perceberam a necessidade de se constituir uma rede de cidades do Mercosul, com o objetivo

de favorecer sua participação no processo de integração regional.82

Após um período de preparativos e discussões entre as cidades, visando alcançar um

formato aproximado do que se pretendia como estrutura de funcionamento da rede ocorreu,

em novembro de 1995, a primeira cúpula de Intendentes, Prefeitos e Alcaides, em Assunção,

que, por sua vez, assumia a Secretaria Executiva da Rede por um ano, dando nascimento a

Rede Mercocidades. 

A “Ata de Fundação de Mercocidades” estabelecia a criação de uma rede de cidades

do Mercosul, com uma estrutura, simples e enxuta: um Conselho de Prefeitos, uma Secretaria

Executiva  e  nove  Unidades  Temáticas  (UTs)  que  trabalhariam  sobre  distintos  temas

relacionados às questões de interesse das próprias cidades e do processo de integração da sub-

região  e  latino-americano.  As  primeiras  Unidades  Temáticas  tratavam  de  temas  como

comércio internacional, ciência e tecnologia, cultura, turismo, entre outras.83 

Mercocidades, em princípio, assumiu um perfil restrito para a admissão de membros,

declarando-se um espaço para “cidades capitais, metropolitanas ou que por sua localização

interesse integracionista ou perfil internacional possam contribuir com a Rede”.84 

Na Segunda cúpula de prefeitos, realizada em Porto Alegre, em setembro de 1996,

percebe-se a necessidade de uma maior  institucionalização da rede,  a fim de dinamizar  o

trabalho das Unidades Temáticas e aumentar o intercâmbio político  e técnico entre as cidades

membros.85 Nesse encontro a rede passa por e adaptações,  com a aprovação dos estatutos

sociais e modificações no formato das UTs86.  No documento final do encontro, a Declaração

de Porto Alegre, as cidades voltam a questionar e criticar o modelo centralizador e excludente
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que vinha sendo implementado pelos governos centrais para o Mercosul, no qual manifestam

que o bloco:

“(...) pode e deve ser mais que uma integração centralizada do ponto de vista político
e excludente  do ponto de vista  econômico.  O Mercosul  pode e  deve ser  um processo de
integração participativo e com convocação de incluir socialmente o conjunto de cidadãos
para  que  os  mesmos  possam  utilizar  os  benefícios  do  desenvolvimento  e  do  progresso.
Comprometidas  com  esse  ideal,  as  Mercocidades  pretendem  participar  ativamente  da
formação do Mercosul, estabelecendo uma intensa cooperação e uma competição saudável e
regulada.” 87

A  Cúpula  de  Porto  Alegre  também  adotada  um  Plano  de  Ação  que  afirmava  a

necessidade de se desenvolver uma política de fortalecimento e reconhecimento, através de

iniciativas junto às grandes cidades, aos governos centrais e às entidades representativas dos

municípios88 e cujas diretrizes principais eram: a) consolidar Mercocidades, o qual supunha

buscar o reconhecimento oficial dos governos centrais e criar mecanismos de participação da

sociedade civil; b) ampliar o relacionamento com instituições representativas do poder local.

Entre  essas  ações,  iniciar  um  processo  de  aproximação  a  rede  de  cidades  européias,  a

Eurocities89 e ocupar um espaço de representação junto as principais organizações de cidades;

c) dotar Mercocidades de mecanismos operacionais e de comunicação,  como uma página

web na Internet, boletins informativos, etc.; d) a implementação de políticas de intercâmbio,

através da universalização das boas experiências de gestão.

O encontro  de  prefeitos  de  Porto  Alegre  possui  papel  fundamental  na  história  de

Mercocidades, pois completa seu processo de fundação e define seu esqueleto programático e

de  funcionamento,  e  reitera  sua  opção  ideológica  e  política,  apresentando-se  como  uma

alternativa ao processo pouco transparente e inclusivo nos debates acerca do Mercosul.

Os objetivos de Mercocidades estão definidos nos Estatutos da Rede, em seu segundo

artigo e dividem-se basicamente em três grupos: a) objetivos institucionais, que se centram

exclusivamente  na  busca  de  reconhecimento  e  participação  na  estrutura  do  Mercosul;  b)

objetivos de relacionamento e cooperação, que apontam no sentido da criação de sub-redes
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que  se  organizam  em  torno  das  unidades  temáticas  ou  técnicas,  ao  desenvolvimento  de

mecanismos de comunicação e intercâmbio de experiências e informação e estabelecimento

de convênios entre os governos locais e redes; c)  objetivos relacionados com as políticas

municipais, que buscam estabelecer linhas de trabalho que, em certa medida, coincidem com

o trabalho desenvolvido pelas UTs, como capacitar recursos humanos e administrativos das

administrações municipais, coordenar o planejamento de ações vinculadas ao crescimento e

desenvolvimento das cidades, criar e indicar programas de cooperação entre cidades, indicar

estratégias para políticas ambientais, estimular e favorecer a participação cidadã, entre outras. 

Pode-se dizer que Mercocidades, através das UTs, que são seus grupos de trabalho e

que dão efetivamente conteúdo às suas plataformas políticas,  possibilitou a criação de um

espaço onde as cidades passaram a criar estratégias comuns no contexto de integração sub-

regional, mas também um espaço de troca de experiências sobre políticas públicas, muitas

vezes  transcendendo  os  limites  regionais,  como  nos  casos  em  que  as  cidades  membros

participam em outros  fóruns  e  redes  internacionais,  como o Programa URBAL e a  Rede

Cidades Educadoras.90

O desenho institucional de Mercocidades está definido no artigo 13 de seus estatutos.

Seus organismos são: i) a Assembléia Geral de Sócios; ii) o Conselho de Mercocidades; iii) a

Comissão Diretiva; iv) a Secretaria Executiva; e v) as Unidades Temáticas (ou técnicas).

A Assembléia Geral de sócios reúne-se uma vez por ano na Cúpula de Prefeitos e é o

órgão máximo de deliberação e direção da rede. Entre suas atribuições está modificar os seus

estatutos,  eleger  os  integrantes  do  Conselho,  a  Secretaria  Executiva  e  as  cidades

coordenadoras das UTs, decidir sobre os pedidos de ingresso e exclusão de membros, exigir a

prestação de contas da Secretaria Executiva, entre outras. Seu sistema de decisão se dá por

maioria simples dos presentes.

91



O Conselho de Mercocidades é o organismo superior de administração da rede e é

composto por duas cidades de cada país membro e uma dos países associados ao Mercosul

(Chile e Bolívia), totalizando 10 cidades. Dada sua estrutura reduzida e tendo a prerrogativa

de se reunir extraordinariamente, o Conselho assume o papel de órgão de decisão quando as

circunstâncias exigem maior agilidade nas definições e ações da rede. Atua igualmente como

órgão consultivo, dinamizador e político da rede.

Já  a  Comissão  Diretiva  é  formada  por  três  cidades:  a  que  está  no  exercício  da

Secretaria Executiva, a sainte e a entrante. Seu papel é o de apoiar principalmente a cidade

que ocupa a Secretaria Executiva, com o objetivo de passar as informações e experiências

acumuladas no exercício, no caso da cidade sainte, e receber as orientações e dar continuidade

às ações, no caso da cidade entrante.

A Secretaria Executiva é o órgão responsável por coordenar, dinamizar e conduzir as

atividades da rede. O prefeito da cidade que detém a Secretaria Executiva exerce o cargo de

Secretário Executivo e a representa oficialmente nas situações necessárias. Da mesma forma,

é  atribuição  da  Secretaria  Executiva  convocar  e  presidir  as  reuniões  do  Conselho  e  da

Assembléia Geral.

As  Unidades  Temáticas  são  as  instâncias  de  formulação  de  políticas  comuns  e

participação  técnica  das  cidades.  Atualmente  funcionam  doze  UTs  cujos  temas  são:

Autonomia,  Financiamento  e  Gestão  Municipal,  Ciência  e  Tecnologia,  Cooperação

Internacional,  Cultura,  Desenvolvimento  Econômico  Local,  Desenvolvimento  Social,

Desenvolvimento  Urbano,  Educação,  Gênero  e  Município,  Meio  Ambiente,  Planejamento

Estratégico e Turismo.

O avanço do trabalho das UTs nos últimos anos vem provocando uma transformação

positiva  no  seio  da  entidade.  Como  formuladoras  das  propostas  políticas,  as  UTs  vêm

assumindo  um  papel  crescente  e  cada  vez  mais  ativo  no  debate  dos  temas  pelos  quais
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respondem, tanto no interior da rede como fora dela. Acabam, assim, por utilizar sua posição

para se projetar em espaços políticos que transcendem as questões municipais e regionais,

enriquecendo, como conseqüência, o debate sobre as políticas municipais, mas também sobre

o processo de integração regional e o papel das cidades neste contexto.

Por possuírem posição de coordenação, exigem da rede um acompanhamento político

e institucional  do temas,  proposições  e  atividades  que promovem.  Como as instâncias  de

Mercocidades  têm  capacidade  limitada  de  atuação  e  articulação,  as  próprias  cidades

coordenadoras das UTs acabam por assumir a autoridade política da rede para avançar, de

forma independente,  nas  discussões  em determinado campo.  Como conseqüência,  as  UTs

passaram a funcionar de forma independente das instâncias de decisão. A falta de articulação

entre  as  discussões  conduzidas  nas  UTs  e  nos  órgãos  diretivos  da  rede,  especialmente  o

Conselho, tende a criar uma situação paradoxal: em razão da alta produtividade de atividades,

ações e proposições políticas formuladas pelas UTs, a rede acusa dificuldade em sistematizar

e articular todas as ofertas criadas.

O  paradoxo  encontra-se  no  fato  de  que,  apesar  dessa  alta  produção,  a  rede  não

consegue direcionar e condensar todos os elementos em uma elaboração política ampla e que

sirva como plataforma de ação para as cidades atuarem em outras instâncias e níveis políticos,

como  na  Reunião  Especializada  de  Municípios  e  Intendências  (REMI),  tópico  da  seção

seguinte.

Ainda com relação à estrutura de Mercocidades,  percebe-se uma característica que

foge ao padrão de horizontal das redes, pois verificar-se uma estrutura hierárquica entre as

cidades que ocupam as instâncias de direção da rede e as coordenações das UTs. Todavia,

vem-se notando, nos últimos tempos e de forma crescente, a necessidade  dos dois vértices,

político e técnico, representados pelo Conselho e pelas coordenações de UTs, trabalharem em

maior sintonia, a fim de que as orientações políticas da rede sejam fundadas nos trabalhos
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desenvolvidos nas UTs, por seu nível de profundidade nas questões e por serem as UTs, os

espaço de participação efetivo da rede.

Desde  sua  criação,  a  forma  de  funcionamento  de  Mercocidades  tem  visado  uma

absorção total do processo de participação pelas cidades, tanto nas atividades promovidas e

estrutura  de  atuação  da  própria  rede  (Assembléia,  Conselho  e  UTs)  como  nas  instâncias

formais do Mercosul e no processo de integração latino-americana. Esta aposta materializa-se

na opção da eleição anual das cidades que desejam ocupar os cargos de coordenação da rede,

o que faz com que as responsabilidades pela condução e promoção da rede e de seus objetivos

não pesem nem se acumulem sobre as cidades consideradas maiores, como as grandes cidades

e capitais de estados e províncias. A rotação dos cargos cria uma dinâmica democrática e de

renovação de idéias que se contrapõe à opção de criação de uma instância fixa que centralize

os trabalhos e que sirva como órgão permanente da rede. 

A maioria  das  associações  nacionais  de cidades  e  municípios,  assim como muitas

redes internacionais de cidades, utilizam-se de um quadro fixo de funcionários para poder dar

prosseguimento a seus trabalhos e aos propósitos das cidades sócias e da organização. Essa

estrutura  pode ser  financiada  pelas  próprias  cidades,  através  do pagamento  de anuidades,

como  é  o  caso  de  Mercocidades,  ou  de  projetos,  prestação  de  serviços  de  capacitação  e

treinamento,  estudos  para  as  próprias  cidades  membros,  e  outros,  ou  ainda  por  meio  de

financiamentos de outras organizações internacionais ou esferas de governo91.

A opção feita por Mercocidades traz benefícios mas também gera problemas para a

rede.  Se  por  um lado,  as  cidades  assumem  o  maior  controle  das  ações  da  rede,  a  qual

pretende-se uma organização de cidades, em seu sentido mais estrito, ou seja, pressupõe a

participação direta de seus representantes e autoridades eleitas, esse nível de envolvimento faz

com as ações de participação de cada cidade membro deva ser planejada no marco das suas

políticas locais, incorporando, como conseqüência, o tema da integração regional em de sua
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própria agenda. As cidades que buscam qualificar suas ações em Mercocidades  são impelidas

se  preparar  para  essa  tarefa  dentro  de  suas  próprias  estruturas  de  gestão  municipal.  O

resultado será a incorporação do tema da integração regional e do Mercosul à realidade da

cidade, através de sua participação direta através do representante.

Diferentemente, no caso das associações de municípios, a participação das cidades não

garante que essa seja ativa,  uma vez que a organização,  por possuir um corpo estável  de

funcionários,  não  depende  diretamente  de  nenhuma  cidade  em particular,  e  continuará  a

desenvolver suas atividades normalmente, e a cidade sócia, por sua vez, continuará a usufruir

os serviços dessa organização municipalista.

Por  outro  lado,  não  tendo  um  órgão  fixo  e  estável  como  parte  de  sua  estrutura

funcional, que seja responsável sobretudo pela memória da rede, corre-se o risco de que os

câmbios  de  liderança  e  coordenação,  especialmente  no  caso  da  Secretaria  Executiva,

ameacem  a  continuidade  dos  processos  e  dinâmica  da  rede,  provocando  uma  série  de

problemas  de  natureza  tanto  formal  como  estrutural.  A  continuidade  dos  projetos  com

instituições  terceiras,  por  exemplo,  poderá  ser  comprometida  com  a  mudança  de  linha

política.

Dessa forma, na tentativa de reduzir os impactos das mudanças assumidas pela opção

democrática  de  rotação  entre  as  cidades  nos  cargos  de  coordenação  da  rede  foi  criada  a

Secretaria Técnica Permanente de Mercocidades, com sede em Montevidéu. Sua função é a de

servir  como  centro  de  referência  documental  e  técnico,  além de  produzir  e  encomendar

estudos e documentos de embasamento e proposição para os trabalhos da rede. Note-se que

sua localização não poderia ser mais conveniente na medida em que a Secretaria Técnica do

Mercosul92 também tem sede nesta cidade.
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3.3.1.2 REMI: a Reunião Especializada de Municípios e Intendências e a inserção das

cidades na esfera institucional do Mercosul

A criação de Mercocidades foi se dá em razão do processo de integração regional e

com a criação do Mercosul. Os prefeitos e chefes de governo das cidades participantes da

Cúpula  de  fundação  de  Mercocidades  manifestaram  o  “objetivo  de  vincular  esforços  e

recursos  orientados  a  estratégias  de  desenvolvimento  urbano  perante  as  exigências  do

Mercosul”.93 Essa preocupação estava fundada no fato de que o Mercosul já fazia sentir seus

efeitos em diversos aspectos tais como investimentos, infra-estrutura,  migrações,  emprego,

meio ambiente entre outros, os quais causam impactos diretos nas realidades locais da região.

A  partir  dessa  óptica,  a  integração  alteraria  inevitavelmente  as  relações  entre  as

cidades  e suas áreas  de influência,  ficando submetidas  a  uma série  de desafios  de difícil

resolução.  Tarefas  como  a  renovação  e  reconversão  das  bases  produtivas  das  cidades,  a

geração e manutenção da infra-estrutura urbana,  desenvolvimento em níveis aceitáveis de

manutenção da qualidade de vida e articulação de mecanismos viáveis de integração social

foram consideradas metas que as cidades não poderiam resolver de forma isolada. 

Desde 1995, Mercocidades impôs sua reivindicação sobre sua participação efetiva no

processo de tomada de decisões do Mercosul. A Declaração de Assunção já reclamava

 

“(...) o direito das cidades de exercerem um papel ativo e autônomo com relação aos
governos nacionais, nas competências relativas a integração regional (...) e na formulação
de  um  modelo  integrado  que  corresponda  com  a  estrutura  institucional  montada  pelo
MERCOSUL e  que  torne  possível,  dessa  forma,  a  inserção  do  conjunto  das  cidades  no
sistema regional (...)”.94 

A ata de fundação de Mercocidades retomava este ponto de vista para ressaltar  no

segundo e terceiro pontos, que a rede seria “uma instância intermunicipal, a fim de conquistar
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uma participação ativa  perante  os  órgãos  do Mercosul”,  e  que para isso,  impulsionaria  o

reconhecimento desta participação na estrutura do Mercosul.

Como se nota, a reivindicação básica das cidades fundadoras de Mercocidades era o

reconhecimento institucional por parte do Mercosul com o objetivo de poder co-decidir em

questões  de sua  competência.  Essa demanda manter-se-ia  vigente  e  atual  nas  Cúpulas  de

prefeitos  de  Porto  Alegre,  em  1996,  Cordoba,  em  1997,  Montevidéu,  em  1998  e  Belo

Horizonte, 1999. Já na Cúpula de Rosario, em 2000, esta reivindicação atenua-se, em razão

dos avanços registrados nas negociações entre Mercocidades  e as autoridades do Mercosul,

para, em seguida, sofrer uma total reformulação na Cúpula de Valparaiso. Uma análise deste

processo parece bastante ilustrativa.

A Declaração de Porto Alegre afirmava que:

“(...)  as  MERCOCIDADES  pretendem  participar  ativamente  da  formação  do
MERCOSUL, estabelecendo uma intensa cooperação e uma competição saudável. Também
opinando sobre as políticas de integração, dialogando com os governos nacionais, lutando
para  que  tenhamos  mais  que  uma  simples  integração  de  mercados,  uma  integração
democrática de comunidades (...)”95

Ainda que na Declaração de Córdoba não se tenha insistido neste ponto – embora

reclame aos governos centrais de cada país que   “prestassem atenção nesta experiência que

estamos implementando entre as grandes cidades” – a seguinte Declaração de Montevidéu

volta a reclamar a institucionalização de um canal de interlocução entre Mercocidades e os

órgãos do Mercosul, no sentido de estabelecer uma relação mais sistemática e produtiva:

“(...) por estarem convencidos que se chegou o momento de definir e instrumentar o âmbito
adequado para esta interlocução, para que as cidades do Mercosul possam expressar
suas  opiniões  e  transportar  suas  iniciativas  aos  organismos  comuns  da
integração(...).
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A Declaração  de  Belo  Horizonte,  de 1999,  reiterava  com ainda  maior  ênfase este

ponto ao reconhecer:

“(...)  a  inexistência  de  um  diálogo  entre  as  cidades  e  os  governos  centrais  nas
questões vinculadas ao processo de integração regional, o qual torna indispensável que a
Rede  Mercocidades  demande  uma  participação  efetiva  nas  decisões  nacionais  e
intergovernamentais (...)”.96

Esse processo de reivindicações em tom crescente e insistente chega a um termo na

Cúpula de Rosário, em 2000, quando Mercocidades declara seu “apoio a todos os esforços

que vêm sendo realizados pelos ministérios de todos os países sócios do Mercosul, a fim de

estabelecer um espaço de participação para as cidades na estrutura institucional do bloco”.97

A razão da mudança de tom respondia claramente ao compromisso assumido pelas

autoridades  dos  países  partes  com respeito  à  reivindicação  histórica  de  Mercocidades.  A

pressão exercida durante quase cinco anos sobre os governos centrais dos países do Mercosul,

por meio de cartas aos presidentes e gestões junto às chancelarias dava, enfim, resultado. Três

meses após a Cúpula de Rosário, a XIX Reunião do Conselho do Mercado Comum, realizada

na  cidade  de  Florianópolis,  resolvia  criar  a  Reunião  Especializada  de  Municípios  e

Intendências do MERCOSUL (REMI).

3.3.1.3  A criação da REMI

A Resolução 90/00 do Grupo do Mercado Comum (GMC) aprovada em Brasília, no

dia 7  de dezembro de 2000, criava a Reunião Especializada de Municípios e Intendências

(REMI)98. Esse ato inscrevia-se no processo de “Reestruturação dos órgãos dependentes do

GMC  e  da  Comissão  de  Comércio  Exterior  do  Mercosul”  assumida  pelo  Conselho  do

Mercado Comum (CMC) em sua decisão 59/00, em 14 de.dezembro de 2000, Florianópolis.
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Desse modo, a “problemática” dos governos locais foi resolvida através da criação de

uma Reunião Especializada. Tais organismos têm por objetivo “o tratamento de temas não

incluídos  nos  subgrupos  de  trabalho  (...)  que  por  sua  característica  podem  requere

modalidades  operacionais  diferentes  tanto  no  que  se  refere  à  análise  como  o  caráter  dos

participantes”  (Decisão  09/91,  Brasília,  17.12.1991).  Assim,  a  REMI  contava,  em  seu

nascimento, com uma situação hierárquica satisfatória, em contato direto com o GMC, o qual,

supunha-se,  a  esse  organismo  deveriam  ser   dirigidas  tanto  as  recomendações  como  os

projetos de resolução pertinentes.

Contudo, em fevereiro de 2002, o CMC, reunido em Buenos Aires, em sua III Reunião

Extraordinária,  aprovou  a  decisão  02/02  que  afeta  a  situação  institucional  da  REMI  no

Mercosul.  Segundo  essa  decisão,  o  Grupo  Mercado  Comum  e  o  Fórum  de  Consulta  e

Concertação Política (FCCP) manteriam a necessária coordenação sobre as matérias que não

fossem  estritamente  sobre  temas  econômico-comerciais  delegando  ao  FCCP  as  funções

encomendadas  ao  GMC no que  se refere  as  reuniões  de  Ministros  de  Educação,  Justiça,

Cultura, Interior, Ministros e autoridades de Desenvolvimento Social e da mesma forma o

seguimento  das  reuniões  especializadas  da  Mulher  (REM),  autoridades  de  aplicação  em

matéria de drogas (RED) e a Reunião Especializada de Municípios e Intendências (REMI).

Desse modo,  o FCCP elevaria  ao Conselho do Mercado Comum, para sua aprovação,  os

acordos e propostas de normas Mercosul emanados desses órgãos através do GMC.

O  FCCP  é  um  órgão  diretamente  vinculado  ao  CMC  e  está  integrado  por  altos

funcionários  das  chancelarias  dos  Estados  Partes  do  Mercosul.  Seu  principal  objetivo  é

ampliar  e  sistematizar  a  cooperação  política  entre  os  Estados  Partes,  devendo  para  tanto

aprofundar o exame e a coordenação da agenda política dos Estados partes, inclusive no que

toca as questões internacionais de natureza política e de interesse comum relacionando com

terceiros países e organismos internacionais. 
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De acordo com o exposto, depreende-se que a REMI, que desde sua criação esteve

vinculada  hierarquicamente  ao  Grupo  Mercado  Comum,  passa  a  depender  do  Fórum de

Consulta e Concertação Política e, através deste, do Conselho Mercado Comum. Fica claro

que essa mudança de posição a qual a REMI foi submetida tira,  em partes, seu poder de

influência sobre as altas instâncias de decisão do MERCOSUL. O que ocorre é uma maior

burocratização  para  que  as  sugestões  e  propostas  da  REMI  sejam avaliadas  pelo  Grupo

Mercado Comum ou pelo próprio Conselho Mercado Comum,  considerando que o FCCP

trata-se de um órgão intermediário de apoio ao GMC. Assim, a REMI perde seu contato direto

com  as  esferas  de  decisão  do  Mercosul,  e  passa  então  a  depender  de  um  órgão

“intermediário”, o que fatalmente faz com que suas demandas tomem um tempo maior para

serem  avaliadas  e  debatidas  pelo  GMC,  e  não  raro,  percam  seu  impacto,  relevância  e

pertinência  ao  serem  discutidas  posteriormente  pelas  várias  instâncias  burocráticas  da

estrutura do bloco. Nota-se aí um claro retrocesso no processo de ampliação da participação

das cidades no debate e na construção do Mercosul. A conseqüência imediata dessa perda de

importância  e  distanciamento  das  cidades  dos  processos  decisórios  do bloco será a  baixa

efetividade  do mecanismo REMI e,  logo,  a  redução do interesse  por  parte  das  cidades  e

prefeitos em participam deste fórum. 

3.3.1.4 A REMI e o Comitê das Regiões: um paralelo possível?

A criação da  REMI representou um grande avanço para as  cidades  dos  países  do

Mercosul.  Pela  primeira  vez as cidades  viram suas demandas atendidas  para participarem

diretamente  das  instâncias  institucionais  do  bloco,  propondo  novas  linhas  de  trabalho  e

ampliando os espaços de participação da construção do Mercosul.
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Como  exposto,  o  processo  de  afastamento  da  REMI  das  esferas  de  decisão  do

Mercosul representa um revés, que vem sendo assimilado pela rede e por sues membros. Em

certa medida, a ocorrência desse rearranjo institucional do bloco serviu em grande medida

para despertar as cidades para a importância da REMI e de sua manutenção como espaço

privilegiado das cidades no Mercosul. De fato, desde sua criação, as cidades participantes da

REMI, as quais são membros de Mercocidades, não haviam conseguido ocupar este espaço de

forma a fazer  avançar  as propostas  sugeridas  pela  rede.  Isso acabava por desestimular  os

membros  de  Mercocidades  e  a  própria  rede.   A falta  de  clareza  de  seu  papel  e  de  sua

efetividade, evidenciada pela ausência de uma coordenação mínima com os governos centrais

– os quais têm a atribuição de coordenar as seções nacionais integradas pelas cidades dos

países membros do Mercosul,  acaba por desinteressar os representantes das cidades e das

chancelarias,  presentes nas reuniões oficiais  da REMI. A falta de interesse por parte  das

cidades, em razão da ausência de coordenação e clareza de objetivos pretendidos, gera uma

apatia  por  parte  dos  prefeitos,  que  não  entendem  precisamente  o  papel  da  REMI.  A

burocratização dos debates, aliada à lentidão dos processos decisórios, acaba esvaziando este

fórum.

Uma das respostas sugeridas para reposicionar a REMI e reinserir as cidades como

prioridade  nos  processos  do  Mercosul  foi  apresentada  na  VII  Reunião  da  REMI,  em

Montevidéu,  em  2003,  na  qual  se  propõe  a  extinção  deste  espaço,  como  Reunião

Especializada, e vinculada ao FCCP e a criação de um “Fórum de Cidades do Mercocidades,

com nível hierárquico equivalente ao Fórum Consultivo Econômico e Social (FCES), no qual

participam as centrais sindicais, câmaras empresariais, ONGs e demais organizações civis. O

FCES está diretamente ligado ao Grupo Mercado Comum, instância executiva do bloco, a

qual estava vinculada a REMI originariamente.
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A proposta,  além de uma tentativa  de recuperação do antigo status hierárquico da

REMI,  aproxima  as  cidades  da  sociedade  civil  e  das  demais  organizações  não-

governamentais, o que de certa forma representa uma posição inovadora. O debate sobre o

status jurídico das organizações internacionais de cidades é um dos temas mais controversos

no  seio  da  cooperação  internacional  de  cidades,  uma  vez  que,  apesar  de  serem  órgãos

governamentais, as cidades passam a receber um formato diferenciado quando se unificam

para criar organizações, passando à ter personalidade jurídica de pessoa de direito privado,

como  uma organização  não-governamental.  A proposição  de  uma nova  condição  para  as

cidades na estrutura institucional do Mercosul reabre este debate e lança novas questões sobre

este tema.

Fica evidente a inspiração para o novo formato institucional para as cidades no Comitê

das Regiões (CdR) da União Européia. Em recente trabalho “Regionalismo e Democracia:

uma  construção  possível”,  Ana  Maria  Stuart  (2002)  analisa,  entre  outros  aspectos  do

regionalismo europeu, os elementos de criação, constituição e resultados obtidos pelo Comitê

das Regiões (CdR). Em sua análise inicial, Stuart descreve as formas de funcionamento dessa

instância e afirma que este órgão, complementar das três instituições européias (Conselho,

Comissão e Parlamento), veio oficializar a representatividade dos poderes local e regional na

União Européia. O lugar que ele ocupa no sistema institucional comunitário é decorrente da

experiência política nos diferentes níveis subnacionais. Os estados federados, as regiões, as

cidades e as autarquias intermediárias passam a intervir no processo de decisão comunitário,

com poder consultivo, ao lado das demais instituições da União.

Criado em 1992, pelo Tratado de Maastricht (ou da União Européia), o item “a” artigo

198 define que o CdR, formado por representantes do poderes locais e regionais, terá caráter

consultivo  similar  ao  do  Comitê  Econômico  e  Social.  Em  termos  legais,  significou  o

reconhecimento  de  que  os  governos  locais  e  regionais  eram  afetados  pelo  processo  de
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integração e que era necessário criar canais institucionais para os agentes subnacionais que

possibilitassem influenciar  o  processo  decisório  formulador  de  políticas  públicas,  dado  o

impacto da aplicação dessas políticas ao interior dos Estados.

As semelhanças entre o conjunto de demandas formulado pelas Mercocidades e pelas

Eurocidades  são  evidentes.  Da mesma  forma  que  a  busca  por  representações  nas  esferas

internacionais e órgãos institucionais dos blocos é identificada como uma maneira para que os

processos  de  integração  não  prescindam da participação das  cidades  para  sua realização

completa. Borja e Forn (2000), em “artigo-manifesto” “Por uma política européia para as

cidades” reforçam essa idéia. Sustentam que as grandes cidades são igualmente o cenário dos

problemas  surgidos  das  diferentes  crises  industriais,  assim  como  da  insuficiência  de

determinados  serviços.  Por  isso,  argumentam,  torna-se  imprescindível  fazer  frente  aos

problemas das cidades,  tais  como as deficiências estruturais,  o desemprego,  ou o declínio

industrial, mas também a qualidade de vida nas mesmas, preservar o patrimônio arquitetônico

e  cultural  urbanos  e  garantir  a  moradia  e  a  acessibilidade  de  todos  os  pontos  das  áreas

metropolitanas.

Concluem que as eurocidades aspiram a que as instituições da Comunidade Européia,

assim como os governos nacionais, prestem às grandes cidades a atenção que merecem, não

somente pela importância de seus problemas, que são os da maioria da população, mas porque

um bom funcionamento das cidades, assim como a intensificação das relações entre elas, é

uma condição indispensável para o progresso da Europa unida (BORJA e FORN, 2000).

De acordo com o estudo de Stuart, baseado em farta documentação e entrevistas com

funcionários da União Européia, que visavam recolher diferentes pontos de vista e distintas

percepções  do  papel  do  CdR,  a  conclusão  a  que  chega  não  parece  das  mais  positivas,

particularmente com respeito à garantia de que um espaço institucional na União Européia

conduza necessariamente ao atendimento das demandas das cidades e poderes locais por parte
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das instâncias comunitárias e nacionais européias. A pesquisadora confirma a fragilidade do

CdR no marco das instituições européias e a polêmica que gera a possibilidade de sua disputa

por  maior  relevância  no  processo decisório  ou ainda  de sua constituição  em outro  poder

legislativo formado pelas autoridades locais, eleitas diretamente pela população. A percepção

generalizada  é  que,  dado  seu  caráter  consultivo,  não  há  uma  influência  real  do  CdR no

processo decisório da União. O Comitê das Regiões, depois de cinco anos de implementação,

é visto ainda como instituição embrionária que ensaia o início da “participação das regiões”

na  União Européia.  Por  fim,  Stuart  conclui  que o CdR está  longe de se constituir  numa

Câmara territorial européia, pelo caráter consultivo que lhe outorgam os tratados. No entanto,

o desenvolvimento das relações nesse local de encontro e o debate sobre o impacto territorial

do processo de integração constroem interesses, objetivos e normas passíveis de transformar a

natureza da própria instituição (STUART, 2002).

Corroborando essa afirmação, percebe-se que o caminho a ser trilhado pelas cidades e

governos locais da América Latina e União Européia, apesar das várias conquistas obtidas,

está apenas no início.

3.3.1.5 Novos desafios de Mercocidades no contexto do Mercosul

Nos  últimos  anos,  o  Cone  Sul  tem vivido  grandes  mudanças  políticas.  Os  novos

governos nacionais da Argentina, Paraguai e Brasil têm comprometido seu apoio expresso ao

processo de integração, no que se supõe um verdadeiro relançamento do Mercosul. Sob essas

condições, o bloco se apresenta para os países membros como a via mais natural de promoção

de  desenvolvimento.  O “entendimento  estratégico”  entre  Argentina  e  Brasil,  já  declarado

desde 2001,  nas  propostas  do Itamaraty,  recebeu um forte  impulso  político  por  parte  dos
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presidentes Lula e Duhalde, em janeiro de 2003, e foi ratificado e aprofundado, em outubro de

2003 pelos Presidentes Lula, do Brasil, e Nestor Kirchner, da Argentina, através do chamado

“Consenso de Buenos Aires”.99

A Cúpula de Presidentes do Mercosul, celebrada em Assunção, em julho de 2003,

consolidou na agenda do processo de integração orientações muito precisas para o bloco: a)

complementação produtiva das economias; b) coordenação na negociação com outros blocos

econômicos;  c)  desenvolvimento  de  infra-estrutura  para  a  integração;  d)  criação  e

desenvolvimento  de  mecanismos  institucionais  do  bloco,  como  a  Secretaria  Técnica,  o

Parlamento  do  Mercosul,  o  Instituto  Monetário  do  Mercosul.  Ao  mesmo  tempo,  os

presidentes  estabeleceram um cronograma de ações tendentes a modificar  drasticamente a

situação do bloco com metas de curto prazo (CHASQUETTI: 2003). 

Diante disso, Mercocidades, que hoje reúne 123 cidades100, depara-se com o desafio de

dar respostas ao incipiente desafio de formação e construção da nova etapa do bloco. Após

anos de isolamento,  as cidades vêem diante de si um rol de possibilidades para incidir na

agenda da integração. Na Cúpula de Presidentes de Assunção, os presidentes manifestaram

“seu apoio às tarefas realizadas pela Reunião Especializada de Municípios e Intendências do

Mercosul  e  pelo  Conselho  de  Mercocidades  no  esforço  de  estreitar  as  relações  entre  as

comunidades urbanas da região”.101

A resposta  dada por Mercocidades  aos novos desafios e  oportunidades  criadas  em

virtude  de  um novo contexto  político,  bastante  positivo,  após  anos  de  isolamento  e  uma

postura  de  resistência  por  partes  das  cidades  para  manter  vivo  o  processo  de  integração

regional, foi voltar-se para si mesma e iniciar um processo de profunda reformulação. Como

dito, as atividades de Mercocidades, durante os anos em que os governos centrais relegaram o

bloco a um segundo plano, foram desvinculadas de um propósito coordenado com as demais

instâncias governamentais  dos países partes. Com a retomada de objetivos estratégicos do
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Mercosul por parte dos governos centrais, e com base em uma experiência acumulada de nove

anos de intensa atividade entre as cidades, Mercocidades procurou alinhar suas metas às do

bloco, criando as bases para finalmente contribuir  para a construção de um Mercosul que

efetivamente aprofunde os processos de integração.

Para atingir esse objetivo, Mercocidades criou um novo plano estrutural de atuação,

definido em quatro eixos centrais de trabalho: a) inclusão social e integração produtiva; b)

fortalecimento  institucional;  c)  visibilidade;  d)  relacionamento  externo.  Cada eixo contém

dimensões  próprias  que  norteiam as  ações  da  rede.  O eixo  “inclusão  social  e  integração

produtiva desdobra-se em constituir ”alianças estratégicas”, por um lado, a fim de ampliar e

incluir  uma  gama  de  atores  locais  e  regionais,  como  sindicatos,  ONGs,  empresas,

universidades,  entre  outros.  Por  outro  lado,  esse  eixo  coordenará  as  UTs  no  sentido  de

construírem um plano de complementação produtiva cujos  temas prioritários são Turismo,

Cultura, Integração Fronteiriça, Integração física e Integração Social.

O eixo “Fortalecimento Institucional” propõe desenvolver uma nova metodologia de

trabalho, a partir de uma análise detalhada das estruturas da rede, aí abarcados temas como a

criação  de  um  plano  unificado  de  trabalho  para  as  cidades,  fortalecimento  da  REMI,

capacitação  dos  funcionários  municipais  das  cidades  membros,  captação  de  recursos  e

definição  de  um  novo  plano  financeiro,  além  de  parcerias  com  universidades  e  centro

acadêmicos,  visando a sistematização das ações e atividades da rede e suporte logístico e

técnico para essas as ações.

O  eixo  “Visibilidade”  pretende  desenvolver  uma  plataforma  de  comunicação  e

informação eficiente da rede, provendo aos membros informações fluídas e precisas sobre as

atividades da rede, assim como informação técnica e estatística a respeito das próprias cidades

membros, possibilitando uma melhor e mais ágil troca de informações. Algumas cidades da
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rede criaram seus próprios sítios na internet, disponibilizando informações relevantes sobre os

temas nos quais atuam, e que se integram ao sítio internet de Mercocidades.102

Finalmente, o eixo “Relacionamento Externo” cuida das ações internacionais da rede

com  outras  organizações  internacionais.  Sua  dimensão  política  pretende  aprofundar  os

contatos já estabelecidos com os órgãos do Comitê de Regiões da União Européia e redes de

cidades, como Eurocities, União de Cidades Capitais Ibero-Americanas e Cidades e Governos

Locais  Unidos,  a  organização  mundial  de  cidades  criada  em maio  de  2004,  em Paris.  A

dimensão de cooperação visa, no mesmo sentido, promover uma melhor articulação com as

agências  internacionais,  como  o  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento,  a  União

Européia, entre outros.

Conclui-se que Mercocidades percebe o momento político de grande relevância para o

aprofundamento do processo de integração da região e, em virtude disso, procura se adaptar

de forma a conseguir um maior envolvimento das cidades, articulando sua participação na

rede, e orientando seus objetivos de modo a coordenar suas ações com as linhas estratégicas

traçadas pelos países membros do Mercosul.
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CONCLUSÕES: As cidades são uma alternativa viável para a cooperação internacional entre

União Européia e América Latina?

O presente trabalho procurou analisar como as cidades e os governos locais participam

das  relações  entre  a  União  Européia  e  a  América  Latina  por  meio  da  cooperação

descentralizada  e  de  ações  diretas  no  cenário  internacional,  estabelecendo  convênios  de

cooperação,  acordos,  irmanamentos  ou  participando  de  programas  horizontais  ou  de

organizações e redes internacionais de cidades. Da mesma forma, procurou-se mostrar que,

apesar  das  diferenças  e  distâncias  entre  as  realidades  políticas  dos  dois  continentes,  em

diversas oportunidades, essas realidades podem se aproximar de forma impressionante. Esse

fato revela que a ação internacional das cidades e dos governos locais é um fenômeno que

assume dimensões verdadeiramente globais.

Na América Latina, a ação externa era considerada - até pouco tempo, e ainda por

alguns – como de responsabilidade exclusiva dos governos nacionais.  Alguns fatores vêm

contribuindo para a mudança desta concepção. A aceleração da urbanização, ao mesmo tempo

em que gerou grandes concentrações urbanas, ampliou as possibilidades de cooperação em

diversos níveis e esferas. Em razão desse rápido e vertiginoso aumento de suas populações, as

cidades  se  viram  compelidas  a  buscar  formas  alternativas  para  solucionar  os  problemas

criados  pela  concentração  populacional.  Nesse  contexto,  a  cooperação  descentralizada

possibilitou a articulação dos governos locais com outras cidades do mundo e favoreceu o

estabelecimento de relações diretas das cidades com organismos internacionais.

Relatório recente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

reconhece  que  as  relações  entre  governos  locais  têm  se  ampliado  a  partir  de  várias

modalidades: intercâmbios culturais, cooperação técnica em políticas públicas, transferência
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de  recursos  a  fundo  perdido,  intercâmbio  de  conhecimentos  e  ampliação  de  relações

econômicas e comerciais.103

As  cidades  e  os  governos  locais  comprometidos  com  o  desenvolvimento  e  a

distribuição  de  renda  devem  transformar-se  em  protagonistas  de  uma  nova  política  de

inserção  social  e  cidadã.  Afinal,  esse  deveria  ser  sempre  o  objetivo  final  de  todas  as

cooperações.  Seu desafio maior  é a  expansão de políticas  urbanas  de infra-estrutura  e  de

inclusão social visando o desenvolvimento sustentável, vital para a sobrevivência humana e

da democracia nas cidades.

No  entanto,  seria  um  grave  erro  dos  governos  municipais  considerarem  possível

reverter  o quadro de exclusão e desigualdade exclusivamente a partir  das políticas  locais.

Efetivamente,  as  políticas  nacionais  e  a  forma  de  inserção  adotadas  se  refletem direta  e

fortemente sobre a dinâmica econômica e social das cidades e, muitas vezes, exercem um

efeito negativo mais que proporcional aos efeitos positivos das políticas públicas locais.

Assim, procurou-se estabelecer, neste trabalho, pontes entre as relações internacionais

das cidades e dos governos locais no contexto mais amplo das relações entre UE e AL, na

medida em que é inegável a imbricação entre  ambas as ações e esferas.  Nesse sentido,  a

Conferência  sobre  Partenariado  União  Européia  –  América  latina,  ocorrida  na  cidade  de

Valparaiso,  Chile,  como  parte  das  atividades  da  Cúpula  de  Chefes  de  Estado  da  União

Européia  e  América  Latina,  em  Guadalajara,  México,  em  abril  passado,  representa  um

avanço. Embora as cidades venham tendo mais espaço na estrutura institucional das relações

entre UE e AL, este espaço é ainda bastante limitado. No diálogo político entre UE e AL, as

cidades e os poderes locais não são considerados como parceiros estratégicos dos Estados

Nacionais, mas como atores cujas reivindicações devem ser atendidas. 

A Conferência  de Valparaiso,  ocorrida como atividade no marco da III Cúpula de

Guadalajara,  sinaliza  uma  mudança  que,  embora  discreta,  pode  vir  a  ganhar  corpo  nos
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próximos  anos.  O  balanço  da  cooperação  descentralizada  entre  entes  locais  dos  dois

continentes indica a necessidade de um aprofundamento da discussão e a reflexão sobre o

futuro dessa modalidade e da busca das melhores formas de aplicação de recursos.

Nos anos noventa, essa forma de cooperação transformou-se em parte de uma temática

mais ampla,  um novo enfoque nas relações de cooperação, que busca estabelecer relações

diretas com os órgãos de representação local e estimular suas próprias capacidades de projetar

e  implementar  iniciativas  de  desenvolvimento  com  a  participação  direta  dos  grupos

envolvidos da população, levando em consideração seus interesses  e pontos de vista sobre o

desenvolvimento (CE, 1992).

Nesse sentido, no enfoque descentralizado, que, todavia, encontra-se em uma fase que

requer  uma  definição  conceitual  mais  precisa,  as  administrações  locais  e  regionais,

especialmente  dos  países  doadores,  são  revestidas  de  novas  responsabilidades  e  deveres,

aumentando  seu  papel  na  cooperação  internacional,  além  das  formas  tradicionais  de

cooperação  horizontal,  como  aquelas  baseadas  nos  irmanamentos  ou  de  simples  troca  de

experiências com viés Norte-Sul.

A  cooperação  descentralizada,  ancorada  no  território  e  baseada  na  interação  de

sujeitos sociais e institucionais, tende a valorizar, e não anular, as diversidades desses sujeitos,

e se propõe a contribuir de forma significativa para a construção de uma nova parceria Norte -

Sul, fundada sobre uma preocupação e uma visão concertada do desenvolvimento. O enfoque

descentralizado aspira também garantir uma maior transparência dos processos decisórios e de

gestão dos programas de cooperação e, sobretudo, uma maior valorização do “know-how”

característico  do  tecido  social  constituído  por  sujeitos  institucionais,  associações  sociais,

organizações  não-governamentais  para o desenvolvimento (ONGD), as pequenas e médias

empresas,  entre  outros.  Em  resumo,  trata-se  de  superar  os  limites  dos  acordos

intergovernamentais cuja dinâmica privilegia um enfoque “top-down” de desenvolvimento.
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Finalmente,  a  cooperação  descentralizada  representa  uma  oportunidade  para  se

alcançar novas formas de convergência entre os enfoque “top-down” e o enfoque “bottom-

up”,  característico dos sujeitos não-governamentais, de modo a superar a contraposição que

se criou entre essas visões, o que debilitou gravemente as políticas de desenvolvimento. 

Considerando-se  o  aporte  dado  pela  cooperação  não-governamental,  cujo  enfoque

descentralizado valoriza suas especificidades e potencialidades, a cooperação descentralizada,

comandada  pelas  cidades  e  pelos  governos  locais,  aspira  ocupar  um  outro  espaço,

caracterizado pela busca de modalidades de concertação entre sujeitos sociais e instituições

locais.  Ela  se  apresenta  como  um laboratório  no  qual  seja  possível  confrontar,  de  forma

original, as questões fundamentais que estão no centro das políticas de desenvolvimento: ação

governamental  e  não-governamental,  nível  central  e níveis  periféricos  das administrações,

lógica de mercado e lógica da solidariedade social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos  últimos  meses,  ocorreram  fatos  de  grande  relevância  para  as  cidades  e  os

governos locais de todas as regiões do mundo, os quais tiveram  conseqüências determinantes

para o debate sobre o papel das cidades e poderes locais no cenário internacional.

O  primeiro  deles,  mencionado  brevemente,  foi  congresso  de  fundação  da  nova

organização mundial “Cidades e Governos Locais Unidos”, em Paris, em maio de 2004. Pela

primeira  vez,  os  poderes  locais  do  mundo  todo  são  representados  por  uma  organização

unificada,  da  qual  as  principais  cidades  e  organizações  internacionais  de  cidades  são

membros.

A criação dessa organização, resultado de um processo que teve seu início em meados

na década de noventa, levando assim quase dez anos para ser concluído, representa um fato

totalmente inédito e significativo. Dispersas em várias organizações, associações e federações,

com as mais diversas formas, objetivos e funções, as cidades nunca tiveram uma voz única

para poder fazerem ouvir suas reivindicações frente aos desafios que se faziam cada vez mais

difíceis  nos últimos anos, em razão das vicissitudes da globalização. Era justamente neste

fato, o de não possuírem uma representação única, que residia sua fragilidade, pois o principal

argumento dos demais atores internacionais, especialmente as Nações Unidas, era de que se

fazia operacionalmente impossível atender às demandas de todas as cidades do mundo, assim

como  de  suas  organizações,  tamanho  seu  número  e  ainda  maior  o  número  de  suas

reivindicações.

Como reflexo dessa divisão, essa situação se repetia nos demais campos de atuação

das cidades, sobretudo no tocante aos recursos das agências internacionais para programas e

ações  de  desenvolvimento  urbano e  cooperação  internacional  para  o  desenvolvimento.  A
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disputa  pelos  sempre  escassos  recursos  das  agências  engendrava  a  competição  entre  os

poderes  locais,  invertendo  a  lógica  que  havia  dado  origem à  ação  internacional  entre  as

cidades. Com o crescimento da atuação internacional das cidades, a disputa por projetos e

recursos ameaça acirrar a competição entre os governos locais em detrimento da solidariedade

e da cooperação.

Nesse  quadro,  as  distorções  e  desigualdades  decorrentes  da  heterogeneidade  de

capacidades, recursos humanos e, sobretudo, poder político entre a miríade dos poderes locais

finda  por  se  traduzir  em  concentração  de  recursos  e  agravamento  das  desigualdades  na

captação de fundos da cooperação internacional.

A unificação das três maiores organizações mundiais de poderes locais – a Federação

Mundial de Cidades Unidas, a União Internacional de Autoridades Locais e a Metropolis – em

uma única organização, com sede em Barcelona e descentralizada em 7 seções regionais104, as

quais também passaram por processos semelhantes de unificação, ou seja, reuniram a maioria

das  organizações  de  cidades  e  principais  cidades  sob  o  guarda-chuva  da  representante

mundial, localizada na região, cria um potencial de sinergia e coordenação entre as cidades do

mundo inédito na história política recente.

Este novo ator internacional, com representação em todos os continentes, acaba por

dar  uma resposta consistente  aos demais  atores  internacionais.  As cidades  passam a ter  a

possibilidade de unificarem seu discurso em nome do aprofundamento da descentralização,

em seus próprios países e em nível mundial,  e de sua  maior participação  nas esferas de

decisão globais.

Reafirmando  a  tese  da  importância  do  crescimento  da  atuação  das  cidades  e  dos

poderes locais no cenário internacional, um fato recente e de grande transcendência política

vem à tona na esteira da discussão sobre a defesa do multilateralismo no marco das relações

internacionais, tema que vem assumindo centralidade nos encontros de Cúpula entre UE e
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AL,  assim  como  o  fortalecimento  das  instituições  multilaterais,  em particular  as  Nações

Unidas.

 A reforma do sistema das Nações Unidas vem sendo discutida há muito tempo e a

maioria dos especialistas afirma sua necessidade premente. Embora esteja no foco principal

das discussões a representação dos países no Conselho de Segurança (discussão que ganhou

ainda mais força após a invasão americana no Iraque, contrariando as deliberações negativas

do  próprio  Conselho),  outras  discussões  têm  ocupado  espaço,  particularmente  sobre  a

melhoria do diálogo com os Estados nacionais, seus membros por excelência, mas também

com os demais atores internacionais que,  nos últimos anos, vêm cada vez mais ocupando

espaços nas discussões globais sem que sejam incorporados de forma efetiva nos fóruns de

discussão da ONU.

Nesse sentido, em 2002, o Secretário Geral da ONU, Koffi Anan, em seu relatório

entitulado  “Strenghtening of the Unites Natios: an agenda for further change” enviado à

Assembléia Geral, recomendou a constituição de grupo de especialistas para a realização de

um estudo que reavaliasse as relações entre as Nações Unidas e a sociedade civil. 

O relatório final deste estudo, concluído em 2004, e denominado  “We the peoples:

civil society, the Unites Nations and global governance” ou, simplesmente, Relatório Cardoso

(pelo fato do ex-presidente brasileiro ter coordenado os trabalhos do grupo), traz 30 propostas

de ação para que as Nações Unidas estabeleçam um relacionamento direto e fluído com os

chamados novos atores globais.

As propostas 17 e 18 fazem referências diretas ao papel do poderes locais. A proposta

17 sugere “que a Assembléia Geral deve debater uma resolução afirmando e defendendo a

autonomia local como um princípio universal”. A proposta 18 sugere que “as Nações Unidas

devem considerar Cidades e Governos Locais Unidos como um corpo consultivo nas questões

relativas à governança. O Secretário Geral deve solicitar aos órgãos das Nações Unidas com
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representações nacionais que construam relações próximas com as autoridades locais e suas

associações  nacionais  e  regionais.  Especificamente,  os  coordenadores  permanentes  devem

interagir  regularmente  com  as  autoridades  locais  e  informar-lhes  sobre  os  programas  e

processos das Nações Unidas e incentivar parcerias com elas”.105

As  recomendações  feitas  pelo  Relatório  Cardoso  representam  uma  conquista

significativa  para  as  cidades  e  governos  locais  do  mundo.  Caso  sejam  efetivamente

implementadas,  poderão  mudar  de  forma  considerável  as  relações  entre  as  cidades  e  os

demais  atores  globais,  proporcionando  inúmeras  possibilidades  para  a  cooperação

descentralizada  e  para  um protagonismo  internacional  de  fato  das  cidades  e  dos  poderes

locais.
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NOTAS
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1

 No dia 1o de maio de 2004, 10 novos países passaram a integrar o bloco, aumentando para o total de 25
países que formam a União Européia.
2

 A idéia de Pax Americana, previa uma série de mecanismos instaurados a partir do Pós-guerra que previam
uma estrutura de proteção e segurança aos países ocidentais,  economicamente   fundados no Sistema de
Bretton Woods e, geopoliticamente, na OTAN.
3

 Sobre este período, Hobsbawm (1995) define de forma concisa e própria os mecanismos de busca pelas
potências ocidentais de uma reorganização da nova ordem mundial pós-guerra. “(...) o plano original para a
nova ordem econômica  mundial  via  essa  supremacia  como parte  de uma nova ordem política  mundial,
também planejada durante os últimos anos da guerra como as Nações Unidas, e só depois que o modelo
original da ONU desmoronou, na Guerra Fria, as duas únicas organizações de fato criadas sob os Acordos de
Bretton Woods, de 1944, o Banco Mundial (Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento) e
o FMI, ambos ainda existentes, tornaram-se de facto subordinadas à política americana. Iriam promover o
investimento internacional e manter estabilidade do câmbio,  além de tratar de problemas de balanças de
pagamento (por exemplo, para controlar o preço dos produtos primários e para adotar medidas internacionais
destinadas  a  manter  o  pleno  emprego),  ou  foram  implementados  de  modo  incompleto.  A  proposta
Organização do  Comércio  Internacional  tornou-se  o muito  mais  modesto  Acordo Geral  sobre  Tarifas  e
Comércio (GATT), uma estrutura para reduzir barreiras comerciais por meio de barganhas periódicas.” 
4

 Scott,  Agnew, Soja e Storper em “Cidades-regiões globais” defendem a tese de que as cidades-regiões
globais, grandes cidades com populações com mais de 1 milhão de habitantes, vêm assumindo relevância
cada  vez  maior  nas  estruturas  econômicas  globais  e,  em razão  disso,  tornar-se-ão  a  base  territorial  do
desenvolvimento econômico nos tempos globais.
5

 Segundo o Panorama  Social  da  América  Latina 2002-2003,  publicado pela  Comissão  Econômica  para
América Latina (CEPAL), na região vivem 220 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, pouco mais
de 43% da população total. Destes, a maior parte vive nas cidades, em função do alto grau de urbanização do
continente. Em 1970, as cidades possuíam 57,2% da população total; essa porcentagem aumentou para 73%
em 1995 e se prevê que chegará a 85% em 2005, o maior índice de urbanização em todo o mundo.
6

 O conceito de “cidade-global” vem sendo utilizado de diversas formas e por vários autores. Vinculados a
ele, além de Sassen (1991) estão os conceitos de “cidade mundial” de Hall (1966), e Friedmann e Wolff
(1982).
7

 O  novo  regionalismo  traz  o  debate  sobre  o  crescente  protagonismo  da  cidade-região  no  contexto  da
reestruturação  produtiva  territorial.  Este  crescimento  vertiginoso  do  papel  da  cidade-região  estaria
determinado  pela  globalização,  a  queda  de  barreiras  alfandegárias  entre  os  mercados  nacionais  e
esvaziamento do papel do Estado-nação (KLINK, 2001).
8

 Refere-se  às  teorias  da  interdependência  complexa  e  assimétrica,  que rompem com a  idéia  de estado-
centrismo, explicitadas no clássico estudo, publicado em 1977 “Power and interdependence::World Politics
in transition” (edição espanhol de 1988).
9

 A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em seu Artigo 18, define União, Estados e
Municípios com membros autônomos. O Artigo 19, que prevê as vedações aos entes da federação, não se
declara com relação às ações internacionais dos entes federados.
10

 Essa liderança foi recentemente reconhecida através da eleição da Prefeita de São Paulo, Marta Suplicy,
para a presidência da nova organização mundial Cidades e Governos Locais Unidos, criada em maio de
2004, em Paris, juntamente com os prefeitos de Paris e Pretória. Da mesma forma, outras cidades brasileiras
vêm tendo reconhecimento  internacional  crescente,  em razão  da  visibilidade  internacional  dada  às  suas
políticas públicas como Porto Alegre, Curitiba, Santo André, entre outras.
11

 No Brasil,  por  exemplo,  existem três organizações de cidades,  das quais  duas possuem algum tipo de
participação em organizações internacionais de cidades. A Frente Nacional de Prefeitos possui assento fixo



no Bureau Executivo da nova organização mundial Cidades e Governos Locais Unidos. Já a Associação
Brasileira de Municípios participa da Federação Latino-Americana de Cidades, Municípios e Associações
(FLACMA).  Na  América  Latina  esse  fenômeno  se  repete,  com  a  própria  FLACMA  e  com  a  Rede
Mercocidades, rede de cidades do Mercosul. Não se tem noticias de organizações políticas semelhantes em
nível regional ou estadual.
12

 Borgea  (2002)  destaca  a  criação,  pelo  Ministério  das  Relações  Exteriores  do  Brasil,  da  Assessoria  d
Relações Federativas, que tinha a missão de realizar a interlocução do Ministério com os governos estaduais
e municipais, assessorando-os e orientado-os em consonância com os princípios diretores da política externa
nacional. Extinta em 2002, este papel é realizado hoje pela Sub-chefia de Assuntos Federativos, ligada a
Presidência da República, uma indicação da continuidade e importância que a questão vem assumindo.
13

 Uma circular do Primeiro Ministro, em maio de 1983, relativa a ação exterior das coletividades locais (no.
1789/SG).
14

 Ver documento publicado no sítio internet da UE: http://www.europa.eu.int. La Unión Europea, América
Latina y el Caribe: una asociación estratégica. Comunidades Europeas, 2004, confeccionado como material
informativo precedente a III Cúpula de Chefes de Estado e de Governo entre União Européia e América
Latina.

15 A principal agência do sistema das Nações Unidas responsável pelas questões relacionadas às cidades e
assentamentos  humanos,  o  UN-Habitat,  assim  como  seus  programas  e  atividades,  utiliza  a  designação
”América Latina e Caribe” (ALC). Um de seus principais programas de fortalecimento institucional e gestão
urbana, chama-se Programa de Gestão Urbana (PGU) –, cujo escritório regional localiza-se em Quito (o
PGU-ALC).  Da  mesma  forma,  o  próprio  escritório  regional  do  UN-Habitat  é  conhecido  por  ROLAC
(Regional Office for Latin America and the Caribeans).
16

 O Regulamento (CEE) nº 443/92 do Conselho, de 25 de Fevereiro de 1992, relativo à ajuda financeira e
técnica e à cooperação econômica com os países em desenvolvimento da América Latina e da Ásia [Jornal
Oficial L 52 de 27.02.1992]. Objetiva fixar as grandes orientações e as modalidades da ajuda financeira e
técnica  e  da  cooperação  econômica  entre  a  Comunidade  Européia  e  os  países  em desenvolvimento  da
América Latina e da Ásia, a fim de promover o seu desenvolvimento e lutar contra a pobreza.
17

 O Acordo de Cotonou,  firmado em 2000,  é o novo acordo de associação entre a União Européia e os
chamados “países ACP” para um período de 20 anos (2000-20) e que, da mesma forma que seu protocolo
financeiro, será revisado a cada cinco anos.
18

 Os casos  de exceção são Cuba e  República  Dominicana,  que experimentam de formas  diferentes  suas
excepcionalidades. No caso de Cuba, deve-se ressaltar a postura adotada pela UE em incorporar o país aos
vários programas  e linhas  de financiamento  dirigidos à América  Latina.  Embora esteja geograficamente
situado no Caribe, Cuba mantém intensas relações com os demais países considerados pelos critérios da UE
como latino-americanos, além de compartilharem um histórico recente muito mais próximo que os demais
países caribenhos. Ainda sobre Cuba, é inevitável notar a diferença de postura adotada entre a UE e aquela
adotada pela Organização dos Estados Americanos (OEA) no tocante à “cláusula democrática”. Sem querer
adentrar a questão, que foge totalmente ao escopo deste trabalho, a UE em nenhum momento cerceou os
direitos de participação de Cuba em seus programas,  nem questionou seus critérios  políticos  internos e
soberanos, como fez a OEA de forma pouco transparente e no mínimo questionável. Não há dúvida de que as
concepções políticas da UE com relação a Cuba refletem uma postura bastante mais flexível e, em certa
medida, é um sinal do que significa associação estratégica entre UE e AL, como alternativa à influência
norte-americana na região. No tocante às cidades cubanas, estas participam intensamente das relações entre
UE e  AL,  particularmente  Havana,  através  do  Programa  Urb-Al.  No  caso  da  República  Dominicana  a
historia é diferente. Apesar de seus vínculos culturais e políticos com os demais países latino-americanos,
este país não usufrui nenhum status excepcional, ficando suas relações bastante limitadas aos demais países
ACP,  especialmente  no  tocante  aos  programas  de  cooperação  da  UE.  Como  conseqüência,  as  cidades
dominicanas não participam dos programas destinados ao fortalecimento de vínculos entre governos locais
da UE e da AL, como o Programa Urb-Al, não podendo usufruir os recursos e nem da troca de experiências e
intercâmbios criados nesse âmbito entre as cidades e os governos locais.
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 A Ata de Iguaçu, firmada em 30 de novembro de 1985, lançou a integração econômica bilateral e avalizou
um diálogo igualmente importante em matéria nuclear, o qual permitiu criar a Agência Brasileiro-Argentina
de  Contabilidade  e  Controle  (ABACC)  e  abrir  negociações  conjuntas  com a  Agência  Internacional  de
Energia  Nuclear  (AIEA),  que  culminaram  no  Acordo  Quadripartite  de  Salvaguardas.  Avançou-se
paralelamente  também no sentido  de plana  implementação  do  Acordo de Tlatelolco,  revisto em alguns
pontos por iniciativa conjunta do Brasil, Argentina e Chile.

20

 Guimarães (1997)  destaca o a “relação simbiótica” e necessária entre integração e democracia e o papel de
destaque do G-Rio nesse contexto, e cita o então Presidente Itamar Franco na IV Cúpula do Grupo, realizada
em 02 de dezembro de 1992, em Buenos Aires: “Não se trata de mera justaposição, mas de relação essencial
entre dois termos: na América Latina de hoje não se pode conceber integração sem democracia. A integração
regional só se vem tornando possível sob o fundamento democrático comum dos países da região” (p. 11).

21 O  Tratado  de  Roma,  assinado  em  25  de  março  de  1957,  por  Bélgica,  Alemanha,  França,  Itália,
Luxemburgo e Holanda (Países Baixos) institui a Comunidade Econômica Européia. Já o Tratado da União
Européia, também conhecido por Tratado de Maastricht, assinado em 07 de fevereiro de 1992, trará um título
específico,o título II, no qual trará disposições alterando o Tratado de Roma, mudando o termo Comunidade
Econômica Européia, tendo em vista a instituição da Comunidade Européia.
22

 Arenal adota o conceito de 4 gerações de acordos entre UE e AL. A primeira geração de acordos se inicia a
partir do Tratado de Roma, em  1957;.  a quarta geração, em 1997, quando o autor finaliza sua análise.
Sugere,  no  entanto,  uma  possível  nova  geração  de  acordos,  os  de  quinta  geração,  mas  não  ignora  as
dificuldades impostas pela questão da segurança dos acordos diante dos impedimentos gerados no decorrer
da discussão sobre a liberalização comercial no setor agrícola.
23

 Em outro texto, Sberro (2001)  declara seu ceticismo com frente às relações UE-AL: “Después de varias
décadas perdidas en el desarrollo de las relaciones entre Europa y América Latina, los años setenta y
ochenta dieran la esperanza de un renacimiento. Hasta ahora, esta esperanza no ha sido satisfecha”.
24

 De acordo com a Cláusula da Nação Mais Favorecida, o signatário se compromete a estender a todos os
signatários o tratamento que for mais favorável a um terceiro estado. A exceção aceita é a participação em
zonas de livre comércio ou acordos do tipo preferenciais.
25

 O Acordo de Cotonou é um acordo da parceria entre a União Européia e 77 Estados africanos, caribenhos e
pacíficos. Foi assinado em 23 de junho de 2000, ratificado pelos Estados membros da UE em 2003, e é
válido por um período de 20 anos. O acordo é baseado em 3 eixos: diálogo político, relações comerciais e
cooperação para o desenvolvimento. Sua constituição se apóia sobre as relações entre UE  os Estados de
ACP,  estabelecidas desde 1958, nos acordos de Yaoundé e de Lomé, que estabeleciam, por sua vez, Fundo
de Desenvolvimento Europeu. De acordo com muitos especialistas, este acordo é considerado um modelo
para a cooperação para o desenvolvimento na medida em que ressalva a equidade entre os parceiros e a
“posse” local das estratégias de desenvolvimento, reconhecendo a importância da participação, do diálogo e
obrigações, diferenciação e regionalização mútuas. O objetivo central da parceria é reduzir e, se possível,
erradicar a pobreza e contribuir com o desenvolvimento sustentável. Em princípio, o acordo determina como
suas sociedades e economias devem se desenvolver. O governo central não é, segundo o acordo,  o único
interlocutor no diálogo. Tanto os ajustes e definições de prioridades, como o  monitoramento de metas são
abertos a outros atores como a sociedade civil e os governo locais. Finalmente, o acordo de Cotonou prevê
que a cooperação se ajustará de acordo com o nível do desenvolvimento do país, suas necessidades e seu
desempenho.

26  A chegada à Presidência dos Estados Unidos de Ronald Reagan, em 1980, permitiu a consolidação do
Partido  Republicano  no  poder  e  o  recrudescimento  da  Guerra  Fria.  Os  Estados  Unidos  anunciaram  o
lançamento de novas armas, no contexto da doutrina de “Destruição Mútua Assegurada” e o desenho do
projeto “Guerra nas Estrelas”, de destruição de armas nucleares transcontinentais a partir do espaço.
27



 O Diálogo de San José, que constitui a base das relações entre União Européia e América Central,  foi
lançado na Reunião Ministerial, em San José, em 1984, em um contexto de grave crise política. Seu principal
objetivo era o de buscar soluções para o conflito armado através do diálogo e da negociação. O apoio político
dado  pela  UE  foi  fundado  através  de  um  programa  de  cooperação  visando  a  atacar  as  causas
socioeconômicas da crise. Desde então a UE tem prestado uma significativa contribuição para a paz e para o
processo de democratização da região. O penúltimo Diálogo de San José ocorreu no Panamá, em maio de
2003, e o último em Guadalajara, México, no contexto da  III Cúpula União Européia – América Latina e
Caribe. Para mais informações a respeito,  ver  The EU’s relations with Central America. Disponível em
http//www.europa.eu.int/comm/external_relations/ca/index.htm

28 Sobre o “Consenso de Washington” neste contexto, ver Batista (1994).
29

  O Tratado de Maastricht,  ou Tratado da União Européia, foi assinado pelos representantes de Bélgica,
Dinamarca,  Alemanha,  Grécia,  Espanha,  França,  Irlanda,  Itália,  Luxemburgo,  Países  Baixos,  Portugal  e
Reino Unido, em 07 de fevereiro de 1992. Aderem à União Européia, pelo Tratado de Corfu, em 24 de junho
de 1994, Áustria, Finlândia e Suécia, formando o bloco de 15 países da UE. Para mais detalhes sobre os
tratados constitutivos.

30 A maioria dos programas de cooperação descentralizada para o desenvolvimento segue essa dinâmica,
inclusive o Programa Urb-Al (ver Capítulo III, ponto 3.2).
31

 O Programa AL-INVEST, criado em 1993, visa a contribuir para a internacionalização das empresas de
ambas  as  regiões,  especialmente  pequenas  e  médias  empresas.  Para  mais  informações,  ver
http//:europa.eu.int/comm/europaid/projects/al-invest/index_es.htm.

32  Sobre a Rodada do Uruguai, e a postura brasileira como representante dos países em desenvolvimento, ver
Abreu (1994).

33 A Política Agrícola Comum (PAC), criada em 1958, subvenciona a produção de produtos alimentares de
base,  de  forma  a  assegurar  a  auto-suficiência  alimentar  européia.  Em 1988,  a  PAC absorvia  68  % do
Orçamento  da  União  Européia.  Com a  intensificação  de  outras  políticas  comunitárias  e  a  redução  das
despesas, este valor baixou para pouco mais de 40%. Os países em desenvolvimento alegam que a PAC
determina  distorções  ao  comércio  mundial,  particularmente  através  das  subvenções  à  exportação  de
excedentes de produtos alimentares e por contrariarem as normas determinadas pela OMC contrárias a todos
os tipos de subsídios.

34 O informe da  Comissão  Econômica  para  América  Latina (CEPAL) de 2000,  denominado "Equidade,
desenvolvimento e cidadania" afirma que não se cumpriram as expectativas de crescimento esperadas para a
década de 1990. Os balanços sobre a economia latino-americana das últimas duas décadas comprovam o
fracasso das políticas neoliberais. Segundo fontes da CEPAL e da Comunidade Andina, os setores pobres,
que a uma década ja eram 70% da população,  oito anos depois ja somam mais  de 77%. Entre estes,  a
indigência passou de 30 al 38% . O número de pobres na América Latina hoje alcança 45% da população
total, somando 224 milhões de pessoas, sendo que  90 milhões são indigentes. De 20% a 50% das populações
urbanas da região vivem em condições  consideradas  precárias,  expostas  a  pobreza extrema,  violência  e
marginalidade, sem acesso a serviços básicos de atenção primária e saúde ou saneamento. Versão integral do
documento  pode  ser  vista  em:  http://lacnet.unicttaskforce.org/Docs/CEPAL/Equidad%20Desarrollo%20y
%20Ciudadania.pdf

35 No texto da Declaração do Rio de Janeiro, de 18 de dezembro de 1986, os ministros de relações exteriores
de Argentina, Brasil, Colômbia, México, Panamá, Peru, Uruguai e Venezuela declaram o interesse de não
deixar que as experiências de sucesso dos Grupos de Contadora e de Apoio se perdessem. Também definem
seus  objetivos  básicos  como  sendo  ampliar  e  sistematizar  a  cooperação  política;  examinar  as  questões
internacionais  que  sejam  de  especial  interesse  para  os  seus  governos,  e  concertar  posições  comuns,
particularmente  nos  fóruns  internacionais;  propiciar  soluções  próprias  para  os  problemas  e  conflitos
regionais; impulsionar os processos de cooperação e integração da América Latina; e explorar conjuntamente
novos campos de cooperação que favoreçam o desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico
dos países.
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 Esta análise foi feita anteriormente às eleições gerais na Espanha, que recolocaram os socialistas no governo.
Um dos  primeiros  atos  do  novo  governo  Zapatero  foi  retirar  as  tropas  espanholas  do  Iraque,  as  quais
formavam parte da coalizão liderada pelos Estados Unidos. Este gesto inédito do governo espanhol gerou um
racha na coalizão. As posições assumidas pelo primeiro ministro Zapatero e por seu gabinete apontam um
câmbio favorável para retomar as relações entre esse país e a América Latina.
37

 Os  acordos  entre  UE  e  Chile  passam  a  abrir  os  mercados  europeus  a  este  país,  trazendo  vantagens
comerciais para o Chile (seu volume de exportações para a UE aumentou em 11,4% nos 6 primeiros meses
de  vigência),  embora  causem  certo  desconforto  aos  países  do  MERCOSUL,  devido  a  já  tradicional
resistência deste país a aderir de forma ativa ao bloco do sul, mesmo possuindo status de país associado.
38

  Nas palavras de Chris Patten, comissário da União Européia, durante a Reunião Ministerial UE-Grupo do
Rio, em março de 2003: “O tremendo esforço realizado pelas nações latino-americanas nas duas décadas
passadas para modernizar suas economias e estabilizar seus regimes democráticos e o respeito aos direitos
humanos  produziram importantes  dividendos  em termos  de  crescimento,  comércio  e  investimentos.  No
entanto, isto não se traduziu em grandes melhoras nas condições de vida de todas as camadas sociais. Apesar
do grande esforço realizado para melhorar a qualidade de vida e incrementar o gasto público em assuntos
sociais,  temos  sido  testemunhas  de  um  alarmante  aumento  do  número  de  pobres  na  década  passada”
(Comunidades Europeas, 2004).
39

 Até  as  conclusões  deste  trabalho,  este  acordo  não  havia  sido  concluído,  apesar  das  várias  reuniões
ministeriais e do prosseguimento das negociações.
40

 O objetivo principal da iniciativa PPME – países pobres muito endividados – é contribuir para a redução de
suas dívidas externas até um nível sustentável,  que permita uma margem de manobra orçamentária para
iniciarem reformas estruturais que contribuam para a redução das desigualdades e combate à pobreza. Entre
os  beneficiários  estariam Bolívia,  Honduras,  Guiana  e  Nicarágua.  Posteriormente  o  Haiti  também seria
envolvido. Ver documento Poverty Reduction Strategy Paper (Comissão Européia, 2003)
41

 Os novos países membros da União Européia, desde 01 de maio de 2004, são República Checa, Estônia,
Chipre, Letônia, Lituânia, Hungria, Malta, Polônia, Eslovênia e Eslováquia. A partir dessa data, a União
Européia passa a contar com  25 membros, congregando uma população de aproximadamente 500 milhões
de habitantes e um PIB superior a 9,2 bilhões de euros.

42 O Conselho de Segurança da ONU é integrado por 15 países. Cinco deles são membros permanentes:
Estados Unidos, China, Rússia, Grã-Bretanha e França. Os demais membros não-permanentes têm direito à
vaga por dois anos, em sistema rotativo. Durante a invasão do Iraque os países que ocupam essas vagas
eram: Bulgária, Camarões, Guiné, México, Síria, Alemanha, Angola, Chile, Espanha e Paquistão. Apesar do
esforço diplomático norte-americano e da forte pressão exercida sobre os membros não-permanentes, não se
obteve  os  nove  votos  necessários  para  que  o  CS  aprovasse  a  ação  militar.

43 Entre  estes  seminários,  organizou-se  o  Encontro  de  Valparaíso,  no  Chile,  em abril  de  2004,  com o
propósito de se fazer uma avaliação e um balanço sobre a cooperação descentralizada entre governos locais
da UE e da AL e identificar novas perspectivas para novas ações neste âmbito. Trataremos deste encontro de
forma mais detalhada no Capítulo III.

44 Cf.  texto  integral  da  Declaração  de  Guadalajara,  de  29  de  maio  de  2004.  Disponível  em
http://www.alcue.org/alcue/web/doctos/DeclaracaoodeGuadalajara.pdf
45

 Cf.  texto  integral  da  Declaração  do  Rio  de  Janeiro,  de  29  de  junho  de  1999.  Disponível  em
http://europa.eu.int/comm/external_relations/andean/doc/rio_sum06_99.htm
46

 Parte das considerações e avaliações citadas, assim como os dados numéricos sobre o Programa Urb-Al,
basearam-se no documento de base da Conferência sobre Partenariado União Européia – América Latina,
realizado em Valparaiso, Chile, em abril de 2004, no marco da III Cúpula UE-AL de Chefes de Estado e de
Governo, em Guadalajara, México. Ver http://europa.eu.int/comm/europaid/projects/alfa/index_fr.htm



47 O fim da Guerra Fria e o colapso da União Soviética, em 1991, puseram um fim no que se convencionou
chamar,  no âmbito das relações internacionais e da ciência política de bipolaridade. No entanto, com as
transformações ocorridas nas últimas décadas e com a internacionalização das relações nos mais diversos
campos, não constitui um ponto pacífico entre os especialistas se a nova ordem mundial pode ser classificada
com unipolar. Nesse sentido, em alguns aspectos, particularmente no que se refere ao poderio militar, não há
dúvida de que os Estados Unidos constituem a maior e única potência mundial. No entanto, novos atores
vêm surgindo com força no cenário internacional, tanto potências médias como outros não-estatais, como
ONGs e empresas transnacionais com poder de manobra considerável no campo das relações internacionais,
contribuindo para uma nova configuração internacional multipolar. Sobre a multipolaridade em diferentes
níveis, ver Nye (2002)
48

 O termo cidades-irmãs ou irmanamento é baseado no termo francês  jumelage. (o termo é encontrado no
dicionário  Le Petit Larousse Compact , 1995 como “action de jumeler”. A definição de  jumeler seria: 1.
Ajuster, accoupler cotê a cotê (...) 2. Asocier (des villes étrangères) en vue d’etablir entre elles des liens et
ds échanges culturels et touristiques). Este instituto de cooperação internacional entre cidades de diferentes
países remonta o período anterior ao surgimento do que hoje é chamado como cooperação descentralizada ou
ação  internacional  do  poderes  locais.  Há  registros  de  casos  de  cidades  brasileiras  com  relações  de
irmanamento com cidades estrangeiras que datam do início da década de 1980 e até anteriores. (como no
caso das cidades de São Paulo e Santo André).
49

 Sobre irmanamentos (“jumelage”) entre cidades francesas e africanas, ver Nemery e Desouches (1989).
50

 Mattoso  (2001)  discorre  a  respeito  da  importância  e  relevância  da  criação  da  Secretaria  de  Relações
Internacionais de São Paulo, em se tratando de umas das cidades mais importantes economicamente América
Latina e as oportunidades criadas por esse novo serviço.
51

  Segundo  documentos  da  Secretaria  de  Relações  Internacionais  de  São  Paulo,  a  cidade  possui  hoje
registrados cerca de 40 irmanamentos com as mais diversas cidades, muitas das quais o governo não mantém
ou jamais manteve nenhum tipo de contato oficial.
52

 O  ato  de  homenagear  uma  cidade  declarando-a  como  cidade-irmã  é  prática  corrente  nos  legislativos
municipais  brasileiros,  que  pode  ser  uma  ação  de  determinado  vereador  para  prestar  homenagem  a
determinada comunidade estrangeira em sua cidade ou qualquer outro motivo desconhecido, uma vez que
essa declaração não implica em nenhuma obrigação para a cidade que o faz e nem para o poder executivo,
possuindo ou não tradição na área de relações internacionais.
53

 Ver Husson (1991). Em estudo relativo ao tema, não estão envolvidos apenas cidades ou governos locais,
mas principalmente ONGs e suas relações com instituições públicas. A Holanda possui grande tradição de
cooperação descentralizada, contudo suas ações com países em desenvolvimento centram-se sobretudo em
financiamentos para ONGs. No caso latino-americano, pode-se dizer que há poucos casos de relação entre
cidades holandesas e latino-americanas.
54 Formalmente, a soberania é repartida em três instâncias justapostas  - autoridade federal, as regiões e as
comunidades -,  cada uma  delas  com competências  exclusivas  próprias  e  sem poder,  em princípio,  para
interferir na competência das outras. O poder central não está acima dos outros poderes mas ao lado, o que
confere uma feição especial  ao federalismo belga:  não há relação hierárquica ente  os  poderes  federal  e
regional. Ver Stuart (2002). 
55

 A Francophonie, ou Organização Mundial Francophonie é formada por 51 Estados membros e 5 Estados
observadores  e  promove  ações  no  âmbito  da  política  internacional  e  da  cooperação  multilateral.  Seus
membros são basicamente  países francófonos e ex-colônias francesas.  Embora seja composta  por vários
Estados, os quais têm participação ativa na organização, a OIF pode ser considerada um braço da política de
assuntos exteriores do governo francês.

56 (tradução do autor)
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 Os  länder alemães correspondem, na estrutura federal alemã – composta pelos níveis federal, estadual e
autárquico, ao nível estadual, com divisão de competências entre os três níveis.
58

 Note-se  que,  como  registrado,  os  irmanamentos  desenvolvidos  por  cidades  européias  baseiam-se  em
objetivos concretos de cooperação. Sobre os dados citados ver FMCU/CNFPT/Ministère de la cooperation et
du Developpement (1990).
59

 Ver nota 
60  O  texto  da  Lei  92-125  pode  ser  lido  em  sua  íntegra,  disponível  no   sítio  Internet:
http://www.agglo.org/documents/interco/loi_atr.PDF
61

 A Leio de 2 de março de 1982, relativa “aos direitos e liberdades dos municípios, departamentos e regiões”
inicia um profundo processo de descentralização e repartição de poder em benefício das autoridades locais. É
considerada como a lei fundamental da descentralização. 
62 A Convenção de Madri (STE N.106), que passa a vigorar a partir de 02 de dezembro de 1981, dispõe o
papel  dos Estados partes da Comunidade Européia de promover  o intercâmbio  e a cooperação entre  as
autoridades locais de seus países, sempre em consonância com suas respectivas constituições. Disponível em
http://www1.umn.edu/humanrts/euro/fets106.html
63

 Vainer (2000) faz uma crítica pontual sobre os modelos de planejamento urbano estratégico urbano, os quais
segundo o autor, visam a despolitização da cidade, em nome de um consenso inexistente que visa solapar o
conflito entre as diversas classes e grupos que a constituem.
64

 Fonte: ILPES (1998), Manual de desenvolvimento local, Santiago, Chile.
65

  FLACMA, criada em 1981 como CELCADEL, constituía um centro de pesquisas, estudos e capacitação o
qual prestava atendia as demandas de pequenos e médios municípios, particularmente dos países andinos.
Era  a  seção  latino-americana  de  IULA.  Nas  últimas  décadas,  contudo,  com  o  início  do  processo  de
unificação  das  duas  maiores  redes  de  cidades  e  associações  do  mundo,  IULA e  FMCU,  FLACMA se
fortalece e passa a defender os interesses das associações no processo. Já em 2004, cidades e associações de
cidades latino-americanas reunem em torno de FLACMA para formar a organização unificada de cidades e
associação da América Latina. FLACMA, assim, passa a ser a seção latino-americana da nova organização
mundial Cidades e Governos Locais Unidos.
66

 Nas palavras de SÁNCHES (2003): “En los años setenta las Naciones Unidas estimaron que los recursos
necesarios  para erradicar la  pobreza a nivel  mundial  en 25 años eran aproximadamente  el   0,7% del
Producto Nacional Bruto (PNB) del sector público (AOD) y un 0,3% del sector privado. Este fue el origen
del movimiento 0,7. Poco a poco los países desarrollados fueron adquiriendo el compromiso de dedicar este
0,7%, pero sin poner fecha para su concreción. Después de 25 años del movimiento 0,7 el panorama no
puede ser más desolador: la pobreza lejos de haberse erradicado se ha vuelto crónica y se extiende en
muchas partes de nuestro planeta. Sólo cinco países cumplen con ese porcentaje: Dinamarca, Holanda,
Suecia, Noruega y Luxemburgo. En nuestro país, el 0,7% se popularizó en 1994 tras la crisis de los Grandes
Lagos y la Campaña 0,7, que supuso una movilización popular sin precedentes, con miles de ciudadanos/as
manifestándose y acampando en las principales ciudades del país. En respuesta a esta movilización, los
principales  partidos  políticos  firmaron en  1995 el  Pacto  de  la  Solidaridad,  donde  se  comprometían  a
alcanzar el 0,7% en la legislatura 1996-2000, y el 0,5% en 1996, primer año de la legislatura. En lugar de
crecer, la AOD disminuyó en 1995 del 0,27% al 0,24%, para quedarse alrededor de esa media en el período
1995-2002.  El  año  pasado,  en  el  marco  de  la  cumbre  mundial  sobre  financiación  del  desarrollo  en
Monterrey, el Gobierno español se comprometió a un mínimo del 0,33% para el año 2006. Por lo tanto, en 8
años se ha pasado de un compromiso del 0,7 al 0,33, menos de la mitad. Sin embargo, la evolución de la
ayuda descentralizada ha sido distinta. Hasta 1994, los recursos dedicados a cooperación eran escasos,
pero a raíz de las movilizaciones del 0,7, se triplicaron, pasando en 1995 de 32 millones de euros a 88
millones. Esta dinámica de rápido crecimiento se mantuvo durante el período legislativo 1995-1999 según
se fueron incorporando más municipios y comunidades autónomas a los programas de cooperación. Sin
embargo, en el período 1999-2002, la dinámica de conjunto ha sido de crecimiento lento.”



67 Cités  Unies  France  (CUF)  foi   criada  em 1975  e  associa,  em nível  nacional  francês,  coletividades
territoriais envolvidas na cooperação descentralizada. Sua origem se dá a partir de uma outra organização –
Federation Mondiale de Villes Jumelées, criada por sua vez em 1957, a qual  se transformou, nos anos 1980,
na  Federação  Mundial  de  Cidades  Unidas  (FMCU).  Presidida  por  Bernanrd  Stasi,  conta  hoje  com
aproximadamente 500 coletividades locais francesas como membros, que atuam através de intercâmbio de
experiências e programas de ação comuns. Ver em http://www.cites-unies-france.org/html/cuf/index.html

68 Sobre o histórico e a evolução dos modelos de cooperação das agências multilaterais e as políticas de
desenvolvimento urbano e habitacional, ver Werna (1996).

69 Disponível no site http://www.programaalban.org
70

 Para o Programa ALFA são destinados recursos da ordem  e possui um orçamento de 42 milhões  de euros.
Disponível no site http://europa.eu.int/comm/europaid/projects/alfa/index_fr.htm
71

 Disponível no site http://europa.eu.int/comm/europaid/projects/al-invest/index_es.htm
72

 Disponível no site http://europa.eu.int/comm/europaid/projects/alis/index_es.htm
73

 Disponível no site http://europa.eu.int/comm/europaid/projects/alure/index_es.htm
74

 Com a expansão da União Européia para 25 países, questiona-se sobre a continuidade do Programa URB-
AL nos moldes conhecidos.
75

  O estudo, preparado pela Divisão de Relações Internacionais e Cooperação, faz um balanço amplo e contém
igualmente as experiências do governo municipal de Montevidéu na coordenação da Rede no.5 “Políticas
Sociais Urbanas” e da cooperação descentralizada. Montevidéu é considerada uma das cidades mais ativas
no cenário internacional latino-americano e é sede da Secretaria Técnica Permanente de Mercocidades.
76

  Os  dados  sobre  projetos  aprovados  também  estão  disponíveis  no  site  do  Programa  URB-AL
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/activities/index_es.htm
77

 Manuel  Castells  publicou uma  série  de  obras  sobre  as  redes  informacionais.  Em sua  mais  recente  “A
Sociedade em rede” (1999), no capítulo “O espaço de fluxos” retoma a idéia de cidades-globais, as quais
concentrariam  uma  serviços  avançados,  centros  produtores  e  distribuidores  e  atividades  econômicas
avançadas, reproduzindo essas estruturas em cada país e região, interconectando-se e alcançando uma rede
global. As redes de cidades, que se agrupam para a cooperação, não respeitam necessariamente essa lógica,
embora muitas delas façam parte de ambas as redes.
78

 O Tratado de Assunção, firmado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai em 26 de março de 1991, é o
instrumento jurídico fundamental do Mercosul. Como resultado da utilização dos instrumentos previstos no
Tratado,  cerca  de  95%  do  comércio  intra-Mercosul  realiza-se  atualmente  livre  de  barreiras  tarifárias,
condição que deve alcançar a totalidade do comércio intra-regional até o ano 2000. A Tarifa Externa Comum
(TEC)  encontra-se  definida  para  praticamente  todo  o  universo  tarifário  do  Mercosul,  tendo  sido
implementada em grande parte a partir de 1º de janeiro de 1995. Até 2006, quando termina o período de
convergência ascendente ou descendente das tarifas nacionais que ainda se encontram em regime de exceção,
a TEC estará implementada para a totalidade do universo tarifário. Texto do Tratado de Assunção na íntegra
disponível em http://www.mercosur.org.uy/paginabienvenidaportugues.htm
79

 Cf.  dados  econômicos  do  Mercosul  disponíveis  em
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/mercosul/mercosul.xls
80

 Proposta feita na IX Cúpula de Prefeitos, em Montevidéu e incorporada como novo eixo de trabalho de
Mercocidades, embora a incorporação de todos os atores da sociedade nas discussões dobre o Mercosul seja
uma reivindicação histórica de Mercocidades. Ver Chasquetti (2003).
81



 Bobbio (1995) reafirmando a validade política da direita e da esquerda nos tempos atuais afirma, em síntese,
afirma que a distinção fundamental sobrevive na “diversa postura que os homens organizados em sociedade
assumem diante do ideal de igualdade”.
82

 Este encontro internacional foi realizado sob o título de “Mercosul, opções e desafios para as cidades”. A
declaração final, conhecida como Ata de Assunção, propunha a conformação de uma rede de cidades do
Mercosul. A maioria dos prefeitos presentes que firmaram o documento já vinha mantendo contatos neste
sentido desde o início de 1995.
83

 As nove Unidades Temáticas  e  suas respectivas cidades eram:  Municípios  e  Universidades”,  La Plata;
“Comércio  Exterior”,  Curitiba;  “Ciência,  Tecnologia  e  Banco  de  Talentos”,  Rio  de  Janeiro;  “Cultura”,
Salvador;  “Turismo”,  Florianópolis;  “Gestão  Municipal  e  Planejamento  Estratégico”,  Porto  Alegre;
“Planejamento Urbano e Ambiental”, Rosário; “Desenvolvimento Social, Educação e Saúde”, Montevidéu;
“Legislação e Política Tributária Municipal”, Brasília.
84

 Ata de Sessão da Cúpula de Assunção. Disponível em http://mercociudades.org
85

 Informe Político e de Gestão para a II Cúpula de Mercocidades. Carlos Fillizzola, Secretario Executivo.
Assunção, agosto de 1996.
86

 Ocorreu a eliminação da Unidade Temática (UT) de “Legislação e Política Tributária Municipal” e a criação
da UT “Cooperação Internacional”. Já a UT de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Ambiental “foi
dividida  em duas:  na  de” Desenvolvimento  Urbano”  e  na  de  “Meio Ambiente”.  Por  último,  decidiu-se
estabelecer um Programa Mínimo de Ação a ser cumprido por cada Unidade Temática, que consistia na
elaboração de dois artigos  sobre seu tema específico e a realização de um evento anual. Assim, a partir d II
Cúpula de Porto Alegre, as dez Unidades: “Desenvolvimento Urbano”; “Meio Ambiente”; “Municípios e
Universidades”; “Comércio Exterior”; “Ciência e Tecnologia”; “Cultura”; “Turismo”; “Gestão Municipal e
Planejamento Estratégico” e “Desenvolvimento Social”.
87

 Declaração de Porto Alegre. II Cúpula de Mercocidades.
88

 Plano de Ação de Mercocidades, 96-97. Porto Alegre, II Cúpula de Mercocidades.
89

 Eurocities é uma das maiores redes de representação das grandes metrópoles da Europa. É composta por 112
metrópoles da União Européia, assim como por cidades de fora da União.  Criada em 1986 em Roterdã, a
partir da iniciativa de 6 cidades fundadoras - Lyon, Barcelona, Birmingham, Frankfurt, Milão e Roterdã -,
seus objetivos são a troca de experiências entre metrópoles e uma atuação política de “lobbying” junto às
instituições européias, para o reconhecimento da dimensão urbana das políticas européias.

90 Cidades Educadoras é uma associação criada em 1990, a iniciativa da Prefeitura  de Barcelona, Espanha,
com o objetivo de que os governos locais trabalhem sobre projetos de desenvolvimento educativo no âmbito
urbano. Esta associação considera que a educação de crianças, jovens e cidadãos em geral não é apenas
responsabilidade  das  esferas  tradicionais  (Estado,  família  e  escola)  mas  também  do  município,  das
associações,  das  instituições  culturais,  das  empresas  com ânimo  educador  e  de  todas  as  instâncias  da
sociedade. Possui um acordo firmado em 2003 com Mercocidades visando troca de informações e ações
conjuntas no campo da cooperação descentralizada.
91

 Mercocidades estabeleceu convênio com a Cooperação Francesa, que arcava com os custos de pagamento
de um funcionário  que presta  serviços  para  a  cidade que  assumia  a  Secretaria  Executiva  da  rede.  Este
convênio durou de 2000 a 2003.
92

 A Secretaria  Técnica do Mercosul  passou a ter  este status a  partir  de  maio  de 2003,  quando  assume
responsabilidade de órgão técnico, não apenas administrativo, como ocorria anteriormente.
93

 Ponto no. 1 da Declaração de Assunção, 1995. Disponível em http://www.mercociudades.org
94

 Ponto no. 5 da Declaração de Assunção, 1995. Disponível em http://www.mercociudades.org



95

 Parágrafo final da Declaração de Porto Alegre, 1996. 
Disponível em http://www. mercociudades.org
96

 Ponto 6 da Declaração de Belo Horizonte, 1999. Disponível em http:// www. mercociudades.org
97

 Parágrafo primeiro da Declaração de Rosário, 2000. Disponível em http://www.mercociudades.org
98

 O Tratado de Assunção (1991) e o Protocolo de Ouro Preto (1994) criaram a estrutura institucional, marcos
jurídico,  legislativo e  administrativo do MERCOSUL.  Esta  estrutura  está  disposta  da seguinte  forma:  o
Conselho do Mercado Comum (CMC) é o órgão decisório de mais alto na hierarquia do bloco e tem a seu
cargo a  condução da política  do processo de integração.  O Grupo Mercado Comum (GMC) é  o órgão
executivo  e  tem funções  decisórias  e  normativas.  Está  integrado por  14  subgrupos  temáticos,  reuniões
especializadas, comitês técnicos e grupos ad-hoc. A Comissão de Comércio (CCM) é o órgão encarregado de
velar pela aplicação dos instrumentos comuns da política comercial intrabloco. A Comissão Parlamentar
Conjunta  (CPC)  tem caráter  consultivo,  deliberativo e  de formulação  de propostas.  O Foro Consultivo
Econômico Social  (FCES) é  o órgão de representação dos setores econômicos e  sociais,  e  que busca a
participação dos setores privados. O Fórum de Consulta e Concertação Política (FCCP) funciona como órgão
auxiliar do CMC e seu objetivo é aprofundar a análise e a coordenação da agenda política dos Estados do
MERCOSUL,  incluindo  as  questões  internacionais  de  natureza  política  e  de  interesse  político  comum
relacionado com países terceiros, grupos de países e organismos internacionais (a REMI está, atualmente,
vinculada ao FCCP). Finalmente, a Comissão de Representantes do MERCOSUL (CRPM), integrada pelos
representantes permanentes de cada Estado Parte e por um Presidente, que tem a incumbência de assistir ao
Conselho do Mercado Comum e à Presidência Pró-Tempore. O presidente da CRPM poderá representar o
MERCOSUL nas relações com países terceiros, grupos de países e organismos internacionais por mandato
do Conselho.
99

 A declaração conjunta dos presidentes Lula e Kirchner, assinada em Buenos Aires, no dia 16 de outubro de
2003, ou simplesmente Consenso de Buenos Aires, possui 22 pontos nos quais os presidentes afirmam a
vontade de aprofundar as relações entre os dois países e dão grande ênfase aos temas sociais. Embora tenha
sido visto com ceticismo por parte de alguns especialistas, a iniciativa reafirmou a liderança regional de
ambos  os  países  e  apontava  a  direção  política  do  Mercosul.  Disponível  em
http://www.item.org.uy/Documentos/consenso_portugues.htm
100

 Cidades que compõem Mercocidades. Disponível em http://www.mercociudades.org
101

  Ponto  13  da  Declaração  dos  Presidentes  do  Mercosul.   Disponível  no  sitio  Internet:
http://www.mercosul.gov.br/textos/default.asp?key=1.
102

 A Prefeitura de Santo André, que coordena a Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico, criou um
sistema  de  informações  econômicas  sobre  as  cidades  membros  de  MERCOCIDADES  e  vinculou  suas
atividades  de  desenvolvimento  local  às  atividades  da  rede.  Ver  em
http://www.santoandre.sp.gov.br/mercocidades
103

 Ver  relatório  United  Nations  Development  Programme  (UNDP),  Guide  to  Sucessful  City-to-City
Cooperation, Exposure Draft, 2001.
104

 As seções regionais de “Cidades e Governos Locais Unidos” são Europa, América Latina, América Central,
América do Norte, Ásia-Pacífico, África e Mediterrâneo e Oriente Médio. Disponível no sítio Internet da
organização http://www.cities-localgovernments.org/uclg/web/espanol.asp
105

 Ver em United Nations,   General  Assembly,  Distr.  Genral 11 june 2004, Original:  English, Fifty-eight
edition, Agenda item 59, Strenghtening of the United Nations system (tradução do autor).
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