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PLANO DE TRABALHO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 

A 
emergência de novos 
atores no cenário inter-
nacional é uma caracte-

rística importante no início do 
século XXI. Uma das principais 
novidades é o surgimento das 
relações internacionais entre os 
“Entes Sub-Nacionais”, ou como 
também é conhecida a para-di-
plomacia ou ainda a cooperação 
descentralizada.

Este fenômeno tem inje-
tado uma nova dinâmica na 
complexa rede de relações 
internacionais, pois as resolu-
ções para enfrentar problemas 
globais têm demandado cada 
vez mais a participação das 
esferas sub-nacionais de go-
verno, a exemplo da discussão 
sobre mudanças climáticas. 
Por exemplo, uma iniciativa de 
grande impacto, foi o anúncio 
na Cúpula Rio + 20 pela Rede 
Metrópoles de Cidades e Pro-
víncias de seu compromisso 
de promover uma significativa 
redução de emissão de CO2 a 
partir de mudanças nas políti-
cas de transportes urbanos.

No Brasil, não tem sido dife-
rente. Nos últimos anos, todos 
os Estados da Federação come-
çaram a desenvolver, em graus 
variados, o trabalho de coopera-
ção descentralizada e da mesma 
forma, mais de 150 municípios. 
Para responder a esta realida-
de, o Governo Federal em 1997 
criou a Assessoria de Relações 
Federativas (ARF) ligada ao Mi-
nistério de Relações Exteriores 
(MRE) que em 2003 passou por 
um processo de remodelamento 
e adquiriu mais relevância e 
abrangência, transformando-se 
na Assessoria Especial de As-

suntos Federativos e Parlamen-
tares (AFEPA). Soma-se a isso, a 
Subchefia de Assuntos Federati-
vos (SAF) subordinada à Secre-
tária de Relações Institucionais 
da Presidência da República, 
ampliando desta forma o leque 
de instrumentos no governo 
federal que tratam da temática.

A troca de experiências de 
gestão e de boas práticas de go-
verno, o aumento do comércio, 
são elementos que tornam as 
cidades mais próximas.

São os Estados Federados e os 
Municípios que melhor captam 
as demandas e problemas da 
população, e que são responsabi-
lizados por encontrar as soluções 
para tais problemas. A interna-
cionalização dos entes federados, 
consiste no envolvimento dos 
governos sub-nacionais nas 
relações internacionais de forma 
a buscar recursos financeiros e 
técnicos globais, com o intuito 
de satisfazer interesses e neces-
sidades locais. Trata-se de um 
complemento à política externa 
exercida, de acordo com a consti-
tuição do Brasil, pela União.

Contagem possui uma 
vocação nata para a inserção 
internacional. É uma cidade de 
médio para grande porte, e seu 
grande surto de desenvolvi-
mento deu-se como polo indus-
trial a partir principalmente, da 

instalação de empresas multi-
nacionais, o que nos permite 
afirmar que o desenvolvimento 
econômico da cidade é fruto da 
relação com atores estrangeiros. 

Este é o sentido de institu-
cionalizar um plano de trabalho 
e uma estrutura permanente 
em Contagem para promover 
sua inserção na esfera inter-
nacional. O Plano de Relações 
Internacionais 2014 - 2016 
– Contagem para o Mundo, 
orienta as ações do governo do 
município de Contagem nas 
áreas de relações internacionais 
com horizonte de três anos, de 
forma a promover o desenvol-
vimento sustentável do muni-
cípio, fortalecer suas políticas 
públicas, elevar sua influência 
internacional e contribuir para 
a cooperação entre os povos.

A atuação internacional 
será feita em harmonia com o 
modelo constitucional e federa-
tivo brasileiro e pautado, como 
município, pela observância 
dos princípios que regem a 
política externa brasileira e as 
relações diplomáticas do Brasil. 
É dentro da concepção federa-
lista de 1988, que o município 
de Contagem, promove sua 
atuação, centrada na projeção 
de interesses específicos, sendo 
instrumento indispensável 
para o seu desenvolvimento 
econômico e social.

O presente documento 
material conta com as diretri-
zes gerais do plano de trabalho 
identificando ações a serem 
desenvolvidas no período entre 
2015 a 2016, bem como com um 
breve balanço das iniciativas 
executadas entre 2013 a 2014.

 ORIENTARÁ AS AÇÕES 
DE CONTAGEM NA ÁREA 
INTERNACIONAL, PROMOVENDO 
O DESENVOLVIMENTO E A 
COOPERAÇÃO ENTRE OS POVOS
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DIRETRIZES 2015 - 2016
DIRETRIZES 2015 – 2016

A 
próxima fase da institu-
cionalização da coope-
ração e das relações in-

ternacionais de Contagem será 
mais executiva em comparação 

com a primeira fase de prospec-
ções, avaliações e discussões in-
ternas. Isso exigirá a criação de 
uma estrutura administrativa 
mínima por meio de uma asses-
soria especial e de um coletivo 
internacional envolvendo, pelo 

menos, uma pessoa por secre-
taria com potencial de estabe-
lecer cooperação técnica com 
municípios de outros países e/
ou entidades internacionais. 
Enquanto for necessário, esta 
estrutura contaria com o apoio 
da consultoria do IECInt.

Em conjunto com a es-
trutura a ser criada, se ins-
titucionalizará, a partir da 
secretaria de planejamento, o 
Fórum Municipal de Relações 
Internacionais, composto por 
representantes das secretarias 
e autarquias municipais que 
desenvolvem atividades e pro-
jetos internacionais. O Fórum 
se reunirá periodicamente 
com o intuito de harmonizar 
as iniciativas desenvolvidas e 
contribuir com formulação de 
novas iniciativas.

O plano de trabalho de 
Relações Internacionais do 

Apresentação do Plan CEIBAL aos servidores da educação em Contagem - MG

Reunião de balanço da área internacional com o prefeito Carlin Moura
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Município de Contagem, está 
estruturado sobre dois eixos 
estruturantes de sua atuação 
internacional. Cada eixo pos-
sui seus objetivos gerais e suas 
respectivas prioridades.
Ô Promover o desenvol-

vimento sustentável do 
município de Contagem, 
harmonizando seus pilares 
econômicos, social, cultural 
e ambiental e garantindo 
o bem-estar de futuras 
gerações;

Ô Elevar o nível de participa-
ção do município de Conta-
gem no processo de inter-
nacionalização dos entes 
subnacionais, contribuindo 
com governança participa-
tiva e o desenvolvimento 
de parcerias entre os povos; 
e intercâmbio de políticas 
públicas.

EIXO 1 – 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, COMÉRCIO 
EXTERIOR E POLÍTICAS 
PARA ATRAÇÃO DE 
INVESTIMENTOS.

AÇÕES:
Ô Adotar programas de inter-

câmbio e cooperação nas 
áreas econômica, cientifica, 
técnica, cultural, social e 
comercial entre as secre-
tárias municipais e atores 
internacionais, como Esta-
dos soberanos, entidades 
subnacionais, organizações 
internacionais, organiza-
ções não governamentais, 
empresas multinacionais;

Ô Estabelecer parceria com 
a Agencia Brasileira de 
Promoção de Exportações 
e Investimentos (APEX 
Brasil), com o Departa-
mento de Promoção Co-
mercial e Investimentos 
(DPR) do Ministério de 
Relações Exteriores e com 
a Federação das Industrias 

do Estado de Minas Gerais 
(FIEMG), com o intuito 
de atrair investimentos 
estrangeiros ao município 
de Contagem, como meio 
para a criação de novos 
postos de trabalho e au-
mento de renda;

Ô Assinar com a FIEMG um 
memorando de entendi-
mento com o objetivo de 
desenvolver iniciativas con-
juntas de aproximação ao 
setor empresarial interna-
cional, adotando programas 
de recebimento de delega-
ções estrangeiras e missões 
ao exterior;

Ô Estabelecer relacionamento 
com a Agencia Brasilei-
ra de Cooperação (ABC), 
explorando perspectivas de 
trabalho conjunto; 

Ô Estabelecer relacionamento 
com representações diplo-
máticas acreditadas no Bra-
sil e Estado de Minas Gerais;

Ô Realização de missões in-
ternacionais de captação de 
recursos, estabelecimento 
de acordos de cooperação e 
apresentação da cidade de 
Contagem;

Ô Promover o município de 
Contagem como destino 
de turístico de negócios, 
estimulando a realização 
de eventos internacionais e 
feiras de negócios;

Ô Qualificar a mão de obra 
contagense, no ensino de 
idiomas, formação técnico-
-cientifica e inclusão social;

EIXO 2 – INTERCÂMBIO 
DE BOAS PRÁTICAS DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS, 
PARTICIPAÇÃO EM 
FÓRUNS E ORGANIZAÇÕES 
INTERNACIONAIS:

AÇÕES:
Ô Participar em Fóruns inter-

nacionais, com o intuito de 

Assinatura do termo de Cooperação técnica na 
área de esportes entre Contagem e Cuba

Assinatura do termo de irmanamento entre as cidades de Contagem e  Jiaxing - China
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projetar a imagem de Conta-
gem no exterior, estabelecer 
intercâmbio de boas práticas 
e identificar parcerias e fon-
tes de financiamento para 
cooperação descentralizada;

1. Cidades e Governos Locais 
Unidos (CGLU) com ênfase 
na Rede de Cidades Periféri-
cas que compõe uma espécie 
de departamento no interior 
da CGLU impulsionada pelo 
município de Nanterre na 
França. A CGLU tem sede 
em Barcelona.

2. Conselho Internacional 
para Iniciativas Ambientais 
Locais (ICLEI) com sede em 
Bonn na Alemanha. Tendo 
em vista a sensibilidade 
da questão ambiental em 
uma cidade industrial como 
Contagem e todo o debate 
emanado da Conferência 
Rio + 20, particularmente 
os Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável, 
este é um relacionamento 
importante, sem prejuízo de 
outras iniciativas.

3. Cities Alliance. Esta é uma 
iniciativa apoiada pelo 
Banco Mundial e por vários 
governos, inclusive o Brasil 
que aderiu em 2003, para 
promover políticas positi-
vas dirigidas aos assenta-
mentos humanos incluindo 
a erradicação de favelas. 
Este tema também tem sido 

tratado no âmbito do Fórum 
de Diálogo IBAS (Índia, Bra-
sil e África do Sul) como um 
ponto em comum. A sede 
fica em Washington, mas o 
CA tem representante no 
Brasil, em São Paulo.

4. Rede Mercocidades. Esta 
é uma articulação entre 
cidades da área do Mercosul 
e que tem proporcionado 
vários intercâmbios entre 
seus membros e incidência 
sobre políticas urbanas dos 
governos que o compõem, 
além de dispor de alguns 
projetos de cooperação 
apoiados principalmente 
por fontes europeias.

5. Relações bilaterais com 
alguns municípios de outros 
países. Inicialmente dever-
-se-ia buscar contatos no 
âmbito do Mercosul com, 

pelo menos, duas cidades 
que possuem acúmulo 
de experiência e que são 
influentes na Rede Mer-
cocidades: Montevidéu 
no Uruguai e Rosário na 
Argentina. Tendo em vista, 
a importância do contato 
com a CGLU, recomenda-se 
também, inicialmente, a 
realização de contatos com 
as cidades de Barcelona, 
Nanterre e Saint Denis, esta 
última também na França.

6. A União Europeia possui 
um programa de coopera-
ção com atores não estatais 
e também com governos 
locais sob a égide da coe-
são social, mas que oferece 
periodicamente projetos 
temáticos específicos. No 
entanto, para acedê-los 
é necessário apresentar 
projetos conjuntos com 
outras cidades brasileiras e 
eventualmente europeias, 
o que reforça a demanda 
para realização dos contatos 
mencionados anteriormen-
te e apresentação interna-
cional de Contagem.

Ô Promover a política de ir-
manamento entre cidades, 
com o intuito de aumentar 
o intercâmbio entre cidades 
que têm algo em comum. 

Assinatura do termo de irmanamento entre as cidades de Contagem e Montevideu

Participação em Oficina de Capacitação do  FONARI
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Ô Conceder apoio à organiza-
ção em Contagem, de even-
tos internacionais, bem 
como sediar algum evento 
das redes internacionais 
que a cidade participa.

Ô Organizar em conjunto 
com as respectivas secre-
tarias afins, seminários 
internacionais com a 
presença de colaboradores 
estrangeiros, com o intuito 
de transmitir boas práticas 
de governança publica, bem 
como analisar elementos do 
cenário internacional.

Ô Criar publicação especial, 
trilíngue de apresentação 
da cidade, para ser utilizado 
em missões internacionais.

Ô Disponibilizar conteúdo sele-
cionado na página da prefei-
tura em outros idiomas.

Ô Desenvolver estudos e par-
cerias para a promoção do 
esporte de alto rendimento 

no município de Contagem;
Ô Desenvolver estudos e 

parcerias para a promo-
ção do esporte educacio-
nal na rede municipal de 

educação de Contagem;
Ô Promover o intercâmbio 

educacional e cultural com 
países de língua portuguesa 
e países da América Latina.

Participação no Fórum -Invest Shenzhen - atração de investimentos ao Municipio

Visita à sede do Plan CEIBAL - Montevideu Uruguai
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CIENFUEGOS 
CIDADE IRMÃ DE 
CONTAGEM
Balanço das 
Atividades Realizadas
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BALANÇO DAS ATIVIDADES 
REALIZADAS 

O 
balanço do trabalho da 
assessoria externa ao 
longo de 2014 é apre-

sentado em seguida por meio de 
seis macro-atividades, excluin-
do os detalhes administrativos 
realizados para alcançá-los.

FÓRUM NACIONAL 
DE SECRETÁRIOS E 
GESTORES MUNICIPAIS 
DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 
(FONARI)

O FONARI é um espaço 
importante de Secretários e 
Gestores Municipais de Re-
lações Internacionais para o 
intercâmbio de experiências na 
gestão municipal de Relações 
Internacionais frente ao gover-
no federal. Contagem solicitou 
adesão ao FONARI e já partici-
pou de cinco reuniões convo-
cadas pelo Fórum (São Paulo, 

outubro 2013; Belo Horizonte, 
dezembro 2013; Recife março, 
2014; São Paulo, maio de 2014 
e uma reunião informal em 
Campinas, novembro de 2014) 
tendo sido representada pelos 
consultores do IECInt através 
da indicação da secretaria de 
planejamento, orçamento e 
gestão – SEPLAN.

 A cidade que atualmente 
coordena o FONARI é São 
Paulo e que na sua gestão vem 
promovendo várias ativida-
des de capacitação na área de 
elaboração de projetos, além de 
estudar a inserção internacio-
nal dos municípios brasileiros.

Contagem tornou-se o 15º 
membro desta rede que tem 
um grande potencial para de-
mandar projetos conjuntos de 
municípios brasileiros junto às 
instituições nacionais e inter-
nacionais, além de promover os 
posicionamentos das autorida-

des locais brasileiras quanto aos 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e nos prepa-
rarmos para a Conferência das 
Nações Unidas HABITAT III a 
realizar-se em outubro de 2016.

  
IRMANAMENTO COM 
MONTEVIDÉU

A iniciativa de realizar uma 
aproximação com a cidade de 
Montevidéu se deve, pelo fato 
de a mesma reunir programas 
e políticas públicas que po-
dem ser replicadas na cidade 
de Contagem e por ser a sede 
do Mercosul e da Secretária 
Técnica Permanente da Rede 
Mercocidades, o que permitirá 
a Contagem restabelecer laços 
internacionais mais amplos. 
Montevidéu é possuidora de 
um dos melhores índices de 
qualidade de vida da América 
Latina e importantes projetos 
sociais, como a parceria com o 
ministério de educação do país 
para a implementação do “Plan 
Ceibal”, programa que utiliza 
ferramentas tecnológicas no 
processo educacional.

A aproximação se deu em 
várias etapas culminando com 
a assinatura de um acordo de 
irmanamento entre Montevi-
déu e Contagem e a realização 
de atividades conjuntas entre 
as duas cidades como decor-
rência. Neste meio tempo 
houve uma visita do prefeito 
de Contagem a Montevidéu no 
mês de junho de 2014, precedi-
do de uma visita preparatória 
de um técnico do IECInt.

Encontro com a secretaria operativa da Rede Mercocidades - na sede do Mercosul

revista_internacional.indd   11 22/05/2015   13:19:10



12

RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA PREFEITURA DE CONTAGEM - PLANO DE TRABALHO

Reunião com Divisão de Participação Social do Mercosul

A agenda da visita precur-
sora foi realizada no mês de 
maio de 2014 e constou das 
seguintes atividades: - Reu-
nião com técnico da Secretaria 
Permanente da Rede Mercoci-
dades, reunião com o vice-mi-
nistro da educação do Uruguai, 
reunião com o Diretor de 
Relações Internacionais da 
Intendência de Montevidéu e 
reunião com técnicos da Asso-
ciação de Universidades Grupo 
de Montevidéu.

A visita do Prefeito de 
Contagem, Carlim de Moura, a 
Montevidéu deu-se no mês se-
guinte e cumpriu uma agenda 
intensa de dois dias visitando a 
Sede do Mercosul, a Embaixa-
da do Brasil, Programas Sociais 
desenvolvidos pela Intendên-
cia de Montevidéu, além de se 
reunir com a Intendente de 
Montevidéu, Ana de Oliveira.

Os resultados da visita 
do prefeito de Contagem se 
expressam na assinatura 
do acordo de irmanamento 
e na instituição de áreas de 
intercâmbio de interesse dos 
dois municípios como o “Plan 
Ceibal”, o intercâmbio com o 
projeto SACUDE (Salud, Cultu-
ra y Desporto), que desenvolve 
iniciativas com comunidades 

populares em Montevidéu.
Para reforçar estes laços 

houve também a iniciativa da 
assessoria do IECInt de pro-
mover uma visita posterior 
à Embaixada do Uruguai no 
Brasil para atualizá-los de seu 
conteúdo.  

REUNIÃO COM AFEPA 

A reunião com a Assessoria 
Especial de Assuntos Federati-
vos e Parlamentares (AFEPA) 
foi realizada dia 15 de julho de 
2014. Este órgão de assistência 
direta do Ministro de Relações 
Exteriores (MRE) tem entre 
suas funções esta assessorar os 

municípios e estados em suas 
iniciativas externas, providen-
ciando atendimento as consul-
tas formuladas. Cabe aos muni-
cípios e Estados dar a conhecer 
a AFEPA as suas atividades 
internacionais e solicitar, 
quando necessário, o apoio das 
representações brasileiras no 
exterior.

No encontro foi apresen-
tado ao Secretário Rodrigo 
Wiese Randig as iniciativas 
que a Cidade de Contagem tem 
planejado desenvolver na área 
internacional, de igual modo, 
apresentou-se um breve relato 
da visita e dos acordos assina-
dos em Montevidéu. 

CHINA – IRNAMAMENTO 
COM JIAXING

Estreitar os laços econômi-
cos para novas oportunidades 
de negócios entre o município 
de Contagem e a China, es-
ses são os objetivos da cidade 
para se aproximar de uma das 
economias que mais cresce no 
mundo. Em 2013, uma comiti-
va do município realizou uma 
visita de cooperação à China. 
Durante essa visita foram 
analisadas possibilidades de 
negócios, parcerias e intercâm-
bio técnico e tecnológico, de 

Reunião com Alto Representante do Mercosul em Montevideu - Uruguai
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infraestrutura e cultural com 
o país asiático. Além disso, foi 
firmado um termo de coope-
ração mútua entre as cidades 
de Contagem e Jiaxing, que se 
tornaram “cidades-irmãs”, em 
cerimônia na sede da pre-
feitura da cidade chinesa. A 
missão visitou também diver-
sas fábricas e empresas locais, 
além da associação industrial 
de Jiaxing. Espera-se para o 
ano de 2015 realização de visita 
de autoridades de Jiaxing a 
Contagem.

Contagem também par-
ticipou do encontro Invest 
Shenzhen (abril/2014), rodada 
de negócios que contou com 
a participação do Prefeito de 
Shenzhen, Chem Biao, e o 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico do Município. Na 
oportunidade foram analisadas 
possibilidades de instalação de 
parte da cadeia de produção de 
carros elétricos. 

REDE MERCOCIDADES

Esta é uma rede de cidades 
de países membros perma-
nentes do Mercosul e também 
dos países associados ao blo-
co como o Chile, Bolívia e os 
demais que foi criada nos anos 

1990 para discutir a inserção 
destes municípios no processo 
de integração regional.

As instâncias de atuação 
da Rede Mercocidades são a 
Assembleia Geral de cidades 
associadas, o Conselho Mer-
cocidades composto por oito 
municípios por país membro 
permanente do bloco e quatro 
municípios dos países asso-
ciados e, finalmente, 16 Gru-
pos Temáticos e a Secretaria 
Técnica Permanente com sede 
em Montevidéu junto à sede do 
Mercosul. A Secretaria Política 
da Rede é rotativa, com man-
dato de um ano e de responsa-
bilidade da cidade anfitriã do 

último encontro. No momento, 
é Rosário, capital da província 
argentina de Santa Fé, em de-
zembro de 2014 que organizou 
a XIX Cúpula.

Contagem se fez repre-
sentar nesta Cúpula por meio 
do Secretário Municipal de 
Direitos Humanos, Érico No-
gueira, e de um representan-
te do IECInt, tendo a delega-
ção participado da agenda do 
evento e o município sendo 
eleito para fazer parte do 
Conselho de Mercocidades 
na gestão 2015 que se iniciou 
neste encontro. 

      CUBA

A convite do Instituto Cuba-
no de Amizade aos Povos (Icap), 
uma comitiva do município de 
Contagem realizou visita de 
intercâmbio a Cuba. A viagem 
teve o propósito de conhecer 
programas que estão sendo 
desenvolvidos no país que pos-
sam servir de referência para 
o desenvolvimento de políticas 
públicas em Contagem, prin-
cipalmente no que concerne 
às áreas da Saúde e do Esporte 
de alto rendimento. Na ocasião 
ocorreu assinatura de acordo de 
cooperação entre a prefeitura 
de Contagem e a Universidade 

Visita ao complexo SACUDE - Montevideu Uruguai

Visita ao Mercado municipal de Montevideu - Uruguai
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de Esportes Manuel Fajardo na 
área de Esportes. Outro tema 
presente na agenda da dele-
gação foi o desenvolvimento 
econômico. Na ocasião reali-
zou-se visita a Zona Especial de 
Desenvolvimento de Mariel, e 
encontros com autoridades da 
câmara de comércio do respec-
tivo país, onde foram analisadas 
oportunidades de negócios. 
Durante a visita foram estabe-
lecidos contatos com a Agência 
de Promoção de Exportações e 
Investimentos APEX, embaixa-
da do Brasil em Cuba e a com-
panhia de Ballet Lizt Alfonso. 

Visita da delegação de Contagem à Embaixada do Brasil em Cuba

Visita da delegação de Contagem à escolas em Cuba
Visita da delegação de Contagem ao porto de 
Mariel em Cuba

Visita da delegação de Contagem à sede da APEX em Cuba
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Visita da delegação de Contagem às instalações do porto de Mariel em Cuba.

Visita ao Ballet Lizt Alfonso em Havana - Cuba
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