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Estação Belgrano, o Mercado Norte, o Molino
Marconetti e o Teatro Municipal. Ao mesmo
tempo em que aproveitamos o encontro para
mostrar algumas das políticas locais das
quais nos sentimos orgulhosos, como os Jardins Municipais, a Reserva Natural Urbana e a
Gestão do Risco de Desastres local.

José Corral, intendente de Santa Fe
e presidente de Mercocidades

Queridos amigos e amigas,
Com grande honra e responsabilidade, assumi
no passado 25 de novembro de 2016, no âmbito
da XXI Cúpula de Mercocidades, a presidência desta Rede pelo período 2016 – 2017, sob
o lema “construção de sociedades resilientes
no âmbito da integração regional”. Tratou-se
de um fato histórico para nossa cidade, através do qual consolidamos nosso compromisso
com a integração regional e com o trabalho
horizontal entre nossas cidades.
No âmbito da Cúpula os santafesinos e santafesinas tivemos a oportunidade de receber,
abrir as portas de nossa cidade e compartilhar com vocês espaços emblemáticos recuperados, tais como o Centro de Convenções
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Ao assumir a Presidência da Rede, e durante
toda nossa gestão a frente da mesma, tivemos
presente à convicção de que as cidades são
cenários privilegiados para a vida das pessoas.
Em muitos de nossos países até 90% da população vive hoje em dia nas cidades. Portanto,
segundo como estas cidades se organizem
e cresçam, e em particular, segundo quanto
sejamos capazes de fazer para alcançar nelas
um desenvolvimento sustentável, podem se
converter em lugares de bem-estar ou de
sofrimento para seus habitantes.
Diante disto, os governos locais, enfrentamos
a velhos e novos desafios: a exclusão social
que marginaliza a milhões de cidadãos dos
direitos mais elementares, os priva de serviços e fragmenta as comunidades. Por sua
vez, os fenômenos da mudança climática
geram novas catástrofes que se sobrepõem
à falta de previsão e de crescimento ordenando de nossas cidades. Foi neste sentido
que Santa Fe se comprometeu este ano a
compartilhar e colaborar sua experiência
concreta em resiliência urbana, como uma
forma de contribuir para enfrentar estes
desafios vinculados a mudança climática,
porém também aos problemas sociais de
pobreza, exclusão e violência urbana, com
os quais não queremos conviver.

As ações deste ano foram muitas e estamos
orgulhosos do trabalho realizado por nossa
equipe. Em consonância com nossos eixos de
gestão participamos da VII Plataforma Regional para a Redução do Risco de Desastres nas
Américas, durante a qual se assinou um convênio de cooperação com UNISDR, que procura fortalecer a gestão do risco das cidades
da Rede. Assim mesmo, coordenamos uma
grande delegação de alcaides, prefeitos e
intendentes de Mercocidades no Fórum Mundial sobre as Violências Urbanas e a Educação
para a Convivência e a Paz, onde logramos
unificar a voz dos governos locais da América
do Sul. Também lançamos junto ao Programa
100 cidades resilientes da Fundação Rockefeller uma nova iniciativa chamada “Escola de
Resiliência”, que foi concebida como espaço
de sensibilização e capacitação em resiliência, que será continuada pela próxima
direção da presidência.
Ao mesmo tempo, estamos realmente satisfeitos com o lançamento do Programa de
Cooperação Sul-Sul, já que se trata de uma
experiência única na região, mediante a qual
a Rede se transformou em um ator regional
da cooperação Sul-Sul, apoiando com recursos próprios a transferência de boas práticas
entre cidades da Rede.

Autoridades Locais da América Latina para a
unidade na diversidade).
Muitos são os projetos e inquietações que
desperta esta Rede, e esperamos ter realizado uma colaboração neste sentido. Fica
muito por fazer e nos comprometemos a
seguir trabalhando na construção deste
espaço plural e democrático que promove o
fortalecimento de vínculos e o trabalho mancomunado, a integração regional através da
qual as cidades podem fazer ouvir sua voz.
É um prazer poder apresentar este relatório
realizado de forma conjunta entre a Presidência e a Secretária Técnica Permanente.
Esta apresentação sintetiza um ano intenso
de trabalho de Mercocidades, que aqui se
apresenta de modo resumido, tentando refletir a vitalidade da Rede, sua agenda, o trabalho das Unidades Temáticas, a relação com
a cidadania e as Organizações da Sociedade
Civil e as ações de incidência da Rede frente
a outros atores no cenário internacional.

Outro dos fatos mais significativos de nossa
gestão é o início, junto a UCCI, de um importante trabalho de fortalecimento institucional
da Rede, e continuamos também apoiando
o processo de articulação do trabalho das
principais redes da América Latina e a construção do espaço CORDIAL (Coordenação de
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Contexto
mundial

Contexto mundial
Os acontecimentos internacionais de 2017
foram, em consonância com os últimos
anos, particularmente intensos. A comunidade internacional testemunhou neste ano
a ascensão de novos mandatários em vários
lugares do globo. A chegada à Casa Branca
de Donald Trump foi claramente um dos
acontecimentos mais importantes dos últimos tempos. A materialização de algumas de
suas promessas mais repercutidas da campanha colocou em alerta alguns dos principais líderes internacionais. Tanto as medidas
comerciais adotadas, de natureza claramente
protecionista, assim como também algumas
diretivas políticas realizadas, tanto a nível
interno como internacional, impactaram na
agenda de trabalho de Chefes de Estado,
representantes de Organizações Internacionais e referentes do setor privado.
Ao mesmo tempo, vale a pena destacar a
grande ressonância que adquiriram nos últimos tempos certas expressões políticas de
caráter mais nacionalista, particularmente
evidente em certos Estados europeus como
Alemanha, França, Reino Unido, os Países
Baixos, Bélgica, Espanha e os países nórdicos,
além dos Estados Unidos.
Por outro lado, vários países da América do Sul
mudaram nestes dois últimos anos de partido
político governante, marcando o fim do ciclo
em que vários pensadores da região denominaram como giro à esquerda latino-americano.
Isto se torna particularmente evidente em países como Argentina, Brasil, Paraguai e Peru.

Em escala global, uma relação ainda mais
tensa se estabeleceu entre Pyongyang e
Washington, onde o discurso da administração Trump chocou com o desenvolvimento
balístico impulsado pela Coreia do Norte. A
consolidação do regime norte-coreano como
um foco de conflito desestabilizou o mapa do
sudeste asiático, onde China, Rússia e o próprio Estados Unidos procuram defender seus
interesses e lograr a estabilidade da península da Coreia.
Lamentavelmente, a tensão não é uma característica exclusiva da Coreia, já que a situação
crítica em que estão envolvidos os países
do Oriente Médio desde há décadas, parece
não ter solução a curto ou médio prazo, e a
pacificação da região se vê como um objetivo
utópico. Os conflitos armados são uma constante e complexa situação política, religiosa,
cultural e econômica, não permitem vislumbrar um panorama alentador. A consolidação
dos grupos insurgentes nos países do Oriente
Médio permitiu uma transnacionalização da
ameaça, enquanto que as principais potências europeias demostraram ser incapazes
de prevenir ou conter os ataques destes grupos extremistas, a comunidade internacional ficou exposta após vários atentados em
países ocidentais. As novas estratégias de
captação e comunicação à que os terroristas
demostraram terem acesso põem em cheque
à segurança nacional e internacional, demostrando a fragilidade do sistema para por fim
à ameaça.
Este cenário deixa entrever a emergência
humanitária em que muitas regiões do planeta estão submergidas, as crises migratórias
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e políticas, guerras civis, e a incapacidade
dos governos para tomarem medidas que
garantam a segurança de suas fronteiras e
seus cidadãos e cidadãs, tem sido terreno de
cultivo para o ressurgimento de movimentos
nacionalistas em todo o mundo. As eleições
europeias demostraram um paulatino traslado para os governos de índole mais conservadora com discursos menos integradores.
Os atentados sofridos por algumas das principais urbes europeias, entre elas Barcelona,
Paris, Estocolmo, Manchester, Niza e Londres, não fizeram nada mais que aumentar o
pânico internacional e a demanda social de
frear o avanço terrorista.
Aquele consenso que começou a se vislumbrar
com respeito à proteção do meio ambiente e
que foi selado com a celebração da COP 21 e
a assinatura dos Acordos de Paris, sofreram
seu primeiro grande revés trás a retirada dos
Estados Unidos em junho deste ano. Neste
sentido merece ser destacado o papel protagonista adotado por vários governos locais,
que em resposta à iniciativa de Washington
de abandonar o acordo, manifestaram que
continuarão trabalhando com as 194 nações
que aderem ao Acordo, e afirmam que intensificarão seu compromisso com o cuidado do
meio ambiente, incrementando esforços para
lograr reduzir a emissão de gases de efeito
estufa e avançar para um desenvolvimento
energético menos contaminante. Tratou-se
de nada mais e nada menos que 61 prefeitos
dos Estados Unidos. Algo semelhante sucedeu nesse mesmo país com respeito às ações
tendentes ao retiro de fundos das chamadas
“cidades santuários”, ou seja, aquelas que
põem em prática políticas para limitar sua
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colaboração com as autoridades federais de
imigração. Em resposta, um grupo formado
por aproximadamente 100 prefeitos de distintas cidades estadunidenses reafirmaram
seu compromisso de manter suas “cidades
inclusivas”, ainda em contra das diretrizes do
governo federal.

Neste sentido, resulta importante destacar o
papel que de maneira cada vez mais ativa e
autônoma estão exercendo as cidades, que
em muitos casos apostam de maneira sustentável e constante à cooperação internacional,
muitas vezes fazendo declarações expressas
que não se encontram em linha com as posturas dos governos centrais.
No nível dos governos subnacionais, o ano
2017 esteve marcado pelo profundo trabalho
realizado, tanto das organizações internacionais como dos governos locais a favor da
implementação dos compromissos assumidos nas principais agendas internacionais
durante os anos anteriores. A Agenda 2030
e a Nova Agenda Urbana passaram a se consolidar como elementos fundamentais para

pensar o desenvolvimento das cidades nos
próximos anos e, estão sendo difundidas e
incorporadas com sucesso por numerosos
atores estreitamente vinculados com a vida
das cidades.
MERCOSUL
Durante o corrente ano, o MERCOSUL enfrentou uma série de desafios tanto em matéria
política como comercial. Em primeiro lugar o
processo integracionista teve que enfrentar a
uma complexa situação ao invocar o Protocolo
de Ushuaia, com o objeto de dar ponto final
à crise venezuelana. A Cúpula de Chefes de
Estado do MERCOSUL e Estados associados,
celebrada em Mendoza, Argentina, teve como
resultado uma declaração na qual os Chefes
de Estado instaram ao "restabelecimento da
ordem institucional, a vigência do Estado de
direito e a separação de poderes, no âmbito
do pleno respeito das garantias constitucionais e dos direitos humanos”. Entretanto, os
mandatários de Bolívia, Equador e Suriname
se negaram a assinar a declaração conjunta.
Destaca-se ademais a suspensão da Cúpula
Social do MERCOSUL devido a que as delegações coincidiram nas dificuldades existentes
para realizá-la ao final do semestre passado.
Por outro lado, deve se reconhecer a integridade do bloco ao repudiar a postura dos Estados Unidos, que contemplava como uma possibilidade real a intervenção militar na Venezuela
para por fim à crise que atravessa o país.
Em matéria comercial, as medidas protecionistas incentivadas pelos Estados Unidos voltaram
a dar impulso às negociações entre o MERCO-

SUL e a União Europeia, procurando a concretização de um tratado de livre comércio entre
ambos os blocos.
Dentro do panorama que o MERCOSUL enfrentará no futuro, a corrente nacionalista que
está ressurgindo na Europa e uma agenda
comercial mais disruptiva por parte dos Estados Unidos, se apresentam como os principais desafios comerciais para o bloco.
Assim mesmo, o debate em torno à crise
venezuelana também teve lugar no Parlamento do MERCOSUL (PARLASUL), quando a
mesa diretiva determinou enviar a Caracas
um grupo de alto nível que possa oficiar de
mediador no diálogo político entre o governo
venezuelano e a oposição, para contribuir
com a estabilidade política deste país.
Destaca-se da elaboração deste documento,
dirigido ao senhor Julio Borges, presidente
da Assembleia Nacional da Venezuela, instância institucional que o presidente Nicolás
Maduro não reconhece.

Co n te x to m u n d i a l
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União das Nações Sul-Americanas - UNASUL
Na UNASUL o foco de debate também esteve
dado em torno à crise venezuelana. Mediante
um comunicado conjunto publicado no dia
31 de março de 2017, os países signatários
expressaram a necessidade da separação de
poderes na Venezuela e manifestaram sua
vontade de ajudar ao governo venezuelano
para a recuperação do estado de direito.
Destaca-se também a presença de uma missão eleitoral representada pelo ex-presidente
uruguaio José Mujica durante o desenvolvimento do segundo turno nas eleições presidenciais realizadas no Equador.
Comunidade de Estados Latino-Americanos
e Caribenhos - CELAC
Resulta evidente que a crise venezuelana foi
o denominador comum em todos os debates
nos quais os Estados Americanos formaram
parte, a Comunidade de Estados LatinoAmericanos e Caribenhos não foi exceção à
regra. Trás abandonar a Organização de Estados Americanos (OEA), foi a CELAC o âmbito
escolhido pelo governo do presidente Nicolás Maduro para que se debatesse a crítica
situação atravessada por seu país. Entretanto
a solicitação elevada para realizar uma cúpula
extraordinária não contou com o apoio unânime dos demais Estados membros, por isso
ficou sem efeito.
A crise venezuelana pôs em cheque os projetos da CELAC, que prorrogou a reunião com
os representantes da União Europeia, tal
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como se solicitou no décimo quarto inciso da
Declaração de Lima, realizada em agosto do
corrente ano.
A V Cúpula da CELAC, celebrada na República Dominicana em janeiro, concluiu com
a Declaração de Punta Cana. Nesta oportunidade as problemáticas expressas no
documento resultante dos vários debates e
negociações reiteram tópicos abordados em
ocasiões anteriores, embora se enquadrem
em um contexto regional diferente ao dos
últimos anos. O novo governo em Washington
e a implementação de novas linhas de ação e
uma situação crítica na Venezuela motivaram
um novo debate com respeito a problemáticas anteriormente tratadas.
No documento mencionado os Estados aderentes reclamaram o fim do bloqueio econômico, comercial e financeiro dos Estados
Unidos contra Cuba. Assim mesmo, se fez
referência aos problemas da migração e do
desenvolvimento.
Foro Consultivo de Municípios, Estados
Federados, Províncias e Departamentos do
MERCOSUL (FCCR)
O avanço e a consolidação do trabalho realizado pelos distintos atores subnacionais na
América Latina teve seu momento culmine
com o desenvolvimento da XLIX reunião ordinária de coordenadores do Foro Consultivo
de Municípios, Estados Federados, Províncias
e Departamentos do MERCOSUL (FCCR), realizada em junho do presente ano na cidade de
Buenos Aires, Argentina.

Neste âmbito as autoridades locais e subnacionais expuseram os desafios da mudança
climática na região. A delegação argentina
realizou uma apresentação, abordando a
necessidade de elaborar um Plano Regional
de Ação Climática, sobre a base da mitigação/
redução e adaptação a mudança climática,
através da implementação a nível subnacional de políticas estratégicas para combater
a mudança climática, com ênfase na importância da coordenação entre municípios e
demais Estados subnacionais.
O presidente de Mercocidades e coordenador do Comitê de Municípios, intendente da
cidade de Santa Fe, José Corral, realizou a
apresentação do Projeto “Escolas de Resiliência” e do Projeto de Implementação de Planos
de Ação Local de Resiliência. Ambos receberam o apoio dos Coordenadores Nacionais do
FCCR para serem apresentados como propostas para o Grupo Mercado Comum (GMC).

da região nas cadeias globais de valor, que
permitem a internacionalização de empresas
através da identificação de problemáticas e/
ou interesses comuns, e o estabelecimento
de linhas de trabalho conjunto.
Como conclusão, se apresentou o plano de
ação do FCCR 2017/2018, que conta com quatro eixos de ação: Relacionamento e Cooperação, Cidadania Regional, Integração Produtiva e Integração Fronteiriça.

Outra das temáticas abordadas no âmbito do
FCCR foi a integração fronteiriça, em cujo contexto as delegações coincidiram na importância da criação de uma plataforma digital a fim
de informar aos demais órgãos do MERCOSUL
sobre as ações realizadas pelo do Subgrupo
de “Integração Fronteiriça”.
Em matéria de Integração Produtiva o FCCR
tomou nota da celebração da XII Reunião
Ordinária do Subgrupo de “Integração Produtiva”, realizada na cidade de Buenos Aires
nos dias 23 e 24 de maio. Nesta oportunidade
a comitiva argentina destacou a estratégia
do Plano Nacional de Planejamento. Assim
mesmo, ressaltou a importância da inserção
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A XXI Cúpula
de Mercocidades

A XXI Cúpula de Mercocidades
A cidade de Santa Fe recebeu durante os dias
23, 24 e 25 de novembro de 2016, no âmbito da
celebração da XXI Cúpula de Mercocidades, a
intendentes, alcaides e prefeitos de mais de
135 cidades de Argentina, Brasil, Bolívia, Chile,
Colômbia, Peru, Uruguai, Paraguai e Venezuela.
O lema que serviu como tema central do
evento foi o da “Construção de sociedades
resilientes no âmbito da integração regional”,
fundamentado na importância da resiliência
urbana para a planificação estratégica das
cidades, e baseado na ampla experiência da
cidade anfitriã nesse assunto.
Tratou-se de um acontecimento de grande
transcendência para a vida da cidade, que se
preparou durante vários meses para receber a
visitantes de toda a região. Em total, foram mais
de 350 as pessoas que durante as três jornadas
participaram das várias atividades pautadas.
Abertura oficial
A abertura oficial da XXI Cúpula de Mercocidades foi realizada na sala Maior do Teatro
Municipal, na tarde do primeiro dia. Participaram da cerimônia José Manuel Corral,
intendente da cidade de Santa Fe, Miguel
Lifschitz, governador da província de Santa
Fe, Horacio Larreta, chefe de governo da
Cidade Autônoma de Buenos Aires e Juan
José Ciácera, secretário do Conselho Federal
de Investimentos.

As palavras de boas-vindas deram lugar à
apresentação das autoridades municipais
presentes no ato. Depois se realizaram três
painéis: “Resiliência Urbana e Desenvolvimento Sustentável” por Jorge Melguizo,
consultor internacional em gestão pública,
projetos urbanos integrais, cultura e participação social; “Financiamento da nova Agenda
Urbana”, por Elkin Velásquez; e “A agenda para
o desenvolvimento sustentável e a redução
do risco de desastres”, por Ricardo Mena.
Depois de concluída a cerimônia de abertura
oficial, realizou-se uma intervenção de iluminação sobre a fachada do Teatro Municipal,
titulada “Texturas da luz”, enquanto na Praça
Fragata Sarmiento, localizada frente ao Teatro, se realizou o espetáculo “Paisagens sonoras”, com a participação de Emparche Ensamble de Percussão junto a Fanfarria Ambulante,
Maca Revolt, Gogo e Lucila Castillo, Gabriel de
Pedro Quinteto e Sergio Torres. As propostas
foram abertas ao público em geral.
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tratamento dos resíduos, o manejo da água, o
uso da energia elétrica, entre outros.
Posteriormente, Ricardo Jordán, coordenador
residente do Sistema da ONU na Argentina,
apresentou sua dissertação: “Nova Agenda
Urbana e Plano de Ação Regional Hábitat III”.
Localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Atividades destacadas
As temáticas do programa estiveram fortemente influenciadas pelas agendas globais
focalizadas nos governos locais e com forte
apoio no lema que convocou à XXI Cúpula de
Mercocidades. Nesse sentido se destacam os
seguintes painéis e palestrantes:
A Agenda 2030
A segunda jornada da XXI Cúpula de Mercocidades foi o cenário para que René Mauricio
Valdés, coordenador residente do Sistema das
Nações Unidas (ONU) na Argentina, dissertasse a respeito da “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. Em que se referiu
na relação que existe entre esta e as cidades.
Estabeleceu-se que o objetivo é que a agenda
oriente a política dos governos nacionais,
estaduais, municipais e prefeituras, assim
como também aos mais variados setores da
sociedade civil. Nesse sentido enumerou
exemplos contidos dentro da agenda, como o
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Sébastien Vauzelle, representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, expressou que a localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
“significa assegurar que os planos locais, as
estratégias dos territórios, das cidades, dos
estados, das políticas nacionais e da agenda
2030, tenham uma coerência, um fio condutor
e que todos possam usá-la”.
Nesse sentido, destacou a importância de
eventos como as cúpulas de Mercocidades,
já que considera que possibilitam um maior
nível de troca entre as várias instâncias de
governos, favorecendo a criação de alianças
estratégicas, o que é fundamental na implementação dos ODS.
Gestão do Risco de Desastres
Outro painel destacado foi o ministrado por Ricardo
Mena, chefe do Escritório Regional para as Américas da ONU para a Redução do Risco de Desastres
(UNISDR), titulado “Como gerir o risco de desastres
em uma cidade?”, do qual participou Eduardo Aguirre Madariaga, promotor da campanha mundial de
Cidades Resilientes da UNISDR e ex-diretor de Gestão de Risco do Governo da Cidade de Santa Fe.

Nesse âmbito Ricardo Mena reforçou a importância da Campanha Mundial que desenvolve a
UNISDR para posicionar a gestão de riscos nos
governos locais. Assim mesmo, o palestrante
destacou especialmente os avanços realizados
pela cidade de Santa Fe nesta matéria.

Posteriormente, Patrik Fontes, vice-diretor de
Resiliência (Deputy CRO) de Porto Alegre, Brasil, e Manuel Villa Mejía, secretário privado
da Prefeitura de Medellín, apresentaram as
experiências de suas cidades no âmbito do
painel titulado “Construindo comunidades
mais seguras e conectadas com as oportunidades: os desafios da inclusão social”.
Por último, Sylvie Guillet, diretora de INSET
Dunkerque, Marnix Bonnike, diretor do Learning Center e Carlos Pereira, secretário geral
do governo da cidade de Santa Fe, expuseram
a experiência dos governos locais franceses
e do governo municipal de Santa Fe, no painel que recebeu por nome “Desenvolvimento
territorial sustentável. O papel dos governos
Locais. A experiência francesa e seu sistema
de desenvolvimento de competências”.

Experiências latino-americanas de sustentabilidade
O Banco Interamericano de Desenvolvimento
teve um espaço destacado a partir da dissertação de sua representante, Verónica Adler,
quem apresentou a palestra “Operações
Urbanas do BID: melhorando a sustentabilidade das cidades latino-americanas”.
Por outro lado, e em linha com a temática, a
diretora da Subsecretária de Hábitat do Ministério do Interior da Nação, Mariana Barrera,
aproveitou a oportunidade para apresentar o
Plano Nacional de Hábitat – Argentina.

Outros painéis realizados durante a XXI
Cúpula de Mercocidades foram:

•

“Desenvolvimento Sustentável. Experiências a partir da cooperação internacional com o Fundo Francês Mundial para o Meio
Ambiente”, com a participação de FrançoisXavier Duporge, secretário geral do Fundo
Francês para o Meio Ambiente.

•

“O Enfoque de Resiliência de Cidades. A
experiência do Programa 100RC” com a participação de Euge Zapata, diretor regional
para América Latina e o Caribe do Programa
100 Cidades Resilientes, e Patrik Fontes,
vice-diretor de Resiliência (Deputy CRO) de
Porto Alegre.
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•

“Resiliência Urbana e Desenvolvimento
Sustentável”, por Jorge Melguizo, consultor
internacional em gestão pública, projetos
urbanos integrais, cultura e participação social.

primeira infância e juventude; cultura, cidadania e sustentabilidade; gestão de risco de
desastres e desenvolvimento urbano, e desenvolvimento econômico local.

• “Financiamento da nova Agenda Urbana”,
por Elkin Velásquez, do Escritório Regional da
América Latina e do Caribe da ONU Hábitat.

Gestão de risco de desastres e desenvolvimento urbano

• “A agenda para o desenvolvimento sustentável e a redução do risco de desastres”
por Ricardo Mena, chefe do Escritório Regional para as Américas do Escritório da ONU
para a Redução do Risco de Desastres.
•

Oficina de identificação das necessidades dos Governos locais para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, por Sébastien Vauzelle.

•

“Comunidade, cultura cidadã e desenvolvimento urbano”, com a participação de
Fabio Quetglas, Jorge Melguizo, Enrique Glockner e Inés Sanguinetti.
Visitas técnicas:
Diferentes comissões integradas por prefeitos/as e funcionários/as latino-americanos,
em companhia de secretários e secretárias
do Governo da Cidade, realizaram passeios a
vários pontos estratégicos da cidade, denominados visitas técnicas. Estes tinham como
objetivo mostrar aquelas políticas públicas
que melhoram a vida dos e das cidadãs, e
que podem ser copiadas em outras cidades.
Nesse sentido as visitas técnicas englobavam
os seguintes eixos: educação, políticas de
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Contou com a participação de um amplo
grupo de delegados e delegadas. O circuito
esteve composto por uma visita à Reserva
Urbana do Oeste, proposta que sugere a
transformação do espaço destinado a reservatórios do sistema de drenagem urbana em
um lugar de uso público que melhora a qualidade de vida da população próxima, e evita a
urbanização de zonas de risco. Depois se realizou uma percorrida pela propriedade onde
se construirá o Memorial da Inundação, a
metros do Hipódromo de Santa Fe. Por último
o circuito concluiu com a visita à Estação de
Bombeamento nº 4, onde se exibiu o funcionamento e a importância que revestem
para Santa Fe as várias obras que impedem
ou reduzem a presença de água na cidade
durante inundações ou chuvas intensas.
Desenvolvimento econômico
O Parque Tecnológico Litoral Centro (PTLC)
foi o ponto de partida para o eixo vinculado
com o desenvolvimento econômico local. Um
contingente composto por vinte funcionários e funcionárias e prefeitos e prefeitas de
várias cidades de Peru, Bolívia e Brasil, entre
outros países, percorreram o lugar, localizado
nas margens da Lagoa Setúbal. É onde o PTLC
realiza suas atividades de pesquisa e apoio
tecnológico a várias instituições da cidade. A

partir da apresentação do parque, se buscou
mostrar uma das políticas produtivas locais,
bem como a potencialidade que se obtém ao
articular os institutos científicos com a produção local, gerando emprego de alta qualidade. Posteriormente, a comitiva se dirigiu ao
Mercado Norte, uma experiência inovadora de
cooperação internacional que desde sua recuperação em 2013 gerou mais de 200 vagas de
trabalho para vizinhos e vizinhas da cidade. Da
mesma forma, se valorizou um espaço emblemático para a história dos santafesinos.
Educação e inclusão
Durante a visita técnica da Unidade Temática
de Educação, se percorreu o Jardim Municipal Coronel Dorrego, um dos dezesseis jardins que se encontram integrados ao Sistema
Municipal de Educação Inicial do Governo da
Cidade de Santa Fe; e El Alero, onde se desenvolvem políticas de inclusão para jovens
da cidade a partir das Escolas de Trabalho.
Ambas as políticas apontam à inclusão social
a partir do exercício do direito à educação.
O contingente, além dos funcionários e funcionárias latino-americanas presentes nas
jornadas, esteve composto por integrantes
do Fundo Francês para o Meio Ambiente Mundial (FFEM) e da Organização Mundial para a
Educação Pré-escolar (OMEP).
No âmbito da visita técnica de Educação e
Inclusão, se incorporou a visita a uma das cinco
Escolas de Trabalho. A iniciativa é uma política
de estado incentivada pelo Governo da Cidade,
que tem como destinatário central a jovens, e
seu objetivo primordial é oferecer espaços de

contenção e capacitação em ofícios. Está composta por cinco eixos: educação, formação e
intermediação laboral, autoemprego e empreendedorismo, acesso à primeira moradia e um
eixo integral que compreende o acesso à cultura, ao esporte, a saúde e a promoção de direitos para uma melhor convivência.
Cultura cidadã e sustentabilidade
A visita técnica da Unidade Temática de Cultura se realizou no circuito formado pelos
espaços La Redonda “Arte e vida cotidiana”,
que forma parte do Tríptico da Imaginação.
Depois houve um passeio pelo Centro Histórico, que forma o Caminho da Constituição,
onde se recupera a rica e variada identidade
dos santafesinos na história cívica de nosso
país e sua contribuição à construção nacional. O percorrido culminou com a visita ao
Parque Biblioteca e Centro de Interpretação
da Constituição Nacional, onde se apresentou o projeto que começou com a reconversão de um antigo lixão de 17 hectares a
um projeto sustentável que convive com as
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condições naturais e promove os princípios
de democracia, federalismo e república, que
deram origem ao Estado Argentino.
Adicionalmente, os mais de 26 representantes
das várias localidades de Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, Peru e Brasil, percorreram a Praça
Cívica, onde observaram o avanço na construção do inovador Centro de Interpretação.
Presença na imprensa
Graças ao trabalho do Grupo de Comunicação da Rede, foi possível lançar um fascículo especial no principal jornal da cidade de
Santa Fe, com conteúdo específico referido à
Rede em si própria, as atividades pensadas
para a Cúpula em Santa Fe e opiniões de referentes locais e regionais sobre o encontro.
Durante o desenvolvimento da Cúpula o
Grupo de Comunicação se responsabilizou de
realizar um excelente trabalho de divulgação
do evento, com atualizações e conteúdo de
alta qualidade. Tiveram um rol particularmente relevante as publicações nas contas
oficiais das redes sociais da Rede e da cidade
de Santa Fe.
Assembleia Geral
No dia 25 de novembro de 2016 se realizou
a Assembleia que oficiou o encerramento
da Cúpula, depois de três jornadas intensas
de debates e acordos em torno ao futuro da
região. Nesse âmbito foi aprovada a Declaração de Santa Fe, que manifesta o compromisso por construir cidades mais resilientes.
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Onde se acordou a necessidade de trabalhar
pela melhora educativa, pela promoção cultural, pela geração de oportunidades laborais, pela construção de um ambiente urbano
sustentável e pela implementação de políticas de inclusão social.
Encabeçado pelo intendente José Corral, o
estrado esteve integrado pela intendente
de Rosario, Mónica Fein; em representação
do ex-presidente de Mercocidades esteve a
vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão; o
secretário adjunto de Relações Internacionais
e Federativas de São Paulo, Vicente Trevas; e
o intendente de Montevidéu, Daniel Martínez.
Também estiveram presentes intendentes/
as, alcaides/as e prefeitos/as das cidades
de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia,
Paraguai, Peru, Venezuela e Uruguai.
A celebração da Assembleia marcou o traspasso da Presidência da Rede da cidade de
São Paulo a Santa Fe, sob a coordenação do
intendente Corral.
Além disso, e considerando o âmbito da
comemoração do Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres,
se emitiu uma declaração que foi lida pela
intendente de Rosario, Mónica Fein, acompanhada por prefeitas da região, na que as
cidades presentes salientaram a importância
de assumir o desafio de fortalecer as políticas
locais de prevenção e atendimento às mulheres e pessoas LGBTIQ vítimas de violência de
gênero. O documento luta pela transversalização da perspectiva de gênero e a paridade
em espaços de participação e condução.

Outro ponto destacado da jornada foi a aprovação do primeiro programa de Cooperação
Sul-Sul da região, iniciado em 2017, com o
objetivo de fomentar e fortalecer o apoio técnico entre as cidades, o desenvolvimento de
projetos regionais, a formação e o financiamento de iniciativas inovadoras e inclusivas.

Conselho
Durante a reunião do Conselho, que contou
com mais de 40 participantes de todos os
países com cidades membro, vale a pena destacar que foram assinados vários convênios
com importantes instituições da região, tais
como ICLEI (Associação Mundial de Governos Locais e Subnacionais dedicados ao
Desenvolvimento Sustentável), a Associação
Brasileira de Municípios (ABM), o Alto Representante Geral do MERCOSUL (ARGM) e o Consórcio Intermunicipal da Região Metropolitana de São Paulo.
Instâncias Temáticas
Durante o encontro em Santa Fe, foram 15 as
Instâncias Temáticas que mantiveram reuniões, enriquecendo a XXI Cúpula com trocas
e debates específicos das áreas abordadas
pelo trabalho cotidiano da Rede.
As temáticas que foram trabalhadas: Educação, Comunicação, Ambiente, Segurança
Cidadã, Cultura, Turismo, Autonomia e Gestão, Ciência e Tecnologia, Cultura do Esporte,
Desenvolvimento Econômico Local, Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Deficiência
Física e Inclusão, Gênero e Município, Juventudes, Desenvolvimento Urbano, Planificação
Estratégica e Área Metropolitana e Integração
Fronteiriça.
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Por sua vez, graças à aprovação da proposta
durante a Assembleia, se estabeleceu que
as coordenações das Temáticas durante o
período 2016/2017 estariam compostas da
seguinte forma:

Temáticas

Coordenação

Ambiente e Desenvolvimento Córdoba (Arg)
Sustentável

Esteban
Echeverria
(Arg),
Rosario (Arg), Santa Fe (Arg) e
Santa Lucia (Per)

Autonomia,
Participação

e Zárate (Arg)

Puerto Montt (Chi) e Córdoba
(Arg)

e Montevidéu (Uy)

Zárate (Arg), La Plata (Arg), Pilar
(Arg) e Rafaela (Arg)

Gestão

Ciência,
Tecnologia
Capacitação
Cultura

La Paz (Bo)

Grupo de trabalho em Cultura Parcona (Pe)
do esporte, da atividade física e
da recreação
Desenvolvimento
Local

Econômico Canelones (Uy)

Comissão
de
Economia
Solidária e Empresas de
Autogestão
Comissão de Fomento de
Negócios
Desenvolvimento Social
Comissão de Direitos Humanos
Desenvolvimento Urbano
Educação
Gênero e Município
Juventudes
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Planificação

Estratégica
Áreas Metropolitanas

Perugorría (Arg)
Santana
do
Parnaíba (Br)
Esteban
Echeverria (Arg)
Montevidéu (Uy)
San Antonio de
Areco (Arg)

Rosario (Arg), Valparaíso (Chi) e
San José (Uy)
Porto Alegre (Br), Montevidéu
(Uy),
Pergamino
(Arg),
Copacabana
(Bo),
Nuevo
Chimbote (Pe), Santa Fe (Arg).
Jaboatão dos Guararapes (Br),
Perugorría (Arg), Santa Fe (Arg),
Quilpué (Chi), Itá (Par), Pimentel
(Pe).

Venado Tuerto (Arg)

Rosario (Arg) e Córdoba (Arg)
Belo Horizonte (Br), Puerto Montt
(Chi), Zárate (Arg) e Perugorría
(Arg)
Santa Fe (Arg)
Córdoba (Arg)
Montevidéu (Uy) Santa Fe (Arg), Quilmes (Arg) e
Rosario (Arg)
Córdoba (Arg)
Santa Fe (Arg) e Porto Alegre
(Br)
e Buenos
Aires Esteban Echeverria (Arg), Puerto
(Arg)
Montt (Chi), Canelones (Uy),
Assunção (Par), Pilar (Arg) e

Desenvolvimento Urbano
Educação
Gênero e Município
Juventudes
Planificação
Estratégica
Áreas Metropolitanas

San Antonio de Belo Horizonte (Br), Puerto Montt
Areco (Arg)
(Chi), Zárate (Arg) e Perugorría
(Arg)
Santa Fe (Arg)
Córdoba (Arg)
Montevidéu (Uy) Santa Fe (Arg), Quilmes (Arg) e
Rosario (Arg)
Córdoba (Arg)
Santa Fe (Arg) e Porto Alegre
(Br)
e Buenos
Aires Esteban Echeverria (Arg), Puerto
(Arg)
Montt (Chi), Canelones (Uy),
Assunção (Par), Pilar (Arg) e
Perugorría (Arg)

Turismo

Tandil (Arg)

Puerto Montt (Chi), Córdoba
(Arg), San Antonio de Areco
(Arg), Perugorría (Arg), Buenos
Aires (Arg), Lavalleja (Uy),
Florida (Uy), Santa Fe (Arg) e
Ocucaje (Per)
Segurança Cidadã
Tandil (Arg)
Lavalleja (Uy), Puerto Montt
(Chi), Córdoba (Arg), Medellín
(Col) e Ocucaje (Per)
Integração Fronteiriça
Barra do Quaraí Porto Alegre (Br)
(Br) e Santa Fe
(Presidência)
Grupo de Comunicação
Comissão
Diretiva
(São
Paulo, Santa Fe
e Córdoba) e
STPM
(Montevidéu)
Cooperação Internacional
Comissão
Lavalleja, La Paz, Perugorría
Diretiva e STPM
Grupo de Deficiência Física e Montevidéu (Uy) Villa Carlos Paz (Arg), Rosario
Inclusão
(Arg), Santa Fe (Arg), São Paulo
(Br)
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Declaração de Mercocidades no Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as
Mulheres
Reunidas na cidade de Santa Fe, representantes da Unidade Temática de Gênero e Município de Mercocidades, como autoridades do
segundo e terceiro nível de governo, reproduzindo aqui o estabelecido na Declaração
de Montevidéu, reafirmamos nosso compromisso na consolidação de políticas públicas
orientadas à construção de cidades mais
inclusivas, mais seguras e respeitosas da dignidade das pessoas.
Centenas de mulheres são assassinadas
na América Latina e no Caribe por uma só
razão: seu gênero. Os feminicídios cresceram
na região nos últimos anos e o mais grave é
que 98% dos casos permanecem impunes.
O alerta pela limitação na aplicação da justiça nestes casos incendiou a Organização
das Nações Unidas (ONU), quando publicou,
em abril deste ano, o relatório "Prevenir os
Conflitos, Transformar a Justiça, Garantir a
Paz". As taxas mais elevadas são detidas por
25 países do mundo, 14 deles são da região:
Guatemala, El Salvador e Honduras figuram
com uns dos índices mais altos do planeta, e
em Argentina e México também se reportam
cifras alarmantes.
Os três níveis do Estado devem cumprir as
obrigações assumidas a nível internacional
em matéria de direitos humanos; por isso, e
dado que a violência contra as mulheres é
uma das violações máximas, nesse sentido o
papel que desempenham os governos locais é
fundamental no planejamento e execução de
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políticas públicas dirigidas a reverter os processos estruturais de discriminação e violência que sofrem as mulheres, tanto em espaços
públicos como privados.
O diálogo e a construção coletiva entre os três
níveis de governo resultam fundamentais para
garantir a implementação de ações que orientem seus esforços na modificação das relações
de gênero que naturalizam práticas de discriminação.
Cada novo ato de violência, cada novo feminicídio, exige a responsabilidade ativa do Estado
para investigar e sancionar judicialmente os
delitos cometidos e implementar ações mantidas no tempo, amparadas pelos princípios e
padrões internacionais vigentes em matéria de
direitos humanos.
Assumir a luta contra a violência de gênero
como um eixo central é um passo iniludível
para a consolidação de nossas democracias.
Por isso, manifestamos nosso absoluto apoio
as propostas realizadas por várias organizações
congregadas nas mobilizações recentes em
várias cidades da região, ante a urgência de
incentivar mecanismos mais efetivos que permitam prevenir situações de risco que enfrentam as mulheres ao longo de suas vidas de
diferentes formas. Ante a persistência destas
situações, hoje mais que nunca, resulta fundamental fortalecer as políticas de gênero e igualdade, estamos convencidas que mais além das
conjunturas e mudanças políticas, os estados
não devem desmantelar as institucionalidades
criadas a partir do incentivo comprometido de
movimentos e organizações sociais.

Convidamos aos intendentes/as, alcaides/as, e
prefeitos/as a se comprometerem com políticas que contribuam com os objetivos expressos
acima, e incorporar na declaração que emane
hoje da Assembleia de Mercocidades, durante
sua Cúpula, um parágrafo específico sobre este
tema, no âmbito do “Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher”.
Para que as políticas locais contra as violências de gênero se tornem eficazes se apresenta como uma condição imprescindível
uma efetiva autonomia municipal, especialmente em seus aspectos financeiros e institucionais, já que muitos destes processos de
descentralização de competência não foram
acompanhados da distribuição necessária
de recursos, porém a falta de autonomia não
pode significar em absoluto a ausência de
recursos suficientes para realizá-las com a
hierarquia que a importância do tema tenha.
A discriminação contra as mulheres, baseada
em estereótipos de gênero, o estigma, as
normas culturais nocivas e patriarcais e a
violência de gênero, têm um impacto negativo na capacidade das mulheres para terem
acesso à justiça em igualdade de condições
com os homens. Além disso, a discriminação
é agravada pela interseção com outros fatores de discriminação. Incluir etnia ou raça, a
condição de indígena ou minoria, cor, status
socioeconômico e/ou casta, idioma, religião ou
crença, opinião política, origem nacional, civil
e/ou materna estado, idade, residência urbana
ou rural, estado de saúde, deficiência, propriedade, ou ser lésbica, bissexual, transgênero ou
intersexual. Estes fatores de interseção tornam
mais difícil para as mulheres destes grupos

terem acesso à justiça e às políticas sociais.
Por isso, consideramos que é extrema importância adotar uma perspectiva intersecional
capaz de considerar as diferentes experiências
de opressão das mulheres, onde o gênero seja
uma variável a mais, junto com a raça, o status,
a sexualidade, a idade, entre outras.
Os governos locais na atualidade se encontram frente a um novo paradigma de Governança Local, onde a rapidez e a transparência
com a cidadania se tornam eixos fundamentais da gestão, que implicam novos desafios
para estes governos. Estas reformas se vivem
em um ambiente de maior participação da
comunidade, especialmente dos movimentos
de mulheres e da diversidade sexual.
Consideramos que a Rede de Mercocidades
constitui uma oportunidade para o fortalecimento das políticas locais na prevenção e
atendimento das mulheres e pessoas LGBTIQ
vítimas de violência de gênero. Pensamos,
também, em ações que devem ser tomadas
dentro da Rede, a transversalização da perspectiva de gênero, a paridade nos espaços
de participação e condução, a criação de um
grupo de trabalho sobre diversidade sexual,
e o desenvolvimento de observatórios dedicados ao registro regional de casos de violências contra as mulheres, considerando especialmente sua identidade sexual e de gênero,
e o monitoramento de políticas locais vinculadas à agenda de gênero.
Nosso desafio agora é o desenvolvimento de
políticas locais tendentes ao efetivo cumprimento e exercício dos direitos conquistados nos últimos anos pelos movimentos
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feministas e de diversidade sexual. Devemos
assumir o compromisso de reduzir a brecha
entre a igualdade formal e a desigualdade
real. Sem a participação das mulheres não
há democracia, por isso hoje mais que nunca
dizemos: NENHUMA A MENOS, VIVAS E UNIDAS NOS QUEREMOS.
Santa Fe, 25 de Novembro de 2016
Unidade Temática de Gênero e Município de
Mercocidades

Os debates do mundo visam às cidades, tratam de grandes temas de política global que
têm uma incidência clara nas cidades e territórios, assim como nas políticas públicas que
desenvolvem seus governos.
Progressivamente, percebeu-se que a participação dos atores do território, as cidades e os
governos locais e regionais na definição, implementação, monitoramento e avaliação das
agendas de desenvolvimento, onde os estados
ocupam uma posição preponderante, é uma
condição essencial para uma maior eficácia nos
impactos e uma maior apropriação cidadã.
Os governos locais e a cidadania organizada, entre outros, se constituíram há algumas décadas, como agentes principais nas
relações internacionais.

A Declaração de Santa Fe – encerramento da
Cúpula
“Construção de sociedades resilientes no
âmbito da integração regional”
Em 2015 e 2016 se planejaram agendas políticas
importantes que orientarão os processos de desenvolvimento globalmente até 2030, e que requerem uma ativa participação dos governos nacionais, regionais e locais e a sociedade civil, bem
como dos atores da cooperação internacional.

26

Capítulo 2

Mas a presença e o maior reconhecimento que
adquiriram os governos locais nos assuntos
que se negociam internacionalmente entre os
estados se alcançou, em grande parte, através
do trabalho de incidência política dos governos locais organizado em rede. Neste âmbito
Mercocidades possui uma rica história e tem
uma participação ativa em várias instâncias,
tais como: participação efetiva em Habitat III,
acordos já assinados com Cidades e Governos
Locais Unidos (CGLU), com a União de Cidades
Capitais Ibero-Americanas (UCCI), com a União
das Nações Sul-Americanas (UNASUL), com o
Escritório das Nações para a Redução do Risco
de Desastres (UNISDR), e os avanços conseguidos na construção da cooperação permanente
entre nossa Rede e a Comissão Econômica
para América Latina (CEPAL) é outro exemplo
da rede na cooperação internacional.

É também importante ressaltar a aprovação
do primeiro programa de cooperação sul-sul
dos governos da região, o qual a Rede colocará em funcionamento em 2017.
Sua função tem aumentado na mesma proporção que a demografia, visto que de agora
até 2050, dois terços da população mundial
viverão nas cidades. Isto implica problemas
de exclusão e nos enfrenta com o desafio de
pensar nossas cidades em consonância com o
desenvolvimento sustentável com equidade.
Em virtude disto, a gestão das cidades se converteu em um dos desafios mais importantes
para garantir o desenvolvimento sustentável
no século XXI sendo então um elemento destacado da agenda política global. Os governos locais temos que ter mais protagonismo,
porém necessitamos trabalhar de forma mancomunada entre os próprios governos locais e
com os outros níveis do Estado.
São nas cidades de todo o mundo onde se
sofrem as pressões da globalização, a desigualdade social ou a contaminação do meio
ambiente. A redução do desemprego, as desigualdades e o impacto da mudança climática,
são os maiores desafios para a comunidade
internacional atualmente, e só poderão ser
solucionados através de políticas para e com
as cidades. Diante a estes desafios, a cidade
se converteu em um laboratório para o descobrimento de novas formas de fazer política.
Por este motivo, a Rede de Mercocidades vem
se mobilizando e fortalecendo há duas décadas para reivindicar seu papel no desenvolvimento urbano sustentável e reclamar mais
recursos e competências para poder gerenciar

corretamente seu território, a fim de responder às necessidades de uma população cada
vez mais urbana.
Estamos convencidos de que a integração
regional no âmbito de Mercocidades deve ser
entendida como um processo multidimensional (cultural, econômico, político, social, meio
ambiental, etc.) construído desde abaixo,
desde as cidades e os cidadãos como atores
ativos, onde os governos locais projetam um
quadro para a gestão de vínculos regionais.
É neste contexto que, como Rede, visamos
constituir um espaço plural e democrático
que promova o fortalecimento de vínculos e
trabalho mancomunado, integração regional,
cidadania regional e a busca de identidades do MERCOSUL, através do qual as cidades possam fazer ouvir sua voz. Fortalecer
uma visão econômica, social, cultural e meio
ambiental sustentável que harmonize políticas em torno ao homem e a família, que
promovam o desenvolvimento de âmbitos
urbano-rurais como parte essencial de políticas de enraizamento, que fortalecem a dignidade da cidadania e uma forte vinculação de
pertencimento ao território.
Assim mesmo, hoje celebramos o dia internacional da eliminação da violência contra a
mulher, e nos comprometemos ao desenvolvimento de políticas públicas para contribuir com
a erradicação desta problemática em nossas
cidades. Ao mesmo tempo, aderimos à campanha de ativismo contra a violência de gênero,
que inicia no dia de hoje e se estende até o dia
10 de dezembro, data na qual se comemora o
dia internacional dos direitos humanos.
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Celebramos o Dia Internacional da Cidade
Educadora, que se comemora no dia 30 de
novembro. Da mesma forma, aderimos e participamos ativamente deste, entendendo à
educação como uma força impulsora para a
construção das cidades mais inclusivas.
Se reconhece a Mercocidades como ator
regional de grande relevância, com legitimidade, que conseguiu permanecer e se desenvolver como uma usina geradora de propostas e de ideias que -provindo dos governos
locais- ganhou transcendência regional. Se
celebra a unidade na diversidade alcançada
no âmbito do V Congresso da CGLU, processo
de diálogo que culminou com o exercício das
vice-presidências regionais das cidades de
Rosario e Sucre e a copresidência mundial da
CGLU por Quito, e acima de tudo uma representação acordada para toda América Latina.
Felicitamos a eleição de Parks Tau como novo
presidente da CGLU, ao mesmo tempo em
que nos comprometemos como rede a apoiar
a gestão e participar ativamente.
Particularmente, e diante dos desafios atuais a
nível mundial, desejamos incentivar o trabalho
em rede com o objetivo de promover sociedades resilientes desde uma concepção ampla do
termo, que não aborde somente os fenômenos
naturais (terremotos, enchentes, maremotos,
etc.), senão que também considere as tensões
que existem nas cidades (desemprego, criminalidade, narcotráfico, marginalidade, falta de
infraestrutura básica, etc.).
A resiliência necessita de uma abordagem multidisciplinar, através da educação, da promoção da
cultura, da geração de oportunidades laborais, da
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construção de um ambiente urbano sustentável,
de políticas de inclusão social e de uma maior
presença do estado nas zonas mais vulneráveis.
Desta forma, se pretende que os governos
locais membros da Rede se apropriem do tema
de redução de desastres e assumam compromissos políticos tendentes a lograr cidades e
comunidades resilientes. A problemática que
hoje vivem várias cidades da Bolívia, pela falta
de água, demonstra claramente a necessidade
que têm as cidades de terem um papel ativo
ante este tipo de problema, para enfrentarem e poderem estar preparadas, para que
os impactos na sociedade sejam os menores
possíveis ante este tipo de crise.
Convocamos aos atores locais a reivindicar o
papel determinante que jogam nos processos de desenvolvimento: a cooperação entre
governos locais contribuiu em grande parte
na criação de um entorno favorável à governança local, melhorando a confiança e a responsabilidade para os cidadãos, a sociedade
civil e o setor privado.
Reivindicamos a experiência de terreno dos
governos locais e a pertinência da cooperação descentralizada, através da qual os
governos locais têm a capacidade de compartilhar desafios e experiências, contribuindo
de forma efetiva no fortalecimento de capacidades e processos de desenvolvimento.
Reafirmamos que é no plano local onde o
conceito de parceria inclusiva pode se coordenar de maneira mais efetiva para abordar
os desafios da rápida urbanização.

Reivindicamos a importância de incluir aos
governos locais no planejamento e execução
das ferramentas de financiamento, como
um dos grandes desafios vinculados ao desenvolvimento (especialmente pertinente
em vistas da consecução dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável - ODS). Assim
mesmo, é necessário reforçar o diálogo entre
os governos locais e nacionais para a implementação da nova agenda urbana. Para isso,
Mercocidades assume a responsabilidade de
desenvolver uma agenda com a participação
da cidadania e da sociedade civil organizada.
A Cúpula de Mercocidades reafirma seu
compromisso com os processos democráticos e de integração cidadã que respeitam
a paz, a democracia, os direitos humanos

promovendo o direito à cidade. Defender e
aprofundar a democracia é defender a institucionalidade democrática, as autoridades legitimamente eleitas, em um espaço de
respeito e tolerância, através de um diálogo
construtivo que permita olhar para frente,
para enfrentar os grandes desafios locais,
nacionais e regionais.
Nesse sentido, a XXI Cúpula de Mercocidades, expressa seu apoio ao processo de paz
na Colômbia. A respeito disso, celebramos a
integração regional e a participação ativa dos
governos locais, comprometendo-nos com o
objetivo de promover políticas públicas promovendo o desenvolvimento sustentável e a
equidade, em prol da melhora da qualidade
de vida dos cidadãos.
Santa Fe, 25 de novembro de 2016.
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Políticas
locais com
visão regional

Políticas locais com visão regional
Prioridades temáticas
Os eixos de trabalho estabelecidos pela presidência para a gestão 2016/2017 estiveram
orientados principalmente para a conscientização, sensibilização e promoção de cidades
resilientes e inclusivas no âmbito da Rede.
Durante a XXI Cúpula de Mercocidades se
apresentou o plano de trabalho, que procurou contribuir em um duplo sentido com o
planejamento de agendas: por um lado, instalar a agenda global no trabalho das cidades
da Rede. Pelo outro, fortalecer a presença das
cidades na agenda global.
Claramente a definição dos eixos de trabalho
esteve fortemente influída pelos compromissos assumidos a nível global na Nova Agenda
Urbana, no Marco de Sendai sobre Redução
de Riscos de Desastres, na COP21 e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente no que respeita ao Nº 11: “conseguir que as cidades e os assentamentos
humanos sejam inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”.
Neste sentido foram estabelecidos três eixos
temáticos para a gestão 2016/2017, a saber:

•

I. Formação de sociedades resilientes, desde
uma concepção ampla, que aborde tanto a gestão integral do risco de desastres como as tensões e crises que afetam às cidades de forma a
incorporar este enfoque nas políticas de desenvolvimento local e sustentabilidade ambiental.

Duas grandes ações desenvolvidas este ano
refletem, particularmente, o compromisso da
Rede na formação de sociedades resilientes.
Por um lado, o Presidente Corral participou
da V Plataforma Regional para a Redução do
Risco de Desastres (PR17), celebrada em Montreal, Canadá, de 7 a 9 de março. Nessa oportunidade foi o único intendente que teve a
palavra no espaço das Declarações Oficiais,
e sua mensagem se destacou como um referente para os governos locais comprometidos
com a gestão do risco. Mais informação sobre
a participação da Presidência na PR17 pode
ser encontrada no capítulo 4.
Por outro lado, se realizou o primeiro ciclo
da Escola de Resiliência, uma iniciativa inovadora organizada em conjunto por Mercocidades e o Programa 100 Cidades Resilientes, que esteve orientada à capacitação dos
governos locais no enfoque de resiliência
urbana. Mais detalhes podem ser encontrados mais adiante neste capítulo.

•

II. Promoção de sociedades inclusivas,
através da geração de oportunidades de
aprendizado e educação, desenvolvimento
de capacidades e fomento do crescimento
pessoal e social, de forma equitativa durante
toda a vida.
Em referência a este eixo, se destaca principalmente a participação de uma grande delegação de representantes de Mercocidades no
Fórum Mundial sobre as Violências Urbanas
e Educação para a Convivência e a Paz, que
ocorreu em Madri de 19 a 21 de abril. Mais
detalhes sobre a participação da Rede no
Fórum podem ser lida no capítulo 4.
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•

III. Incentivo a cooperação, ao processo
de integração regional e a relação com organismos internacionais e de financiamento,
para fortalecer a capacidade dos governos
locais no planejamento e execução de políticas públicas sustentáveis, bem como a promoção da integração econômica.
Embora existam várias ações desenvolvidas
neste sentido, resulta importante ressaltar particularmente o trabalho realizado ao
longo deste ano em relação à Coordenação
de Autoridades Locais da América Latina pela
Unidade na Diversidade (CORDIAL). Para mais
informação sobre os avanços neste ano em
CORDIAL, no capítulo 4.
Outra ação destacada neste sentido foi a
execução por primeira vez na história do
Programa de Cooperação Sul-Sul de Mercocidades (PCSSM). Sem dúvida, significou
um impulso importante para o trabalho da
Rede a favor da cooperação internacional,
especialmente em sua modalidade sul-sul,
fortalecendo o processo de integração regional através do trabalho mancomunado dos
governos locais. Para conhecer mais detalhes
do PCSSM, ver mais adiante neste capítulo.
A Comunicação
Em 2017 a comunicação de Mercocidades
esteve principalmente orientada a mostrar
os benefícios de participar na Rede, em consonância com uma política promovida desde
os espaços de condução, destinada a fortalecer a participação e o compromisso das
cidades membro.
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Em matéria de oportunidades que oferece a
Rede, este ano se destacou o lançamento do
Programa de Cooperação Sul-Sul de Mercocidades, com duas importantes convocatórias
anuais da Rede. O chamado à capacitação
regional de Mercocidades para a formulação
de projetos e a Convocatória Sul-Sul para o
financiamento de projetos de cooperação.
Com o lançamento do programa se divulgou
um novo site web (www.mercociudades.org/
sursur) e uma nova plataforma on-line para
a capacitação à distância (aula virtual), utilizando a ferramenta Moodle (www.imercociudades.org/moodle/). Outra convocatória destacada da Rede é a que deu início a “Escola de
Resiliência”, originada a partir de um acordo
entre Mercocidades e 100 Cidades Resilientes.
Neste sentido e como resultado da política
de alianças estratégicas da Rede se destacam outros chamados de organizações amigas com benefícios especiais para as cidades
membro. Elas foram de Cidades e Governos
Locais Unidos (CGLU), da União de Cidades
Capitais Ibero-Americanas (UCCI), do Fundo
Andaluz de Municípios para a Solidariedade
Internacional (FAMSI), ONU Hábitat e a Aliança
euro-latino-americana de cooperação entre
cidades (AL-Las).
Como todos os anos, também destacamos
os comunicados e declarações emitidos em
datas de interesse para a Rede, como o Dia
Internacional da Eliminação da Violência
contra as Mulheres, o Dia Mundial do Meio
Ambiente, o Dia Internacional dos Povos Indígenas, entre outros. Todos esses disponíveis
no capítulo Anexos deste relatório.

Por sua vez, a área de comunicação da Secretária Técnica Permanente de Mercocidades
foi convidada para participar de um encontro
de comunicadores ibero-americanos, organizado pela União de Cidades Capitais IberoAmericanas (UCCI), com sede na cidade do
Panamá de 29 a 31 de agosto. Neste encontro se acordou acompanhar e apoiar à UCCI
em uma campanha ibero-americana contra
a violência machista, avançar em matéria
de comunicação no âmbito de um acordo de
cooperação integral assinado entre ambas as
redes, além de continuar com o apoio mútuo
na hora de difundir ações e comunicados.
A continuação destacamos algumas atividades organizadas pela Rede por sua visibilidade ou potencial comunicacional dentro e
fora da localidade de realização:

•

Encontro de Planificação Estratégica e
Áreas Metropolitanas, desenvolvido em dois
formatos simultâneos, presencialmente em
Buenos Aires e virtualmente mediante a modalidade de videoconferência e com uma transmissão ao vivo pelo Facebook, no dia 7 de julho.

• Seminário de Mercocidades “Cidades da
América Latina pelo Desenvolvimento Sustentável: melhores experiências para um novo
paradigma de governança”, de 4 a 7 de outubro
em Puerto Montt, Chile.
http://bit.ly/2B1XVud
•

Encontro anual de Cultura de Mercocidades, com a 4ª Edição da Festa do Sul, de 20 a 22
de outubro em La Paz, Bolívia.
http://bit.ly/2B20Gfa

•

Reunião anual de coordenação de atividades e lançamento do Programa de Cooperação
Sul-Sul de Mercocidades, de 20 a 22 de março
em Montevidéu, Uruguai.
http://bit.ly/2zrNHY5
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Portal das cidades
Durante o período 2016-2017 o site de Mercocidades registrou um total de 119.905 visitas (de
novembro de 2016 a outubro de 2017), com um
descenso em relação ao ano anterior de mais
de 15.638 visitas. Alguns aspectos que puderam ter influenciado na baixa é o aumento do

uso das redes sociais como meio informativo
direto e o novo site web do Programa de Cooperação Sul- Sul, que pode ter desviado as
visitas diretas ao portal de Mercocidades.
A quantidade de visitas mensais se detalham
no gráfico a continuação:

VISITAS AL SITIO DE MERCOCIUDADES DE NOVIEMBRE DE 2016 A OCTUBRE 2017
17230
11588
8934
6342

Nov
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Dic

Ene

7493

Feb

10543
7643

Mar

Abr

May

9025

Jun

7753

Jul

10383

10893

Ago

Sept

12078

Oct

Redes Sociais

Lista de ferramentas comunicacionais

Facebook / http://bit.ly/2B1LFtN

Para compreender um pouco melhor o panorama comunicacional da Rede, listamos a
continuação as ferramentas disponíveis na
atualidade:

A página de Mercocidades em Facebook conta
a fins de outubro de 2017 com um total de
7.364 seguidores/as, com um aumento de 440
em relação ao ano anterior.
Os seguidores/as se distribuem da seguinte
forma por país:

Argentina
Uruguai
Brasil
México
Paraguai
Peru
Colômbia
Chile
Bolívia
Espanha
Venezuela
E 34 países mais

2088
2340
1277
216
208
200
146
132
125
111
110
411

Bases de dados:
De imprensa local, nacional e regional. De
agências internacionais. De organizações
da sociedade civil na região. De instituições
acadêmicas e entidades governamentais a
nível nacional e regional.
Sites web e blogs: /http://bit.ly/2g9sX9V
http://bit.ly/2B2GGcf
Portal do Programa de Cooperação Sul-Sul
http://bit.ly/2mRXFvB
Site do Observatório de Cooperação Cidade
– Universidade (Associação de Universidades
Grupo Montevidéu e Mercocidades)

Twitter /http://bit.ly/2zXv1hQ

http://bit.ly/2zXvbFY
Unidade Temática de
Econômico Local

Desde a criação desta conta, em abril de 2011,
até o presente, a Rede segue a 490 contas e
tem um total de 2929 seguidores.

Redes sociais:

Youtube /http://bit.ly/2jfSsca
A conta de Mercocidades em Youtube soma
um total de 12888 reproduções de seus vídeos,
desde sua criação a fins de 2010. Com um total
de 29 vídeos subidos desde a 21ª Cúpula de Mercocidades em Santa Fe, em novembro de 2016.

Desenvolvimento

Facebook (da Rede, da Unidade Temática de
Turismo, de Gênero e Município e de Planificação Estratégica e Áreas Metropolitanas)
– Twitter (da Rede) – Canal em Youtube (da
Rede e da Unidade Temática de Cultura)
A resenha do processo de elaboração do
Plano Estratégico de Comunicação e suas
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propostas podem ser visualizada através do
seguinte link
http://bit.ly/2iGOqKp
Programa de Cooperação Sul-Sul
A XXI Cúpula de Mercocidades realizada na
cidade de Santa Fe, Argentina, em novembro de
2016, aprovou o Programa de Cooperação SulSul de Mercocidades (PCSSM).
Estabeleceram-se como objetivos promover,
visibilizar, formalizar e sistematizar ações de
cooperação e troca entre Governos Locais de
Mercocidades e terceiros. Com vistas a valorizar
as capacidades atuais das cidades da Rede na
liderança e implementação de políticas de cooperação sul-sul. Potencializar, otimizar e dotar
de um marco procedimental à cooperação sulsul da Rede entre seus membros e com terceiros. E posicionar a Mercocidades como um ator
da cooperação internacional.
O programa se inspira nos seguintes princípios:

•
•
•
•

Horizontalidade, colaboração entre iguais.
Consenso entre as partes.
Benefícios equitativos entre todos os sócios.
Valorização dos resultados qualitativos.

Suas linhas de ação são: uma convocatória
anual para o financiamento de projetos de
cooperação sul-sul e uma capacitação anual
para a formulação de projetos regionais.
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Ambas as linhas de trabalho convidam a participar de forma direta ou indireta a representantes de Governos Locais, de segundo nível
de governo, de Organizações da sociedade
civil; e de instituições acadêmicas situadas
nas mais de 323 cidades da América do Sul
que formam a Rede.
Capacitação de Mercocidades
O espaço de capacitação do Programa de Cooperação Sul-Sul de Mercocidades promove a
criação e implementação de projetos regionais,
pensados por Governos Locais, Organizações
da sociedade civil e entidades acadêmicas com
sede em cidades da Rede.
Todos os anos se realiza uma convocatória a
ideias de projetos que ao longo da capacitação
alcançam sua formulação definitiva. Este espaço
de aprendizagem e troca oferece todas as ferramentas para planejar, implementar e avaliar
projetos de alta qualidade e impacto na região.
Ao mesmo tempo, proporciona o conhecimento
para ter acesso a ferramentas de financiamento
e cooperação locais, nacionais, regionais e
internacionais. A capacitação consta de uma
instância presencial de uma semana com todos
os gastos pagos (exceto passagens aéreas) e
outra virtual que se desenvolve durante aproximadamente três meses.

Décima capacitação

sociais de Mercocidades, e através de comunicados de imprensa e bases de contatos de
cidades da Rede e de Organizações da sociedade civil.
A difusão também foi um processo contínuo,
desde seu lançamento até o encerramento
das inscrições. Além disso, se continuou com
uma comunicação permanente aos participantes selecionados prévia e durante o desenvolvimento da etapa presencial.

A 10ª capacitação de Mercocidades foi planejada durante o mês de janeiro de 2017 e
apresentada para sua consideração na reunião da Direção Executiva no mês de fevereiro, na cidade de Santa Fe, que exerce a
Presidência da Rede e se candidatou como
sede da mesma. Nesta instância se aprovou a
proposta, a qual teve como temática central
a Resiliência Urbana. Começando o planejamento e implementação de forma imediata,
trabalhando junto a equipe desta cidade em
sua preparação.
Realizou-se o lançamento da convocatória
durante a reunião de Presidência, Vice-presidências, Direção Executiva, coordenadores/as e subcoordenadores/as de Unidades
Temáticas, Comissões, Grupos de Trabalho
e Secretaria Técnica Permanente de Mercocidades, realizada entre os dias 20 e 22 de
março do corrente ano, em Montevidéu, Uruguai. A convocatória foi difundida através do
site da Rede e do espaço do PCSSM, nas redes

A esta convocatória se apresentaram 24
representantes de cidades de Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Venezuela.
5 de Organizações da sociedade civil, 17 de
Governos Locais e 2 de outras instituições.
Posteriormente se realizou a seleção de 19,
dos quais e por diferentes razões participaram 14.
As temáticas dos projetos apresentados
foram:
Ambiente
Resiliência
Juventude
Inclusão social
Desenvolvimento Urbano
Gênero
Direitos Humanos
Educação
Ambiente e desenvolvimento sustentável
Desenvolvimento Econômico
Participação Cidadã
Migrações
A instância presencial contou com a colaboração de diferentes atores que colaboraram
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no seu desenvolvimento com espaços previamente acordados e definidos, estes foram:

Primeira convocatória a projetos de Cooperação Sul-Sul 2017

•

1. María Paula Espina, Municipalidade de
Santa Fe, Universidade do Litoral

•

2. Marcos Acle, Secretaria Geral IberoAmericana (SEGIB)

• 3. Braulio Eduardo Morera, Fundação
Rockefeller
•

4. Maria del Huerto Romero, Integrante
da Unidade de Gestão do Programa de Cooperação Sul-Sul, Rosario, Argentina.
Finalmente, dentro daqueles participantes que
completaram ambas as instâncias de capacitação se selecionaram 3 para participar na XXII
Cúpula de Mercocidades, com todos os gastos
pagos, que se realizará em Córdoba, Argentina, de 29 de novembro a 01 de dezembro do
corrente ano. E um especial acompanhamento
técnico a seus projetos. Estes foram:
Agustín Muller, do Governo Local da cidade de
Santa Fe, Argentina
Nome do Projeto: “Planos de Ação Local de
Resiliência para as cidades de Mercocidades”.
Paula Basaldúa, da Associação de Sociólogos
da República Argentina
Nome do Projeto: “Observatório Regional
de Gênero da Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA)”.
Paula Alexandroff, do Governo Local da cidade
de Rafaela, Argentina.
Nome do Projeto: “Concurso de Ideias Inovadoras- Rafaela InovAção”.
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Preparação:
Desde a aprovação do Programa e de seu primeiro chamado se começou a trabalhar na
definição das bases por parte do Comitê de
Gestão e em seu desenvolvimento, mantendo
comunicação contínua com os integrantes
deste Comitê.
Ao mesmo tempo, se começou a criar o site
web do Programa, junto a sua imagem institucional; mantendo reuniões semanais com
as programadoras e em contato contínuo com
os planejadores.
Posteriormente, se habilitou um endereço
de e-mail com o fim de receber as perguntas
sobre a convocatória, as quais se realizavam
através de um formulário que devia ser completado no site web do Programa, e a partir
da Secretaria Técnica Permanente de Mer-

cocidades (STPM) se foram respondendo as
consultas recebidas.
O Cronograma de ação desta convocatória se
definiu da seguinte forma:
Lançamento da convocatória: 21 de março de
2017
Período de inscrição: de 21 de março a 31 de
agosto de 2017
Período de consultas: de 27 de março a 28 de
julho de 2017
Análise e seleção das candidaturas: de 29 de
setembro a 10 de outubro de 2017
Contato com os selecionados: de 11 a 19 de
outubro de 2017
Publicação dos resultados: 20 de outubro de
2017
Assinatura de contrato com os selecionados:
XXII Cúpula de Mercocidades, em Córdoba,
Argentina (de 29 de novembro a 01 de dezembro de 2017)
Apresentação de relatório de avanços: junho
de 2018 (Conselho de Mercocidades)
Apresentação de relatório final: XXIII Cúpula
de Mercocidades (novembro de 2018)
Difusão:
Realizou-se o lançamento da convocatória
durante a reunião de Presidência, Vice-presidências, Direção Executiva, coordenadores/as e subcoordenadores/as de Unidades
Temáticas, Comissões, Grupos de Trabalho
e a STPM, realizada de 20 a 22 de março do
corrente ano, em Montevidéu, Uruguai, a qual
reuniu a mais de uma vintena de cidades

da região para realizar a coordenação anual
das atividades de Mercocidades. A convocatória se difundiu através do site da Rede e
do espaço do PCSSM, nas redes sociais de
Mercocidades, e através de comunicados de
imprensa e bases de contatos de cidades da
Rede e de Organizações da sociedade civil.
A difusão, assim mesmo foi um processo contínuo, desde seu lançamento até o encerramento das inscrições.
Postulação:
A quantidade de projetos postulados foram
8, de cidades de países de Argentina, Bolívia,
Brasil, Colômbia, Chile e Uruguai.
As temáticas dos projetos apresentados pelos
participantes foram sobre:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Governo Aberto
Inovação Social
Juventude
Saúde
Integração Fronteiriça
Gênero
Deficiência Física
Inclusão Social
Desenvolvimento Econômico Local
Cultura
Migrações

Apoiaram esta primeira convocatória a Agência Uruguaia de Cooperação Internacional
(AUCI) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
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Estado atual:
Os projetos aprovados pelo Comitê de Gestão, que cumpriram com todos os requisitos
que se solicitaram nas bases da convocatória, foram 6. Os quais no momento de encerramento deste relatório se encontram em
estado de avaliação e posterior seleção para
serem financiados.
Escola de Resiliência

de formação para funcionários locais. Fruto
do acordo estratégico entre Mercocidades
e 100CR, assinado em Santa Fe durante o
lançamento de sua Estratégia de Resiliência, a Escola de Resiliência Urbana tem como
objetivo a geração de espaços propícios para
a difusão do enfoque de resiliência, oferecendo às cidades membros de 100CR a oportunidade de compartilhar com o resto dos
governos locais as experiências e aprendizados adquiridos em seu trabalho com a Rede.
A principal meta da Escola é fortalecer as
capacidades dos governos locais participantes, gerando espaços de troca e aprendizagem
mútuo, que permitam conhecer e explorar os
caminhos possíveis para a implementação de
estratégias e planos resilientes a nível municipal, como uma maneira de pensar o desenvolvimento urbano.
Trata-se de encontros com funcionários de
alto cargo, com poder de tomada de decisão e
capacidade de influir na planificação estratégica de suas cidades, buscando que o enfoque
de resiliência seja incorporado à gestão local.

Tal como se mencionou anteriormente, um
dos objetivos estratégicos da presidência de
Santa Fe foi propiciar espaços de capacitação
e trabalho relacionados a novos enfoques
que permitam enfrentar aos principais desafios das cidades, como por exemplo, a gestão do risco de desastres e a construção da
resiliência urbana. Neste sentido, o enfoque
de resiliência do Programa 100 Cidades Resilientes (100CR), promovido pela Fundação
Rockefeller, se apresenta como um âmbito
adequado para estruturar estes encontros
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O primeiro encontro ocorreu em Santa Fe
durante os dias 26 e 27 de outubro. O evento
esteve enfocado na gestão de riscos de desastres, aproveitando a experiência da cidade
anfitriã na temática. Contou com a participação de 21 cidades da região, provenientes
de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e
Uruguai, que foram capacitadas nos conceitos
fundamentais da resiliência urbana graças à
presença de Braulio Morera, diretor de Estratégia de 100CR. Ao mesmo tempo, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer

em primeira mão as experiências resilientes
da cidade de Santa Fe graças a uma série de
visitas de campo, guiadas por funcionários
locais expertos na temática.
Articulação com a Comissão Econômica para
América Latina e o Caribe (CEPAL)

Uma das maiores realizações na coordenação
com a CEPAL foi a participação de expertos
de várias cidades da Rede na elaboração do
Plano de Ação Regional da América Latina
e do Caribe (PAR) para a implementação da
Nova Agenda Urbana (NAU) de Hábitat III. O
grupo de expertos colaborou com insumos e
reflexões que buscaram dar continuidade ao
impulso gerado em Quito. Este processo de
cocriação reuniu a representantes da CEPAL,
ONU-Hábitat, ministros e máximas autoridades de Moradia e Urbanismo da América
Latina e do Caribe (MINURVI), e mais de 70
expertos regionais associados com vários
grupos de atores (Ministérios, Governos
locais, Academia, Organizações da sociedade

civil e setor privado), com o fim de debater e
realizar a implementação da NAU na América
Latina e no Caribe.
O resultado da experiência do processo de
consulta foi extremamente positivo e contou com a participação de várias cidades da
Rede, demostrando a relevância e importância que nossos membros estão designando à
implementação da NAU na região. As colaborações de Mercocidades, graças ao trabalho
realizado pelo grupo de expertos, estão presentes no PAR, que sem dúvida já se consolidou como uma ferramenta destacada e um
documento de referência obrigado para os
governos locais da região.
Por sua vez, representantes da vice-presidência de Economia Urbana da Rede estiveram
presentes na Conferência das Cidades, entre
os dias 2 e 6 de outubro de 2017, na sede da
CEPAL em Santiago, Chile. Para dar impulsos
aos compromissos de Hábitat III, centralizouse na discussão e reflexão sobre os aspectos
estratégicos e mecanismos de implementação e monitoramento da NAU na região,
atendendo especialmente ao PAR para a
implementação e a proposta da Plataforma
Urbana e de Cidades.
Entre seus principais objetivos, a Conferência procurou reunir aos atores envolvidos
na planificação e na gestão das cidades e
no desenvolvimento urbano para dialogar
aspectos relevantes à transição a um desenvolvimento urbano sustentável, bem como,
integrou sessões específicas dedicadas a
discussões e reflexões sobre as áreas de resiliência urbana, cooperação público-privada,
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e mobilidade urbana para contribuir com a
implementação e o monitoramento da NAU.
Para mais informação sobre a Conferência
das Cidades da CEPAL, ver capítulo 4.
Além disso, ao longo do ano, Mercocidades
trabalhou em conjunto com a CEPAL no lançamento de um curso de alto nível que persegue o objetivo de consolidar capacidades de
pensamento e ação estratégica nos atores a
nível do governo urbano, em busca de um
desenvolvimento urbano sustentável.
Para facilitar um processo de aprendizado
analítico, crítico e proativo, a primeira proposta do curso, elaborada pela CEPAL, pretendeu que os participantes dialoguem seus
próprios conhecimentos e experiências profissionais, com conceitos, escolas de pensamento e experiências de desenvolvimento
urbano contemporâneo. Se alcançou, após
numerosas trocas e conversações entre os
organizadores e as autoridades de Mercocidades, um acordo com respeito aos conteúdos e modalidades do curso. Entretanto, e
apesar ao alto nível da proposta, a convocatória não alcançou o número esperado de
cidades, obrigando seu adiamento.

Na atualidade, o Curso se encontra em uma
etapa de reformulação, e com certeza será
relançado durante o próximo ano.
Seminário Cidades da América Latina pelo
Desenvolvimento Sustentável
Organizado pela vice-presidência de Desenvolvimento Social, a cargo da cidade chilena
de Puerto Montt, o Seminário Cidades da
América Latina pelo Desenvolvimento Sustentável foi um encontro de alto nível que
reuniu a cidades de toda a região em torno
à aplicação local dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O trabalho conjunto, estruturado em torno a cada um dos 17
ODS, permitiu realizar um processo de troca
de experiências que desembocou em uma
exposição conjunta das principais realidades
da América do Sul.
Desta maneira, o encontro em Puerto Montt
permitiu realizar um importante processo de
intercâmbio horizontal entre cidades, com a
participação de numerosos organismos internacionais que apoiaram a discussão sobre a
localização dos ODS.
Para mais informação sobre o Seminário
Cidades da América Latina pelo Desenvolvimento Sustentável, consultar o capítulo 5.
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Fórum Político para o Desenvolvimento da União Europeia
(FPD)
A quinta reunião global do Fórum Político
sobre o Desenvolvimento (FPD) foi celebrada
em Bruxelas de 21 a 23 de março de 2017. O
encontro contou com a presença de mais
de 160 representantes de Organizações da
sociedade civil (OSCs), autoridades locais,
do setor privado e dos Estados membros
e representantes de instituições da União
Europeia (UE).
O Sr. Antonio Fernández de Velasco, da Unidade da Sociedade Civil e Autoridades Locais,
da Direção Geral de Cooperação Internacional e Desenvolvimento –DG DEVCO– da
Comissão Europeia, junto à equipe de trabalho do FPD apresentaram uma atualização
das atividades e recomendações da revisão
do FPD, e também apresentaram os objetivos para 2016 e 2017.
Rosario Bento Pais, chefe da Unidade da
Sociedade Civil e Autoridades Locais, DG
DEVCO, falou das recentes mudanças ocorridas no programa e na política de desenvolvimento da UE, e se enfocou no novo Consenso para o Desenvolvimento e no relatório
de avaliação intermediária sobre os instrumentos de financiamento externo da UE. A
partir da apresentação, os membros do FPD
trocaram opiniões e inquietações relacionadas, sobretudo, com a forma de fomentar
um entorno propício para a implantação dos
ODS nos âmbitos local, nacional, regional e
mundial. Enquanto à coerência política, e
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especialmente no que se refere às políticas
de comércio e investimento, os membros do
FPD compartilharam suas preocupações sobre
como as práticas atuais podem aumentar as
desigualdades, assim como sobre o papel do
setor privado na esfera do desenvolvimento.
O Intendente de Assunção e Vice-presidente
de Mercocidades para as Relações Institucionais foi o porta-voz da Rede sobre a temática,
e expressou a vontade dos Governos locais
integrantes da Rede de trabalhar mancomunadamente na localização dos ODS, para o
qual é necessário um reconhecimento dos
âmbitos internacionais do papel dos Governos
locais, na definição, execução, monitoramento
e avaliação destas políticas.

Coalizão Latino-Americana e
Caribenha de Cidades contra
o Racismo, a Discriminação e
a Xenofobia
A Coalizão Latino-Americana e Caribenha de
Cidades contra o Racismo, a Discriminação
e a Xenofobia (Coalizão LAC) é uma iniciativa
impulsionada pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

(UNESCO). Surgiu em 2006 com o compromisso inicial de 40 cidades da região por
planejar políticas públicas locais na área e
de designou à capital uruguaia como cidade
líder desta rede.

melhorar a coesão social, prevenindo atitudes
racistas, crimes de ódio, igualdade de acesso
à moradia, serviços de saúde, mercado de trabalho e educação, de conformidade com as
legislações nacionais vigentes.

Esta coalizão regional procura representar
e promover os interesses de seus membros
ante os organismos internacionais com competência na área dos direitos humanos e desenvolvimento, fortalecer a cooperação com
organismos especializados na luta contra o
racismo e a discriminação, e contribuir com a
salvaguarda e promoção do respeito à diversidade dos vários países da América Latina e
do Caribe, assim como sensibilizar à opinião
pública latino-americana e caribenha nos
valores que promove.

Convocatória do Banco Interamericano de
Desenvolvimento

A Coalizão atua a partir da base de que as
cidades são espaços privilegiados para
conectar as ações globais com as locais, e
onde residem as autoridades locais que em
sinergia com outros atores (academia, sociedade civil, setor privado, etc.), podem avançar
para a transformação social.
Nos dias 17 e 18 de abril de 2016 se realizou
em Bolonha (Itália), a pedido de Montevidéu,
o primeiro encontro do Comitê Executivo da
Coalizão Internacional de Cidades Inclusivas
e Sustentáveis (ICCAR), espaço no qual confluem as 7 coligações regionais.
Da Declaração de Bolonha surgiu o compromisso das cidades pelo respeito a todas as
pessoas e a busca de seu bem-estar, o compromisso de uma cultura antirracista, de seguir
a linha de 10 pontos de ação para preservar e

Em 2017 se aprovou e se começou a executar
um projeto da Coalizão que reúne às cidades de Montevidéu, Medellín, Bogotá, Quito e
Cidade do México, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através
da convocatória de Bens Públicos Regionais.
A Coalizão propôs como objetivo a longo prazo
que as autoridades locais disponham de um
programa de trabalho conjunto a nível regional
que lhes permita implantar medidas contra as
manifestações de exclusão social (como a discriminação em todas suas formas, o racismo e
a xenofobia) de forma mais eficaz.
Isto se verá refletido na criação de planos de
ação integrados que promovam a inclusão
social em educação, saúde, mercados trabalhistas, moradia e acesso a serviços públicos,
para cada uma das quatro cidades.
Fórum Mundial sobre Violências Urbanas e
Educação para a Convivência e a Paz
O encontro se realizou de 19 a 21 de abril de
2017, em Madri, Espanha. Reuniu a líderes
locais, organismos internacionais de 70 países de todo o mundo e abriu um processo de
debate e reflexão que concluiu no Compromisso de Madri, Cidades de Paz.
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Neste marco, o presidente da Coalizão LAC,
intendente de Montevidéu Daniel Martínez,
participou como palestrante em uma mesa
sobre violência por racismo e xenofobia,
onde reafirmou o compromisso por fortalecer a integração social das distintas identidades culturais que habitam nas cidades e
enfatizou que “o desafio das cidades é revitalizar os valores e apostar em uma cultura
do respeito”.

LAC, com o objetivo de gerar um espaço de
reflexão e troca de experiências entre a região
centro-americana e caribenha. Participaram
representantes de cidades de Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras, Uruguai e México.
No âmbito do encontro também se realizou
o seminário internacional de Cidades para o
Desenvolvimento Sustentável: Objetivos para
transformar nosso entorno, uma Conferência
Magistral “O Efeito Trump na América Latina”.

No âmbito do Fórum, as cidades de Montevidéu e Medellín, membros da Rede LatinoAmericana de Cidades Arco-íris, iniciaram uma
troca de conhecimento construtivo com Berlim (Alemanha) e Barcelona (Espanha), cidades membros de Rainbow Cities Network, com
o objetivo de avançar em soluções compartilhadas, com perspectiva intersecional, para a
inclusão total de pessoas LGBTI atravessadas
por desigualdades (classe, gênero, etnia, origem, idade, privação de liberdade, etc.).

O objetivo do seminário consistiu na troca de
ideias por parte de pessoas expertas da academia, organismos internacionais, sociedade
civil e servidores públicos representantes da
Coalizão LAC sobre igualdade e desenvolvimento em torno à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
Agenda 2030 das Nações Unidas (ONU) a partir
dos governos locais.

As políticas públicas locais contemporâneas
se adaptam à complexidade das sociedades
urbanas para assegurar a inclusão das pessoas em projetos de cidade. O conceito de
interseccionalidade, atravessa diferentes
eixos de desigualdade, permite reconhecer
múltiplas posições de dominação, e assim
responder de forma mais efetiva às discriminações de nosso tempo.
Encontro sub-regional México, América Central e Caribe
Na Cidade do México, nos dias 29 e 30 de maio
de 2017, se realizou o encontro sub-regional
México, América Central e Caribe da Coalizão
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Os conteúdos dos 10 pontos do Plano de Ação
da Coalizão convergem com os ODS, em particular com o ODS 5 “igualdade de gênero”, o
ODS 11 “cidades e assentamentos humanos
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”
e o ODS 16 “promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”.

Mobilidade Humana
Hoje em dia a mobilidade humana é um
dos principais temas das agendas mundiais,
fenômeno que se expande em proporções
cada vez maiores e traz consigo repercussões
a longo prazo nos sistemas político, social e
econômico dos Estados nação.
Este tema foi definido como o eixo central da
Coalizão Internacional de Cidades Inclusivas
e Sustentáveis (ICCAR) e em nossa região. A
Coalizão está trabalhando nisso, e apresentará durante a Assembleia Geral os resultados de um estudo sobre esse fenômeno na
América Latina e no Caribe.

Fórum Mundial sobre as Violências Urbanas e a Educação
para a Convivência e a Paz
Durante a semana de 18 a 21 de abril uma
grande delegação encabeçada pelo Presidente de Mercocidades participou no Fórum
Mundial sobre as Violências Urbanas e a Educação para a Convivência e a Paz. Este Fórum
foi organizado pela Prefeitura de Madri por
iniciativa das prefeitas de Madri, Manuela Carmena, e Paris, Anne Hidalgo, que queriam promover a reflexão coletiva sobre como construir
cidades de paz após os atentados de Paris em
novembro de 2015.
A apresentação da iniciativa contou com a
colaboração da rede Mayors for Peace; da
Associação Internacional de Cidades Educadoras; da ONU-HABITAT; da Organização

Mundial da Saúde (OMS); da rede de cidades
Metrópolis; do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD); da União de
Cidades Capitais Ibero-Americanas (UCCI); da
Rede Mundial de Cidades e Governos Locais
Unidos (CGLU); da Associação Espanhola de
Pesquisa para a Paz (aiPAZ) e da Federação
Regional de Associações de Vizinhos de Madri
(FRAVM). Vale destacar que Mercocidades
foi entidade colaboradora do evento, com o
qual, seus representantes contaram com uma
importante agenda de atividades.
A delegação de Mercocidades presente no
evento estava integrada por: o intendente
de Santa Fe e presidente de Mercocidades,
o intendente de Montevidéu, o alcalde de
La Paz, os prefeitos de São Leopoldo e Santana de Parnaíba, o governador de Brasília e
os intendentes de Avellaneda e San Antonio
de Areco. Ademais, completaram a delegação
funcionários locais das cidades argentinas de
Buenos Aires, Rosario e Tandil, assim como
de Puerto Montt, Chile e do Estado de Minas
Gerais, Brasil.
A inauguração contou com a presença do rei
Felipe VI, 3.532 pessoas provenientes de 109
países participaram do encontro e puderam
conhecer 259 experiências de paz em todo o
mundo, que foram apresentadas nas sessões
plenárias e nas mesas de debate, que contaram com a participação de 146 palestrantes.
Além disso, houve 90 oficinas autogestionadas por organizações não governamentais,
movimentos de vizinhos, juntas de distrito e
organismos internacionais.
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As cidades de Madri e Brasília foram condecoradas como capitais ibero-americanas da
Paz no passado 19 de abril, paralelamente ao I
Fórum Mundial sobre as Violências Urbanas e
Educação para a Convivência e a Paz. O governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, e a
prefeita de Madri, Manuela Carmena, receberam o prêmio das mãos de Luis Revilla, copresidente da União de Cidades Capitais IberoAmericanas (UCCI) e alcalde de La Paz.
A principal mensagem do Fórum e a conclusão
transversal que serviu de fio condutor de
todas as sessões plenárias, mesas de debate e
oficinas é dupla. Por um lado, se enfatizou que
a violência é evitável frente a enfoques que
a considerem intrínseca à condição humana
e à vida em sociedade. Em todas as sessões,
ficou claro que para erradicar a violência faz
falta vontade política e uma aposta clara pela
educação. Por outro lado, Organizações da
sociedade civil e autoridades locais quiseram ressaltar que as entidades locais podem
fazer muito para erradicar a violência: exercer
a política nas ruas, fomentar a participação
e os espaços de encontro, realizar um bom
diagnóstico (com a participação da cidadania)
dos problemas de convivência em cada cidade
para poder propor possíveis soluções, promover a educação como o principal antídoto
contra a violência, fugir de enfoques exclusivamente punitivos ou securitários, atuar e
pressionar para que se garanta uma vida digna
para todos os vizinhos/as, promover uma cultura de paz com novas histórias, novos imaginários, figuras como a mediação, fomento de
espaços de encontro e compromisso de serem
cidades dos cuidados.
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Com este prêmio, criado pela UCCI na última
Assembleia Geral de La Paz (Bolívia), em junho
de 2016, se destaca o trabalho das cidades por
fazer do espaço local um ambiente de convivência e paz. O galardão reconhece as ações
dos Governos locais na hora de compreender, narrar e buscar soluções às violências
que sucedem na cidade e àquelas que seu
contexto provoca. Madri põe em prática esta
distinção com a realização do Fórum Mundial
sobre as Violências Urbanas e Educação para
a Convivência e a Paz, no qual se dá voz à dor
e à tensão que se manifesta no local.
Dentro das atividades realizadas, no dia 18
de abril à noite se realizou uma janta de
convivência dos membros de Mercocidades presentes no fórum. Esta oportunidade
constituiu o momento propício para gerar um
espaço de troca e diálogo ameno sobre a realidade da Rede e os desafios que se vislumbram para o futuro.
No dia 20 os eleitos compartilharam uma
mesa de debate de Mercocidades, titulada
"Experiências de inclusão e redução de conflitos urbanos, uma visão da América do Sul"
onde expressaram uma posição conjunta

sobre problemas comuns da região, e suas
possíveis soluções.
Por outro lado, José Corral dissertou na qualidade de intendente e presidente da Rede, na
sessão plenária Governança para a Paz, sobre
os eixos das políticas de inclusão da cidade
de Santa Fe.
Já as demais autoridades locais participaram de
atividades e palestras específicas vinculadas a
iniciativas próprias de sua gestão de governo.
Como foi o caso do Intendente de San Antonio de Areco, Argentina, Francisco Durañona,
quem apresentou a oficina "Não há justiça
sem terra, teto e trabalho", tendo sido selecionado para representar a Mercocidades nesta
atividade entre mais de 200 propostas enviadas aos organizadores.
Por seu lado, o intendente Daniel Martínez,
de Montevidéu, Uruguai, participou da Mesa
sobre a violência por racismo e xenofobia,
enquanto que o prefeito de São Leopoldo,
Brasil, Ary Vanazzi, colaborou com sua experiência na Mesa sobre violência juvenil e
acôsso escolar.

UCCI – Mercocidades
No marco da Assembleia Plenária da UCCI, em
que participaram os prefeitos integrantes da
delegação de Mercocidades, o presidente da
Rede José Corral assinou um acordo de trabalho junto ao copresidente da UCCI e alcalde
de La Paz, Luis Revilla e a presidente da UCCI,
atual prefeita de Madri, Manuela Carmena,
com o objetivo de fortalecer a cooperação
entre ambas as instituições e financiar iniciativas conjuntas em cinco campos de ação:

• Fortalecimento da capacidade institucional, operativa e relacional (com outros atores
do território) de Mercocidades.
• Visibilidade e comunicação do trabalho
em redes.
•

Capacidade de incidência de redes de
cidades nas agendas globais.

•

Promoção da Cooperação Sul-Sul, a partir do apoio ao Programa de Cooperação
Sul-Sul de Mercocidades e seus espaços de
capacitação.
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•

Fortalecimento de espaços técnicos de
trabalho de Mercocidades, a partir do apoio
a ações priorizadas por suas instâncias
temáticas.
No mesmo dia 20 de abril, Mercocidades
junto à UCCI, assinaram a Declaração “Cidades ibero-americanas da paz". Nela, as cidades e organizações signatárias se comprometeram a realizar uma grande campanha
ibero-americana contra o feminicídio e a formar uma aliança para avançar na construção
de normas adaptadas à Nova Agenda Urbana.
Durante a semana do Fórum, de 18 a 21 de
abril, Mercocidades encabeçou uma mesa
de debate, participou no Escritório Executivo de Cidades e Governos Locais, e expôs
uma grande variedade de experiências locais
em mesas e painéis do Fórum. As exposições
abrangeram as ações locais e a estratégia
regional para abordar a insegurança, a cargo
da cidade argentina de Tandil, atual coordenadora da Unidade Temática de Segurança
Cidadã; e a dissertação do Presidente de
Mercocidades na sessão plenária Governança
para a Paz, sobre políticas de inclusão em
Santa Fe, a partir da criação das Escolas de
Trabalho e dos Jardins Municipais.
Ao ser consultado sobre a participação de
Mercocidades no Fórum, o presidente Corral
afirmou que os Governos locais da América
Latina “trouxemos a convicção de que temos
uma tarefa muito importante no combate
à exclusão social e em baixar os níveis de
violência, porém necessitamos para isso,
recursos. Necessitamos que os organismos
internacionais de crédito e que os próprios
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países, nossos Governos nacionais, nos prestem atenção”.
O Fórum culminou com um grande compromisso de seguir criando alianças globais,
municipais e cidadãs para a promoção da
Cultura da Convivência e da Paz, consignado
na declaração final “Compromisso de Madri
de Cidades da Paz” (ver anexo no capítulo 9).
Em resumo, a participação da delegação
dos eleitos de Mercocidades fortaleceu a
presença regional dos Governos locais no
âmbito internacional, visibilizando problemáticas próprias, contribuindo com soluções
focalizadas, e identificando necessidades e
requerimentos que giram em torno às realidades das cidades.

V Plataforma Regional para a
Redução do Risco de Desastres
O presidente de Mercocidades participou ativamente do encontro regional do Escritório
das Nações Unidas para a Redução do Risco
de Desastres (UNISDR), realizado em Montreal,
Canadá, de 7 a 9 de março. A Plataforma Regional representou um espaço para que os governos e outros atores da América proponham
e acordem um plano de ação regional como
apoio à aplicação do Marco de Sendai para a
Redução do Risco de Desastres 2015-2030.
A partir deste encontro, o intendente Corral
passa a ter uma participação extremamente
ativa, visto que sob sua gestão na presidência
de Mercocidades é que a formação de sociedades resilientes se estabelece como um dos
eixos transversais de trabalho da Rede. Dentro deste, um aspecto fundamental é a gestão
integral do risco de desastres.
É importante mencionar que José Corral foi
o único intendente que teve a palavra no
espaço de Declarações Oficiais, onde propôs,
em representação de Mercocidades, a necessidade dos municípios de contar com maiores linhas de financiamento para fortalecer
as capacidades locais, prevenir desastres e
avançar em desenvolvimento resiliente. Sua
mensagem ganhou grande relevância como
único referente eleito dos governos locais no
encontro. Neste sentido, e destacando o papel
das cidades a nível global, o Intendente afirmou que as mesmas são “cenários privilegiados para a vida das pessoas. Em muitos dos
países da região, 90% da população vive em

cidades. Portanto, segundo como se organizem e cresçam, e segundo quanto sejamos
capazes de fazer para construir um desenvolvimento sustentável, nossas cidades serão
lugares de bem-estar ou de sofrimento”.
Ao mesmo tempo, participou da oficina de
governos locais, durante a qual contou com
assessoramento de expertos da UNSIDR e
de sócios estratégicos como o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), o Escritório das Nações Unidas para
a Coordenação de Assuntos Humanitários
(OCHA) e outras organizações sociais relevantes a nível internacional, que contribuíram
para analisar os avanços efetuados em termos
de redução de riscos de desastres e delinear
os planos de ação a nível local que devem ser
implementados em cada uma das cidades.
Também realizou uma exposição no Painel
“Fortalecer a resiliência nas cidades”, compartilhando este espaço com seus pares de
Montreal, Guatemala e Santo Domingo Este,
República Dominicana, onde se apresentou o
enfoque dos governos locais em matéria de
prevenção de desastres.
Por último, se manteve uma reunião com o
representante especial da Secretaria Geral
da ONU para a Redução do Risco de Desastres, Robert Glasser, e o chefe do Escritório
das Américas da UNISDR, Ricardo Mena. Neste
âmbito, se assinou um novo Plano de Ação
do Marco de Colaboração UNISDR – Mercocidades. Trata-se de um acordo especial entre
ambos os organismos, com vistas a promover
a implantação do Marco de Sendai na região,
e gerar mecanismos de apoio às cidades que
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elaborem estratégias e planos de ação locais.
Em resumo, a participação do intendente
Corral na V Plataforma Regional para a
Redução do Risco de Desastres fortaleceu
a presença regional dos governos locais no
âmbito internacional, visibilizando problemáticas próprias, colaborando com soluções
focalizadas, e identificando necessidades e
requerimentos que giram em torno às realidades das cidades.

Um lugar na mesa global: os
governos locais como tomadores de decisões na agenda
mundial
Durante 2016, uma centena de representantes de Governos locais, liderados pelo
Governo da Cidade do México e pelo Distrito
Metropolitano de Quito, com a participação
ativa das cidades membros de AL-LAs, em
colaboração com o Grupo de Trabalho Global
de Líderes Locais e Regionais (GTF) e Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), impulsionaram o processo denominado “Um lugar
na mesa global: os Governos locais como
tomadores de decisões na agenda mundial”,
com a finalidade de melhorar o sistema global de governança a partir da internacionalização dos Governos locais. Como resultado
do mesmo, se obteve um Documento Político
que foi apresentado no marco de Habitat
III por 18 prefeitos do mundo. O alcalde de
Quito, Mauricio Rodas, anfitrião da conferência, entregou o documento de maneira formal ao Secretário Geral das Nações Unidas.
Neste documento se inclui um decálogo de
recomendações para reforçar o papel das
autoridades locais nos espaços de tomada
de decisões a nível internacional.
As ideias do decálogo destacam, entre outras,
a necessidade de reforçar:
A) a governança multinível mediante a
colaboração e o reconhecimento mútuo
do papel das administrações a distintos
níveis, assim como dos poderes legislativos e parlamentários;
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B) o papel das redes para a incidência global
das cidades nos temas relacionados com o
desenvolvimento sustentável;
C) a busca de um espaço concreto para a
participação dos Governos locais e regionais
dentro do Sistema das Nações Unidas;
D) a Assembleia Mundial de Governos Locais
e Regionais como mecanismo significativo e
representativo no seguimento e na implementação da Nova Agenda Urbana através da qual
os Governos locais e regionais podem proporcionar orientação política e técnica na agenda
global da sustentabilidade.

Moderada por Emilia Saiz do Secretariado
Mundial da CGLU e Nelson Fernández, diretor de Relações Internacionais e Cooperação
da Intendência de Montevidéu, a sessão teve
como objetivo discutir e priorizar algumas das
possíveis ações a implementar pelas autoridades locais baseadas nos três eixos propostos pelo processo. Abordaram-se e acordaram

Durante 2017, se desenvolveram uma série de
atividades para que, a partir do decálogo, se
possa priorizar e adiantar ações concretas
que reforcem tanto o processo de incidência
global das cidades, como sua maior implicação na implementação das agendas mundiais. Em concreto, esta série de atividades a
realizar se compôs de três momentos:
Congresso de Metrópolis, Montreal, Canadá,
junho de 2017
No âmbito do Congresso Mundial de Metrópolis,
realizado em Montreal, Canadá, se desenvolveu
um mesa de reflexão estratégica de alto nível
que contou com a participação de Manuela
Carmena, prefeita de Madri; Mpho. Parks Tau,
presidente da CGLU; Daniel Martínez, intendente de Montevidéu; Felipe de Jesús Gutiérrez, secretário de Desenvolvimento Urbano da
Cidade do México (CDMX); e membros da GTF.

orientações políticas para uma melhor articulação, assim como para assumir as novas responsabilidades com ferramentas concretas e
um papel concreto e específico.
É de destacar que o Congresso Mundial concluiu com a Declaração de Montreal: “As cidades à vanguarda para enfrentarem aos desafios
locais e globais e implementar o acordo de Paris
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contra a mudança climática”. A mesma proclama a vontade de trabalhar conjuntamente
com as instituições internacionais e nacionais;
insta às instituições internacionais e nacionais a reconhecerem que as cidades devem ter
poder e recursos em proporção a sua função e
responsabilidade; convida às instituições internacionais e nacionais a reconhecerem o papel
das cidades nas mesas de negociação e concertação mundiais; e exorta a desenvolverem
modelos de governança coerentes com sua
função e responsabilidade.
Oficina Estratégica, técnica e política, Montevidéu, julho de 2017
A Intendência de Montevidéu, através de ALLAs, com o apoio financeiro da Secretaria Geral
Ibero-Americana (SEGIB) e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), bem
como o Observatório de Cooperação Descentralizada UE-AL, convocaram para uma oficina
política e técnica na cidade de Montevidéu,
nos dias 24 e 25 de julho de 2017. A discussão
da oficina se desenvolveu com a participação
de representantes da Presidência da CGLU, do
CMRE, de FAMSI, da Globaltask Force, de Mercocidades, de FLACMA, de Metrópolis, de UCCI
e dos membros de AL-LAs.
O encontro contou com a participação
do secretário executivo de Mercocidades,
Simón González, e representantes de cidades membro tais como: Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Medellín, Córdoba, Assunção e
Montevidéu. Abrindo os debates o intendente de Montevidéu, Daniel Martínez propôs e expôs trabalhar para colaborar com
a melhora do sistema global de governança
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através da internacionalização dos governos
locais e regionais, para enfrentar aos desafios e oportunidades de um mundo cada vez
mais urbano. A ideia é que na implementação
da Nova Agenda Urbana, os governos locais
tenham um papel protagonista, não só liderando os processos localmente, senão participando na tomada de decisões a nível global. O debate esteve centrado arredor de 3
grupos de ideias com a intenção de colaborar
para obter resultados, em:
1 - Uma melhor articulação entre governo e
atores do território para potencializar uma
estratégia global.
2 - Novas responsabilidades, novas ferramentas
para a implementação e seguimento das principais agendas internacionais.
3 - Um papel concreto e específico nas agências e programas internacionais como a ONU.

Após um ano de Habitat III, após um ano
de Quito
Do 17 ao 19 de outubro, durante o encontro
internacional “Quito após um ano de Habitat III”,
a Municipalidade da capital equatoriana apresentou seus avanços no cumprimento e localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Nova Agenda Urbana (NAU)
e de outras agendas internacionais ao alinhar
o Plano Metropolitano de Desenvolvimento e
Ordenamento Territorial (PMDOT), a Visão 2040
da Cidade e a Estratégia de Resiliência. Após
um ano de receber a Conferência de Moradia e
Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat
III), a cidade apresentou a Estratégia de Resiliência, construída no âmbito do Programa
100 Cidades Resilientes patrocinado pela Fundação Rockefeller; do Plano Metropolitano de
Gestão de Riscos de Desastres elaborado com
o apoio do Escritório das Nações Unidas para
a Redução de Risco de Desastres (UNISDR); e
da Articulação do Plano de Desenvolvimento e
Ordenamento Territorial do Distrito Metropolitano de Quito com a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, que conta com o apoio do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
O encontro internacional ocorreu no Centro de
Convenções Eugenio Espejo e foi liderado pelo
alcalde Mauricio Rodas, contou com a participação do representante permanente do Sistema das Nações Unidas no Equador, Arnaud
Peral; do diretor regional para América Latina
e Caribe do Programa 100 Cidades Resilientes,
Eugene Zapata; e de importantes personalidades e expertos internacionais, multilaterais
e redes de Cidades como a União de Cidades

Capitais Ibero-Americanas (UCCI), Mercocidades, AL-LAs, entre outras. Juntamente assistiram autoridades locais, academia, setor
privado, sociedade civil e demais atores que
fazem parte do compromisso do cumprimento
dos grandes temas que discute o mundo através das agendas internacionais.
Neste espaço se abordaram temas como as
“Cidades e Finanças Verdes na América Latina:
Oportunidades Regionais para a Ação”; o
“Cumprimento das Agendas Internacionais
na Região”. Como parte dos eventos paralelos esteve a “Análise do cumprimento da NAU
a nível regional” organizado com a Comissão
Econômica para América Latina (CEPAL) e, junto
com o Banco de Desenvolvimento da América
Latina (CAF) sede no Equador, se apresentou
o Relatório de Economia e Desenvolvimento
(RED) “Crescimento urbano com acessibilidade:
um desafio para a América Latina”, um esforço
para entender os desafios mais críticos que
as cidades da América Latina enfrentam para
seu desenvolvimento; SACHA realizou a entrega
da segunda edição dos Prêmios Sacha com a
abertura de três jornadas de várias exposições
sobre iniciativas sustentáveis nos processos de
construção; entre outros eventos.
O objetivo geral do encontro foi gerar uma
reflexão crítica em torno ao estabelecido na
Declaração de Quito a partir dos avanços que
se conseguiram um ano depois de Habitat III
para colaborar com os Governos locais e os
atores relevantes numa “discussão enriquecedora” sobre a implementação local dos ODS e
a NAU.
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Desta forma, durante as jornadas dos dias 17
a 19, se desenvolveu uma ampla agenda com
eventos, fóruns, oficinas, exposições, mesas de
trabalho, rodadas de negócios e outras atividades programadas, entre as quais a oficina “Um
lugar na mesa global” convocado pela Aliança
Euro Latino-Americana de Cooperação entre
Cidades (AL-LAs), por UCCI, pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), com a
colaboração do fundo Mundial para o Desenvolvimento das Cidades (FMDV) e ICLEI Governos Locais pela Sustentabilidade.
O evento forma parte de um processo iniciado
em 2016, e é o terceiro em dar continuidade
aos desenvolvidos em Montreal e Montevidéu.
Neste mais de uma centena de representantes
de governos locais, redes e autoridades locais
participaram de atividades anteriores para
debater sobre o tema “Os governos locais como
atores protagonistas do sistema global de
governança”. A oficina foi realizada nos dias 18
e 19 de outubro, e entre suas mesas de debate
esteve a de realizar um balanço dos avanços
realizados até agora pelas cidades e as tarefas
pendentes frente aos compromissos do Decálogo de ideias por um lugar na mesa global, e
identificar mecanismos e ferramentas de financiamento específico para a implementação das
agendas globais.

Cidades e Governos Locais
Unidos (CGLU)
A adoção à declaração "Compromisso e
Agenda para Ação Bogotá", em outubro de
2016, é forjada como uma contribuição para
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o debate global sobre desenvolvimento sustentável e um complemento à Declaração da
Assembleia Mundial de Governos Locais e
Regionais no Habitat III, adotada no mesmo
mês. O compromisso visa orientar as prioridades e preocupações dos líderes locais
e regionais nos debates internacionais e no
trabalho dos seus membros ao longo dos
próximos anos. Depois disso, em fevereiro
de 2017 teve lugar em Barcelona uma semana
de debates e definições sob o slogan “O
desenvolvimento de políticas para a implementação", no qual Mercociudades participa
como co-vice-presidência regional da CGLU
América Latina, representada pela intendente
de Rosario, Argentina, e vice-presidente de
Mercocidades, Mónica Fein, juntamente com
representantes da Presidência e da Secretaria Técnica Permanente da Rede (STPM).
Em julho de 2017, foi publicado o Relátorio de
CGLU que destaca o potencial dos Governos
locais e regionais na implementação e monitoramento dos ODS, compartilha práticas de
localização com sucesso a nível nacional e
replica a necessidade de reformas de descentralização e orçamento para muitos países.
Oficina de CGLU - Comissão Europeia
De 9 a 10 de fevereiro de 2017, se realizou
em Barcelona, Espanha, uma oficina organizada por Cidades e Governos Locais Unidos
(CGLU) sobre os procedimentos administrativos, contratuais e financeiros dos programas
financiados pela Comissão Europeia, dirigidos a responsáveis administrativos. CGLU
convidou para participar um funcionário da
Rede de Mercocidades.

Esta capacitação se realizou dentro do Acordo
Marco da Associação entre CGLU e a Comissão
Europeia (CE) cujo principal objetivo é empoderar às autoridades locais e fortalecer aos
governos locais e regionais em sua participação internacional.
O curso foi ministrado por pessoal de CGLU,
de Metrópolis e da Comissão Europeia, e
dirigido a funcionários encargados da área
administrativa e contável da rede CGLU.
Na quinta-feira 9 de fevereiro se realizou,
por parte dos docentes, uma introdução ao
Acordo da Associação entre CGLU e a CE, e
sobre as políticas da União Europeia dirigida aos Governos Locais; também se fez uma
identificação dos problemas chaves para a
capacitação nos procedimentos financeiros e
administrativos da Comissão Europeia.
Posteriormente, na sexta-feira 10 de fevereiro,
se aprofundou nos procedimentos administrativos e financeiros para a execução de projetos ou outros tipos de contratos ou acordos
com a CE.
Desde a Secretaria Mundial de CGLU participaram, entre outros, a secretária geral adjunta
Emilia Saiz, o diretor de finanças Pere Ballester,
Ricardo Martínez e Mariola Szek; por Metrópolis Federica Biondi, funcionária do setor Contável e Financeiro. Em representação da Comissão Europeia participou Silvio Lazzari (Unidade
B2 Autoridades Locais e Sociedade Civil), assim
como também consultores da Comissão Europeia e funcionários das várias seções regionais
de CGLU, FLACMA e de Mercocidades, que contou com a presença de Martín de León.

Retiro e Campus Anual de CGLU, fevereiro
de 2017
De 20 a 24 de fevereiro de 2017, ocorreu a terceira
edição do Retiro anual da CGLU em Barcelona,
sede do Secretariado Mundial da organização.
O retiro é uma oportunidade para aproveitar o
potencial da Rede e para continuar o trabalho
baseado na colaboração e nas conquistas dos
últimos anos, assim como para aumentar a visibilidade e o impacto do trabalho da CGLU em
todos os níveis. Titulado “Do desenvolvimento
de políticas a sua implementação” o programa
deste ano incluiu a reunião da Presidência no
dia 20 de fevereiro a fim de definir as prioridades fundamentais e os compromissos para 2017.
No dia 21 de fevereiro a Global Taskforce se reuniu para debater o futuro da Assembleia Mundial e a localização das Agendas Globais.
Na quarta-feira 22 e quinta-feira 23 se debateu
sobre a Ação Local 2030 depois de Habitat III,
incluindo a apresentação do plano de trabalho
de Learning e dos Observatórios. O Retiro e
Campus Anual de CGLU finalizou na sexta-feira
24 de fevereiro com a sessão sobre comunicação e conscientização.
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Bureau Executivo da CGLU, abril 2017
O Bureau Executivo se reuniu em Madri no
dia 19 de abril no âmbito do Fórum Mundial
sobre as Violências Urbanas e Educação para
a Paz. Representantes de cidades, Governos
locais e regionais, assim como importantes
figuras do mundo urbano se encontraram
para fazer eco do importante papel que desempenham os Governos locais ante os maiores desafios de nosso tempo.
O foco da reunião do Bureau Executivo esteve
nos debates e trocas sobre as melhores práticas locais e as prioridades da afiliação da
CGLU: assegurar um futuro sustentável para
nossas cidades, o caminho para uma governança transparente, a atualização sobre a
implementação da Nova Agenda Urbana justo
antes do Conselho de Governo da ONU habitat, o seguimento e monitoramento da implementação dos objetivos globais, as agendas
climáticas e de resiliência, entre outras linhas estratégicas.
O Bureau Executivo recomendou um conjunto
de prioridades estratégicas para CGLU até
2022 para adoção do Conselho Mundial. As
prioridades estratégicas pretendem permitir
à rede implementar os objetivos globais através da aplicação do Compromisso de Bogotá,
ou seja, localizar a agenda 2030 e implementar a agenda de Habitat III. As prioridades
abrangem cinco dimensões principais: a aplicação dos objetivos sobre o terreno; incidência; monitoramento e seguimento; aprendizagem entre pares e fortalecimento da rede de
CGLU.
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Entre outras importantes decisões o Bureau
destacou a importância da liderança política
da CGLU com a aprovação dos Conselhos Políticos que envolverão a mais líderes políticos,
além da Presidência, nas atividades da organização em torno a uma área fundamental da
estratégia. O Bureau aprovou o desenvolvimento destes Conselhos políticos que serão
presididos por governantes locais eleitos:

1 - Direito à Cidade e Territórios Inclusivos.
2 - Oportunidades para todos/as, Cultura e
Diplomacia das Cidades, chave para o Desenvolvimento e a Paz.
3 - Governança multinível e territorial, financiamento sustentável.
4 - Cidades seguras, resilientes, capazes de se
enfrentarem com crises e sustentáveis.
Finalmente, o Bureau determinou que as
próximas reuniões do Bureau Executivo e do
Conselho Mundial ocorrerão em Hangzhou no
final de 2017. As datas foram anunciadas em
outubro, estando previsto seu desenvolvimento entre os dias 6 e 9 de dezembro de 2017.
Oficina sobre ODS, Barcelona, junho de 2017
O curso de localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) organizado
por Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU),
no âmbito de um convênio com o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) e a Diputació de Barcelona, se enfocou na formação de formadores. E esteve

dirigido a redes e organizações de Governos
locais e regionais hispano-americanas.
A atividade foi realizada em Barcelona nos dias
15 e 16 de junho de 2017, e nela se compartilharam ferramentas, instrumentos e materiais
elaborados pela Global Taskforce de Governos
Locais e Regionais (facilitada por CGLU), junto
com o PNUD e ONU HABITAT, com o objetivo
de apoiar aos governos locais e regionais na
implementação da Agenda 2030.
O debate sobre a localização dos ODS se iniciou em torno a 4 grandes temas: sensibilização, incidência política, implementação e
monitoramento.
Em um segundo turno do encontro, os/as
participantes compartilharam as agendas de
formação de suas respectivas organizações,
particularmente no relativo à ODS.

roteiro de viagem da localização dos ODS por
todo o mundo nos próximos meses em Puebla, Cochabamba, Ouagadougou, Istambul,
Quito, Jacarta, Barcelona, Durban, Praia, Córdoba, entre outros.
O curso inclui a Mercocidades em uma rede
de entidades de Europa e América Latina e
Caribe, que se comprometem a avançar em
uma agenda mútua de suporte para a capacitação de atores locais do desenvolvimento.
Essa rede estará presente na Cúpula no dia 29
de novembro de 2017 em Córdoba, com a realização da oficina de localização dos ODS.
Em representação de Mercocidades participaram representantes das vice-presidências de
Desenvolvimento Social e Integração Fronteiriça da Rede.

Para fazê-lo se tomou como base a evolução
dos sistemas de avaliação dos índices de desenvolvimento dos últimos 20 anos, aproveitando as experiências realizadas nos territórios como uma forma de conectar o já realizado
pelos Governos locais e identificar a maneira
de potencializar a implementação dos ODS.
Posteriormente, através de intensas sessões
de trabalho em grupo, se planificaram várias
oficinas de formação previstas para este ano
na América Latina, Espanha e África lusófona.
No planejamento destes programas de aprendizagem, se priorizou adaptar as propostas
formativas e as metodologias de trabalho às
especificidades de cada território e aos participantes previstos. Com isto se começou um
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FAMSI
No marco do Convênio entre ONU-Habitat e
Mercocidades, assinado pelo representante
do Escritório Regional para América Latina
e o Caribe (ROLAC) e o secretário executivo
de Mercocidades, se trabalhou na ideia de
criação de novas ferramentas para o financiamento dos governos locais, denominado
“Ecossistema de fundos para o desenvolvimento urbano/territorial sustentável na
América Latina e no Caribe”, iniciativa que
teve duas instâncias presenciais de trabalho
em Bogotá em março e em Montevidéu em
setembro de 2016.
A partir disso, se elaborou a proposta de
criação do Ecossistema que foi apresentado
no V Congresso da CGLU, que funcionará
como catalisador de um conjunto de fundos
financeiros públicos e privados, para investir em projetos de desenvolvimento integral
urbano nas cidades da América Latina. Também permitirá investir em fundos e projetos
confiáveis; maior rentabilidade dos projetos
com economias de escala; será um espaço de
networking; permitirá uma redução dos custos
de pré-investimento, e diminuir as incertezas
pela proximidade com o governo das cidades.
Este processo é liderado pela Vice-presidência de Economia Urbana de Mercocidades,
exercida pela Intendência de Montevidéu,
junto a BID e ONU-Habitat, com o apoio do
fundo Andaluz de Municípios para a Solidariedade Internacional (FAMSI).
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Com a necessidade identificada de formar
quadros técnico-políticos na área da Economia Urbana, a partir de uma visão do desenvolvimento econômico local e urbano, é
que em março de 2017, FAMSI, ONU-Habitat
e a Vice-presidência de Economia Urbana de
Mercocidades convocaram a funcionários/as,
técnicos/as e executivos intermediários da
Rede a se candidatarem para o curso on-line,
“Economia Urbana: para uma estratégia de
Desenvolvimento Local Inclusivo e Sustentável”. O objetivo principal deste espaço de
formação foi melhorar a capacidade das cidades para promover a economia e o financiamento urbanos, dentro do processo gerado a
partir de Habitat III e da Nova Agenda Urbana.
Este espaço de formação se propôs contribuir com a compreensão e promoção do
desenvolvimento local urbano e da governança, oferecendo ferramentas que facilitem
o exercício da gestão local, e promovendo um
âmbito de diálogo e debate sobre o Desenvolvimento Econômico Local e Regional.

O curso contou com a participação de mais
de 40 representantes das cidades da região,
que trabalharam durante 90 dias em uma
plataforma virtual, permitindo através de
videoconferências, debates, intercâmbios,
análise de documentação e trabalhos de
tutoria a obtenção dos conhecimentos propostos na capacitação.

Fórum do Cochabamba, Bolívia
O 2° Fórum de Desenvolvimento Econômico
Local para América Latina e o Caribe se realizou de 28 a 31 de março em Cochabamba,
Bolívia, no qual participou o coordenador
da Unidade Temática de Desenvolvimento
Econômico Local de Mercocidades e diretor geral de Desenvolvimento Econômico da
Intendência de Canelones, Horacio Yanes.

e âmbito da governança desde a perspectiva territorial, onde os governos regionais
e locais assumem um papel de liderança e
estratégico nos processos de desenvolvimento, articulando a ação multinível de diferentes atores para promover e reconhecer as
oportunidades dos territórios, com o fim de
possibilitar um crescimento econômico com
inclusão social. Ao mesmo tempo, este enfoque territorial de desenvolvimento manifesta
um desafio enquanto a elevar os temas locais
às agendas internacionais de desenvolvimento, por exemplo, no marco dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS).
Neste sentido, Horacio Yanes foi palestrante
na oficina “O papel das MPMEs, suas redes
em promover a mudança estrutural e a
economia informal”, transmitindo as experiências e desafios que as PMES uruguaias
enfrentam. Expôs também sobre o projeto
de Lojas Solidárias Mercocidades que vem
trabalhando na UT de Desenvolvimento
Econômico Local, como um elemento concreto e real de desenvolvimento econômico
entre os governos locais.

Este Fórum forma parte de um processo de
trabalho contínuo que promove um diálogo
mundial sobre desenvolvimento produtivo,
pretende fortalecer uma aliança global entre
as partes interessadas, promove uma cooperação concreta a nível nacional e local, e
estimula políticas para a implementação dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a
nível local, nacional e regional.

Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local em
Cabo Verde

O novo modelo de gestão pública horizontal
e integral procura gerar espaços de concertação e formas de coordenação público-privada para abordar as diferentes políticas de
desenvolvimento de cada âmbito territorial,
e gerar os bens e serviços públicos que se
requerem para realizá-las. Este é o contexto

Entre os dias 17 e 20 de outubro, se celebrou
a quarta edição do Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local (DEL), na cidade
de Praia, Cabo Verde. O mesmo é parte de
um processo que procura facilitar o diálogo
e promover trocas em DEL entre líderes e
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profissionais de Governos nacionais e locais,
do setor privado, da academia e da sociedade
civil. Juntamente busca fomentar a cooperação
e promover ações conjuntas que podem ajudar
a sedimentar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável a nível local.
O Primeiro Fórum se realizou em outubro
2011, em Sevilha, Espanha, titulado “Planejamento, Economia e Governança Local: novas
perspectivas para os tempos de mudança”. A
atividade gerou a oportunidade de apresentar
as experiências territoriais de 47 países sobre
como preencher a brecha entre a contextualização do desenvolvimento econômico e sua
aplicação prática para o desenvolvimento
humano sustentável.
O 2º Fórum Mundial de DEL foi celebrado em
outubro de 2013, em Foz do Iguaçu, Brasil, sob
o título “O diálogo entre os territórios: outras
visões do desenvolvimento econômico local”. A
atividade reuniu a representantes de Governos
locais, regionais e internacionais, representantes de organismos multilaterais, da academia e
instituições de cooperação internacional, bem
como atores sociais e econômicos, de 67 países.
Nesta edição se enfocaram em um contexto
de crise econômica global, nos instrumentos
para criar associações público-privadas a nível
local, particularmente, facilitando as políticas de descentralização e a interação entre os
setores públicos e privados e a sociedade civil.
Em outubro de 2015, a 3ª edição do evento, foi
realizada em Turim, Itália e propôs uma oportunidade para considerar o enfoque de DEL
como um meio importante para implementar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
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Sustentável a nível local. Uma agenda transformativa e densa que com o enfoque de DEL
pudesse se converter em uma realidade para
todos. Com delegados de mais de 120 países,
o Fórum gerou uma oportunidade única para
a reflexão crítica e discussões criativas sobre
como fazer as coisas de forma diferente para
responder melhor aos desafios chaves que
apresenta a nova agenda de desenvolvimento.
Nesta quarta edição, o enfoque DEL foi tratado como um meio para conseguir igualdade,
equidade e coesão territorial em linha com
os esforços pela localização dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). O evento
forneceu uma plataforma para a revisão crítica
de experiências e premissas, abordadas em
profundidade desde três linhas temáticas diferentes que consideram ao DEL como base para:
1 - Territórios coerentes e integrados.
2 - Sociedades resilientes e pacíficas em contextos frágeis.
3 - Economias sustentáveis e inclusivas.
Ademais, o Fórum teve um enfoque especial
nos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento.
Diálogo entre redes ibero-americanas e africanas
No contexto deste evento, se realizaram paralelamente, sessões plenárias e atividades,
entre elas se desenvolveu uma sessão formativa sobre Localização de ODS com membros
das diferentes redes: União de Cidades Capitais Ibero-Americanas (UCCI), Confederação

Nacional de Municípios (CNM-FLACMA), participantes membro da rede GCLU (Cidades e
Governos Locais Unidos) da seção regional da
África, juntamente com a União das Cidades
Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas (UCCLA)
para que se convertam em formadores fundamentais e contribuam para multiplicar a participação dos Governos locais e regionais no
processo de implementação e monitoramento
da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Também participaram representantes
membros do Projeto AL-LAs e Mercocidades.
O Quarto Fórum Mundial permitiu um grande
debate, uma troca de conhecimento e melhores práticas entre uma ampla gama de atores
de diferentes países e territórios com diferentes papéis e funções. Produziram-se avanços
substanciais na reflexão sobre o potencial da
ação conjunta.

Para assegurar um seguimento adequado dos
resultados e das conclusões do Fórum, os delegados expressam seu compromisso renovado
de continuar trabalhando juntos para avançar
na construção de uma perspectiva compartilhada e um roteiro para fortalecer a cooperação.

Conferência das Cidades: Implementando a Nova Agenda
Urbana na América Latina e
no Caribe, CEPAL, Santiago do
Chile, outubro de 2017
A reunião se realizou um ano depois de Habitat III e se focalizou na implementação da
Nova Agenda Urbana na América Latina e no
Caribe para cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.
A Conferência das Cidades se celebrou entre
os dias 2 e 6 de outubro de 2017, na sede da
CEPAL em Santiago do Chile. Para dar impulso
aos compromissos de Habitat III, se focalizou
na discussão e reflexão sobre os aspectos
estratégicos e mecanismos de implementação e monitoramento da Nova Agenda
Urbana na região da América Latina e do
Caribe, atendendo especialmente ao Plano
de Ação Regional para a implementação da
Nova Agenda Urbana e a proposta da Plataforma Urbana e de Cidades.
Entre seus objetivos principais, a conferência procurou reunir aos atores envolvidos na
planificação e gestão das cidades e no desenvolvimento urbano para dialogar aspectos
relevantes à transição a um desenvolvimento
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urbano sustentável, assim mesmo, integrou
sessões específicas dedicadas a discussões e
reflexões sobre as áreas de resiliência urbana,
cooperação público-privada, e mobilidade
urbana para contribuir com a implementação
e o monitoramento da Nova Agenda Urbana.
A conferência se constituiu então em uma
plataforma estratégica de diálogo para a
implementação da Nova Agenda Urbana na
América Latina e no Caribe, e para contribuir
com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável e a obtenção dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), em particular o ODS 11.
A Conferência se estruturou em eixos de trabalho, que abordaram diferentes temáticas:

•

Cidades Resilientes na América Latina e
no Caribe: Conceitos fundamentais, experiências e projeções.

Mercocidades e a União das Cidades Capitais Ibero-Americanas (UCCI) assinaram um
acordo específico no dia 25 de janeiro de 2017,
no qual estabeleceu entre outros objetivos
o desenvolvimento de uma linha de cooperação entre ambas as redes com o objeto de
fortalecer o trabalho de Mercocidades; e uma
Ata Compromisso para o desenvolvimento de
um projeto de cooperação integral (PCI) entre
ambas as redes (Madri, 18 de abril de 2017).
O PCI acordado entre as duas redes iniciou
em setembro de 2017, tem uma duração de 16
meses e uma colaboração econômica da UCCI
de 100 mil euros.

Movimentando-se para a implementação
de uma mobilidade urbana segura, acessível
e sustentável na América Latina e no Caribe.

O PCI seu denominou “Fortalecimento da
capacidade institucional, técnica e operativa
de Mercocidades” e se propõe melhorar a
capacidade institucional, técnica, operativa
e de incidência de Mercocidades, através do
incentivo de um processo de melhora contínua de sua estrutura institucional, organizativa e de gestão; a otimização de sua visibilidade e comunicação interna e externa;
o maior desenvolvimento de seus espaços
técnicos de trabalho; o reforço de sua capacidade de incidência nas agendas globais; e
o apoio aos mecanismos de cooperação SulSul implementados pela Rede.

Em várias das seções se contou com participantes de Mercocidades

Neste contexto se previu obter 6 resultados
através da realização de 11 atividades.

•

Implementando a Nova Agenda Urbana
na América Latina e no Caribe através do
Plano de Ação Regional.

•

Diálogo público-privado para a sustentabilidade urbana na América Latina e no Caribe.

•
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Resultados esperados
Um planejamento de melhora da estrutura
institucional, organizativa e de gestão da
Rede é elaborado e acordado entre suas distintas instâncias; e suas primeiras reformas
são implementadas.
A comunicação interna da Rede é melhorada com a maior articulação do Grupo de
Comunicações com outras instâncias da
Rede e com as cidades sócias.
A comunicação externa da Rede é otimizada
com o desenvolvimento de instrumentos de
comunicação.
A capacidade de incidência local, nacional e
internacionais de Mercocidades é potencializada a partir da geração de dispositivos técnicos de seguimento e análise das agendas
globais com impacto no território.
O papel de Mercocidades como ator da cooperação Sul-Sul é consolidado.
O trabalho técnico da Rede é promovido desde
uma perspectiva regional.
Atividades
1 - Planejamento de uma proposta de melhora da estrutura institucional, organizativa
e de gestão da Rede
2 - Realização de uma consulta a todos os
responsáveis das diferentes instâncias de
Mercocidades.

3 - Realização de uma Oficina entre os integrantes da Direção Executiva.
4 - Realização de um encontro sobre “A comunicação nas redes”.
5 - Reconfiguração e atualização do site web
de Mercocidades.
6 - Elaboração de materiais de difusão da
Rede.
7 - Geração de um mecanismo de seguimento
das agendas globais nas quais participa Mercocidades, e de elaboração de relatórios técnicos
atualizados.
8 - Apoio às convocatórias de projetos do
Programa de Cooperação Sul-Sul.
9 - Apoio a uma capacitação regular dentro
do Programa de Cooperação Sul-Sul de Mercocidades (capacitações IN).
10 - Apoio ao desenvolvimento de 2 projetos
enquadrados nas linhas estratégicas da Presidência, que envolvam a várias UTs (mínimo 2).
11 - Apoio ao desenvolvimento do Instituto
de Turismo das Mercocidades.
Até a atualidade se desenvolveram as três primeiras atividades previstas, um diagnóstico
preliminar, uma consulta on-line às cidades e
a primeira oficina se realizou nos dias 6 e 7 de
novembro em Córdoba.

Mais além da região

65

O Diagnóstico Preliminar realizado identificou
fortalezas, fraquezas e principais desafios de
Mercocidades em seis âmbitos:
1 - A estrutura institucional, organizativa e de
gestão de Mercocidades.
2 - O trabalho das Uts.
3 - A comunicação interna e externa de Mercocidades.
4 - A capacidade de incidência da Rede a
nível internacional.
5 - Mercocidades como ator da Cooperação
Sul-Sul.
6 - Visão regional e políticas públicas de
alcance regional.

Para elaborar o Diagnóstico Preliminar se realizaram entrevistas a responsáveis de várias
instâncias de trabalho da Rede, aproveitando
a reunião anual de coordenação de atividades
que ocorreu em Montevidéu entre os dias 20
e 22 de março de 2017. A informação coletada
nesta oportunidade foi complementada com a
análise dos planos de trabalho para o período
2016-2017 da Presidência, das Vice-presidências e das Instâncias Temáticas e com o documento de candidatura à Presidência que fez a
cidade de Córdoba, que a exercerá no período
2017-2018; sites webs; e documentos de análise realizados no âmbito da Rede.
Com a Consulta pode se enriquecer este Diagnóstico Preliminar com as visões e propostas
de todas as Mercocidades que assim o quiseram fazer. Receberam-se 24 respostas das 30
perguntas que integravam a consulta.
A oficina realizada em Córdoba nos dias 6 e
7 de novembro teve um duplo propósito. Por
um lado, debater sobre o Diagnóstico Preliminar enriquecido com as colaborações da
consulta; particularmente, no relativo aos
dois primeiros âmbitos assinalados mais
acima (a estrutura institucional, organizativa
e de gestão de Mercocidades; e o trabalho
das instâncias temáticas).
Por outro lado, com base a estes debates, se
espera elaborar uma proposta de melhora da
estrutura institucional, organizativa e de gestão de Mercocidades, que contenha medidas
a curto, médio e longo prazo. Esta proposta
será apresentada na próxima Cúpula de Mercocidades (Córdoba, 29 de novembro a 1 de
dezembro de 2017).
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Dialogo CORDIAL entre redes
de Cidades da América Latina
Após um longo processo, se constituiu entre
os Governos locais da América Latina, uma
coordenação que oficiará de representação
ante Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU).
As cidades e os Governos locais como gestores de desenvolvimento e atores políticos são
atores e não espectadores do que acontece
a nível mundial, pelo qual na América Latina
vem se construindo um diálogo entre redes
nacionais, regionais e globais de governos
locais, e resultam numerosos os esforços para
trabalhar em projetos, programas e redes em
todo o continente. Para poder responder de
maneira adequada aos desafios que se apresentam, as diferentes expressões de associacionismo e trabalho em rede entre as cidades
e governos locais da região devem se aproximar, coordenar e juntar seus esforços em prol
de uma visão comum como é o compromisso
de trabalhar unidos na diversidade.

Antecedentes
Em 2016, no âmbito da reunião de coordenadores e diretores de Relações Internacionais da União das Cidades Capitais IberoAmericanas (UCCI), se assinou o “Acordo do
Panamá” que estabeleceu a formação de uma
“mesa de diálogo”, como um espaço de construção de confiança e trabalho em equipe, e
que cada organização justificaria as decisões
de conformidade com seus procedimentos.
Um seguinte espaço ocorreu na cidade de
La Paz, Bolívia, no dia 13 de junho de 2016
durante a XVII Assembleia Plenária da UCCI,
onde se acordou avançar na formação de
uma Coordenação Latino-Americana, com
princípios e valores para um enfoque de cooperação, consenso, liderança compartilhada,
construção de valor agregado e respeito da
institucionalidade de cada uma das organizações nela representadas, baseados nos
documentos de Porto Alegre e Paris, “Unidade na Diversidade”. Além disso, estabelecer uma representação unificada da América
Latina em concordância com os critérios da
CGLU. Por outro lado, se apontou à formação
de uma mesa de alcaldes/as, intendentes/
as, prefeitos/as que representem à região no
Bureau Executivo da CGLU.
A partir do Acordo Latino-Americano de Unidade na Diversidade
Durante o V Congresso da CGLU celebrado em
outubro de 2016 em Bogotá, Colômbia, se assinou o Documento “Acordo latino-americano
de Unidade na Diversidade”, que sentou as
bases da Coordenação de Autoridades Locais

Mais além da região

67

da América Latina pela Unidade na Diversidade (CORDIAL), como seção regional e uma
representação unificada ante a rede Global,
enquadrada dentro das ações do Grupo Aberto
de Trabalho Permanente de Cidades e Governos Locais da América Latina (GATP), criado
para avançar em uma nova representação da
América Latina ante a organização mundial de
governos locais CGLU, o qual constitui a culminação do processo que começou a se visibilizar com a assinatura do Compromisso pela
Unidade por parte de prefeitas e prefeitos da
América Latina, no dia 3 de dezembro de 2015,
em Paris, tendo como objetivo avançar em
uma estratégia coordenada para a incidência global e articular alianças para enfrentar
desafios na região.
Neste acordo se estabelece o compromisso
de unir forças para impulsionar CORDIAL, trabalho que consistirá em uma coordenação
liderada por integrantes da América Latina no
Bureau Executivo da CGLU, pela Copresidência
Mundial e Vice-presidências regionais, assistidas pela Secretaria de FLACMA, Secretaria Técnica Permanente de Mercocidades, com apoio
da Direção Geral de UCCI, AL-LAs, Cidades Unidas da França.
Em fevereiro de 2017, ocorreu a terceira edição
do Retiro anual da CGLU em Barcelona, sede
do Secretariado Mundial da organização, onde
o momento foi propício para que os assistentes que participam de CORDIAL, avancem na
análise e possibilidades de desenvolvimento
de atividades conjuntas, assim como um possível financiamento da União Europeia.
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Em abril de 2017, em Madri se realizou o Primeiro
Escritório Executivo, em conjunto com o Fórum
Mundial sobre as Violências Urbanas e Educação para a Convivência e a Paz. E CORDIAL teve
uma nova oportunidade de troca.
Em julho de 2017, na cidade de Montevidéu, no
âmbito da realização da oficina “Um lugar na
mesa global: os governos locais como atores
protagonistas do sistema de governança mundial”, organizado pela Intendência de Montevidéu e AL-LAs, se reuniu a coordenação de
CORDIAL. Contou-se com a participação de
representantes de FLACMA, UCCI, AL-LAs, e
Mercocidades. E se expôs a necessidade de
fixar um plano para os próximos 2 anos, com
várias etapas a cumprir, e a necessidade de
definir o conceito de fortalecimento de redes
e o modo de financiamento de suas atividades. Ao mesmo tempo, se debateram os objetivos, determinando-se os seguintes: construir
o projeto de forma conjunta e em diálogo com
CGLU e a UE; constituir um grupo de trabalho
permanente e técnico com representação das
4 redes para o planejamento deste projeto,
contando com um titular e um suplente por
rede; proporcionar legitimidade ao processo
em cada uma das instituições; trabalhar com
a informação coleta nos convênios de integração assinados entre UCCI e cada uma das
redes; lograr um alto grau de coordenação e
representação conjunta com vistas ao Congresso da CGLU em 2019; avançar na institucionalização de CORDIAL.
A atividade mais recente ocorreu em Pachuca,
em agosto de 2017, durante a Cúpula de
FLACMA, onde se acordou um programa de
trabalho com cinco grandes linhas estratégi-

cas. Em primeiro lugar, o centro de debate foi
a necessidade de incrementar a “ incidência
política” do municipalismo ibero-americano,
avançar para uma estratégia de presença e
posicionamento comum da América Latina
no interior de CGLU, a GTF e organismos
regionais e internacionais, assim como a
importância de realizar campanhas conjuntas sobre vários temas.
Falou-se sobre a cooperação Sul-Sul e a oportunidade de coordenar as atividades das
redes que integram CORDIAL. Nesse âmbito,
e em relação a isso, a UCCI compartilhou a
metodologia de seus Planos de Cooperação
Integral com as cidades como uma ferramenta
para facilitar essa tarefa. Juntamente se debateram temas como o financiamento das atividades próprias de CORDIAL, o fortalecimento
da cooperação Sul-Sul, o financiamento da UE,
a cooperação regional.
Por outro lado, também se dialogou sobre a
conveniência da coordenação das agendas
das redes municipalistas da Ibero-América
para garantir a maior presença das pessoas
representantes das outras redes, ao respeito
se procura uma harmonização e/ou articulação de agendas de eventos na região.
Ademais, se falou da gestão do conhecimento,
da pesquisa, da avaliação e informação das
entidades para realizar atividades conjuntas
nesse campo e obter relatórios que ajudem
na compreensão e localização das necessidades e fortalezas das organizações. Busca-se
gerar programas de formação, aproveitando
o expertise e as boas práticas existentes em
redes da região; gerar dados e informação

que fortaleçam a agenda regional e subsidiem a incidência política.
Por último, outro dos temas abordados
na reunião de CORDIAL foi a comunicação,
identificando mecanismos de comunicação
interna e externa; avançando na construção
de uma página web que permita compartilhar informação de CORDIAL e outras, obtendo
assim neste espaço de diálogo do municipalismo ibero-americano maior visibilidade. E
por outro lado, o desenvolvimento de campanhas de sensibilização conjuntas.
Na próxima reunião, que será em novembro,
no âmbito da Cúpula de Mercocidades que se
celebrará em Córdoba (Argentina), se compartilharão os avanços realizados até o momento.
Avançar-se-á na construção de uma agenda
municipal latino-americana conjunta que
permita identificar pontos de convergência
entre as agendas dos diferentes tipos de
Governos locais e das várias redes da América Latina e do Caribe.
Estabeleceu-se um roteiro onde, com vistas à
próxima Assembleia da CGLU, se acorda trabalhar em um processo com um horizonte 2 anos,
com um início de planejamento de 8 meses.
CORDIAL não é um processo com fins de substituição de nenhuma organização existente, pelo
contrário, pretende a coordenação destas, pelo
qual se busca garantir o respeito à pluralidade,
diversidade e equidade entre elas.

Mais além da região
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Presidência
A Presidência de Mercocidades, orientada
pelo plano de trabalho acordado na XXI
Cúpula, foi particularmente intensa. O Presidente da Rede, assim como também representantes de sua equipe, estiveram presentes
em vários encontros de alto nível, colaborando com a visão da região e representando
as posições temáticas das cidades membro
de Mercocidades.
Retiro de Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU)
O terceiro Retiro e Campus de CGLU teve
lugar em Barcelona, sede do Secretariado
Mundial da organização, de 20 a 24 de fevereiro de 2017. Foi uma oportunidade para
aproveitar o potencial da rede e continuar o
trabalho baseado em anos anteriores, assim
como para aumentar a visibilidade da organização. Nesta oportunidade, tanto a Presidência como a Secretaria Técnica Permanente de
Mercocidades estiveram presentes.
No referido à região latino-americana, as
prioridades identificadas graças ao trabalho conjunto de Mercocidades e a Federação
Latino-Americana de Cidades, Municípios e
Associações Municipalistas (FLACMA) foram
a necessidade de maiores definições sobre
as atuais competências dos governos locais,
assim como também o fortalecimento da
cooperação descentralizada.
Mais detalhes no capítulo 4.

Plataforma Regional para a Redução do
Risco de Desastres
De 7 a 9 de março, e tal como se detalhou
previamente, a Presidência da Rede participou da VII Plataforma Regional para a Redução do Risco de Desastres, com resultados
sumamente positivos para a representação
da Rede perante fóruns internacionais e a
vinculação de Mercocidades com UNISDR..
Mais detalhes no capítulo 4.
Fórum Mundial sobre as Violências Urbanas
e Educação para a Convivência e a Paz
A participação de uma importante delegação
de eleitos de Mercocidades fortaleceu a presença regional dos governos locais no âmbito
internacional, visibilizando problemáticas
próprias, colaborando com soluções focalizadas, e identificando necessidades e requerimentos que giram em torno às realidades das
cidades. Mais detalhes no capítulo 4.
Bureau e Comitê de CGLU
Para mais informação sobre a participação
da Presidência no Bureau e Comitê de CGLU,
consultar o capítulo 4.
Um lugar na mesa global: os governos locais
como atores protagonistas do sistema de
governança mundial
A Presidência da Rede participou deste destacado evento, que se realizou em julho em
Montevidéu, enquadrado em uma iniciativa
mundial, que procura contribuir com ações
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concretas a partir dos governos locais ao sistema de governança global. Mais informação
no capítulo 4.
IV Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável
Por sua vez, a presidência participou do IV
Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável, organizado pelo Frente
Nacional de Prefeitos (FNP), em Brasília, de
24 a 28 de abril. O encontro reuniu a mais de
8.500 pessoas, entre as quais se contaram
400 prefeitos e prefeitas, delegações de mais
de 1.000 municípios brasileiros, 200 instituições nacionais e organismos internacionais
associados, delegações de 18 países do exterior, e quase meio centena de expositores e
moderadores.
Neste espaço, a Rede dispôs de um stand
próprio, onde foram expostos experiências
e projetos recentes. Assim mesmo, o encontro serviu de âmbito para gerar conversações com diferentes organizações, tais como
a União Europeia, o FNP, Cidades Unidas da
França, o Fórum Nacional de Secretários e
Gestores Municipais de Relações Internacionais do Brasil, a Associação Brasileira de
Municípios (ABM), o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o
Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), World Resources Institute (WRI), ICLEI,
entre outros.
Um dos principais objetivos da participação
foi aproveitar a oportunidade para apresentar o Programa de Cooperação Sul-Sul de
Mercocidades, que foi recebido com grande
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entusiasmo por parte dos participantes do
encontro e organismos presentes.
Mercocidades participou também dos debates em torno à incorporação dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) na gestão dos governos locais, com especial atenção na aplicação do Objetivo n° 11 “Cidades e
comunidades sustentáveis”.
Plataforma Global para a Redução do Risco
de Desastres
A Presidência também participou da Plataforma Global, realizada em Cancun, de 22
a 26 de maio. Este encontro foi a primeira
oportunidade para que a comunidade internacional avaliasse os progressos globais na
implementação do Marco de Sendai para a
Redução do Risco de Desastres. Participaram
5.000 pessoas, incluindo aos responsáveis de
elaborar as políticas e aos gerentes do risco
de desastres.
Mercocidades teve a oportunidade de levar
adiante uma Declaração Oficial graças à
contribuição do representante da cidade de
Santa Fe, Pablo Tabares, quem remarcou a
importância do local nos processos de redução do risco, assim como também a necessidade de facilitar o acesso ao financiamento
por parte dos governos locais.

II Encontro Ibero-Americano de Governos
Locais e Comunicação Social
Organizado pela União de Cidades Capitais
Ibero-Americanas (UCCI), o encontro ocorreu no Panamá de 29 a 31 de agosto 2017, e
contou com a presença de representantes da
Presidência e da STPM. Foi concebido como
um lugar de encontro entre as e os responsáveis de comunicação dos governos locais que
formam a UCCI.
Esteve estruturado em duas partes: por um
lado, um encontro aberto sobre a cooperação integral entre cidades/territórios, localização dos ODS e o papel da comunicação.
Além das diretoras e diretores de comunicação dos diferentes governos locais membros
da UCCI e outros funcionários, se convidaram
a várias instituições do Estado, de cooperação, acadêmicas, organismos internacionais,
da sociedade civil e mídia. Por outro, uma oficina fechada a público, em que se encontraram as diretoras/diretores de comunicação
dos diferentes governos locais de UCCI e a
equipe de comunicação da Secretaria Geral,
para compartilhar a narrativa do Programa
Integral de Cooperação entre cidades e territórios bem como fortalecer a coordenação de
suas atuações e sua participação na Agência
de Notícias Cidades Ibero-Americanas (ANCI).

Capacitação IN: Inovação e Coesão Social
Com a cidade de Santa Fe como sede, a Capacitação IN: Inovação e coesão social cumpriu
sua décima edição, com participantes de
vários países da região, que se aproximaram à cidade para desenvolver sua primeira
semana presencial, adquirindo conhecimentos e noções básicas sobre a formulação de
projetos regionais.
Mais informação no capítulo 3.

A sessão conclui com meia jornada de formação sobre como incorporar o enfoque de
gênero à comunicação social das cidades.
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Vice-presidências de
Mercocidades
Desenvolvimento Social
Cidade responsável:
Puerto Montt (Chile)
Intendente:
Gervoy Paredes Rojas
Contato responsável:
Claudio Sule Fernández

Objetivos Prioritários:
Na introdução do plano anual apresentado
pela Vice-presidência de Desenvolvimento
Social mostramos que “O Prefeito e o Conselho
Municipal tomaram a decisão de candidatar a
Municipalidade de Puerto Montt para ocupar
a Vice-presidência de Desenvolvimento Social
de Mercocidades para o período 2016-2017,
porque existe a vontade política e a decisão
de apoiar o processo de integração regional,
o trabalho conjunto entre os Governos locais
do Sul da América, a preparação de temas e
capacidades locais para incidir na agenda global, a comunicação deles, a sistematização e
troca de experiências inovadoras e a articulação de baixo para cima dos diferentes níveis
territoriais do governo”.
“A integração regional é um processo ético e
estrategicamente necessário para criar uma
nova governança que permita ir gerando soluções integrais através de uma governança
regional” e que “é iminentemente necessária
para a articulação de uma multi-governança,
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em que cada nível territorial do Estado tenha
um papel que lhe corresponda na busca e
implementação de um modelo de Desenvolvimento verdadeiramente Sustentável”.
“Nesse sentido, estamos convencidos que a
integração regional necessita da ação dos
Governos locais, pois ela requer da criação
de uma cidadania nova com uma cultura e
identidade regional que só pode ser realizada e desenvolvida nos níveis locais. É na
gestão cotidiana de uma Municipalidade que
se desenvolvem processos participativos e
democráticos, aonde se vai construindo uma
nova cidadania que enfrenta ao individualismo lacerante. O contato entre a necessidade da integração regional e o que realmente
ocorre nos territórios, que é seu substrato, o
gera o Governo local.
Somos os Governos locais os mais próximos
às pessoas e, baseados no princípio da subsidiariedade do Estado, os chamados a construir as condições básicas desde o local para
o global para construir um andaime de identidades que permitam a construção de uma
identidade Regional.

A demanda crescente, por parte da comunidade, dos Governos nacionais e das organizações internacionais às municipalidades,
intendências ou prefeituras para que transitemos o antes possível de sermos administrações locais a nos convertermos em
verdadeiros Governos locais, promotores
do desenvolvimento integral de nossos territórios, nos convoca a empoderar a nossas
comunidades através da participação cidadã
na elaboração de nossas políticas públicas,
a ter um enfoque holístico que fortaleça,
integre e faça pertinente nossa gestão, a
ter um enfoque territorial para diagnosticar
e intervir as realidades adversas, a utilizar
democraticamente as capacidades das novas
tecnologias da informação e comunicação, a
avançar na instalação do enfoque de direitos
assim como dos Direitos à Cidade, a implementar a prestação de contas e o controle
social, e outras boas práticas.
A construção da identidade regional começa
com a construção de nossas próprias identidades em cada um de nossos territórios, e é
moldada pela unidade destas, por isso experiências como os orçamentos participativos das
cidades brasileiras é copiada em milhares de
cidades do mundo, ou o aprofundamento do
enfoque de direitos em Bogotá, Colômbia e
Cidade do México (CDMX), a planificação estratégica participativa de Medellín, Colômbia, e
Rosario, Argentina, a planificação participativa
de Canoas, Brasil e Montevidéu (Uruguai), o sistema de informação territorial de Maipú, Chile,
por nomear algumas experiências, são ferramentas da gestão local atual transcendentais
na busca de um novo paradigma de desenvolvimento baseado na Cidadania Regional.

De todas estas boas práticas e outras, há
experiências importantes em vários Governos locais que compõem Mercocidades,
uns evoluíram em alguma área de gestão e
outros implementaram várias, porém ainda
não pudemos criar condições para integrar o
conjunto delas e menos ainda copiá-las em
um número importante de cidades sócias.
Nisso devemos avançar, pois é a práxis inovadora com certo grau de êxito o que compõe
ao novo paradigma de gestão local e viabiliza
uma nova governança multinível e regional.
As Unidades Temáticas de Mercocidades, apesar do esforço de trabalhar em temas, ainda
trabalham de maneira pouco coordenada e,
além disso, pouquíssimas cidades participam
em cada uma delas. Apesar de serem mais de
300 cidades, as que compõem a instituição,
a verdade é que nem todas participam ativamente nas Unidades, e de fato, o formato
de trabalho o impede, pois normalmente se
convoca aos coordenadores e subcoordenadores, e muitas cidades que estão muito ativas se repetem e outras não aparecem (faz
falta organizar mais seminários e plataformas de troca de experiências)”.
Portanto, há duas coisas que devemos enfrentar, por um lado estimular uma maior participação das cidades sócias na tarefa geral de
Mercocidades e, particularmente, nas Unidades Temáticas; e por outro abrir os espaços
para que mais cidades da região participem
em Mercocidades. Devemos lograr que nosso
trabalho seja cada vez mais atrativo para as
cidades sócias e não sócias.
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Se melhorarmos nosso sistema de organização poderemos socializar nosso atuar e nossos resultados, conseguindo que as cidades
sócias se sintam convocadas, e aumentar a
quantidade de novas cidades sócias, sobretudo daqueles países que têm menos representação atualmente em nossa Rede.
Também consideramos muito importante
apoiar o processo de articulação com os
Governos nacionais, e nesse sentido, seguir
aprofundando nossa relação com o MERCOSUL, mas também com a União de Cidades
Sul-Americanas (UNASUL) e outras organizações multilaterais internacionais. Neste sentido deveremos iniciar uma análise interna
acerca do alcance que queremos ter, só cidades de países da América do Sul ou mais?”.
Em outro parágrafo do plano destacamos que
embora 2015 e 2016 tenham sido anos de lançamento e apresentação de agendas globais
e próprias dos Governos locais, 2017 “será
estruturalmente uma fase de implementação
de acordos. Até então, as agendas demandarão ao Estado e à governança de todos seus
níveis territoriais maior articulação, pertinência, legitimidade e eficácia.
Portanto, não só será necessário continuar
trás a estratégia de construir uma governança regional com inclusão social, senão que
deveremos ser capazes de construir de forma
proativa modelos de gestão que na empírica demostrem ser capazes de articular de
maneira horizontal os esforços dos Governos
locais com as capacidades da sociedade civil,
do terceiro setor, dos privados e da academia
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e, paralelamente, de maneira vertical, do local
para o global, articular uma multi governança
eficaz e pertinente para enfrentar aos desafios
estabelecidos”.
Os exíguos resultados da agenda 2000 – 2015
dos Objetivos do Milênio deixaram em evidência que enfrentar os temas de maneira
isolada e só em algumas regiões do planeta
não foi uma maneira eficiente de enfrentar as
mudanças requeridas, por isso os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (2015-2030)
formam uma agenda universal que deve ser
enfrentada de maneira holística.
Em todos os estudos realizados pelas equipes
de especialistas que assessoraram as Nações
Unidas no planejamento dos ODS se repetem
certas propostas, por exemplo, aos fatores do
desenvolvimento social, econômico e meio
ambiental, se incorpora o da governança,
para a qual se necessita maior participação
cidadã, políticos honestos, prestação de contas, democratização da informação, planificação inclusiva, enfoque territorial, gestão
coordenada e enfoque de direitos.
Todas estas mudanças podem ser realizadas no território, e são os Governos locais os
que sem lugar a dúvida podem implementar
desde a base circuitos de gestão virtuosa
que incorporem experiências inovadoras em
cada um destes campos, porém, além disso,
necessitamos encontrar e promover experiências que apliquem a maior quantidade
destas práticas, ou seja, devemos intencionar que isto ocorra, pois a empírica é o único
que realmente serve para o desenvolvimento

sustentável, os modelos teóricos já foram
muito trabalhados, porém nossa impronta
será promover a necessidade de aprofundar
na integração das boas práticas que hoje de
maneira isolada se fazem em uma e outra
localidade do continente.
Entre as propostas concretas que fizemos
neste plano recalcamos as seguintes:

•

Oferecer buscar convênios com organizações internacionais ou multilaterais que
indiquem os objetivos anteriores.

•

Participar nas unidades técnico temáticas às quais estamos designados como subcoordenadores e em outras (atualmente nos
relacionamos com 7).

•

Implementar em Puerto Montt o primeiro
congresso para a troca de boas experiências, e pela nova governança que se necessita para a implementação da Agenda 2030.
Convidar e envolver agentes das organizações internacionais e de diferentes níveis
de governo, e de Governos locais externos a
Mercocidades.

•

Solicitar que as UTs se abram além das
coordenações e subcoordenações.

•

Realizar o Conselho de Mercocidades em
Puerto Montt.

•

E participar em todos os eventos que
desde Mercocidades fossemos convocados.

Reuniões e/ou Instâncias de trabalho/Atividades/Seminários:
A) Em relação a buscar convênios com organizações internacionais ou multilaterais estamos
preparando uma proposta de memorando de
entendimento entre o PNUD e Mercocidades,
que entre outras coisas inclui o trabalho conjunto para a localização dos ODS e a geração
de uma nova governança. Que será enviado
nos próximos dias à mesa diretiva.
B) Realizamos o Seminário –Oficina Internacional “Cidades da América Latina pelo
Desenvolvimento Sustentável” com a participação de CEPAL, ONU Habitat, OCDE, PNUD,
Cities Aliance, Conselho Nacional para a
implementação da Agenda 2030 de Chile e
Argentina, ORUFOGAR, FLACMA, Medellín,
Buenos Aires, Cordóba, Santa Fe, Rosario,
Montevidéu, Canelones, San Antonio de
Areco, Sucre, Assunção, La Paz, Valledopur,
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Região de Ica Peru, Madri, Instituto de Direitos Humanos de Argentina e Chile, mais de 20
cidades do Chile e da América e 200 inscritos. Apresentaram-se e intercambiaram mais
de 100 experiências de gestão realizadas por
distintos níveis do governo, da sociedade
civil e de academias relacionadas com os 17
objetivos do Desenvolvimento Sustentável,
atualmente, estamos sistematizando toda a
informação e propostas que surgiram deste
evento a favor da nova governança e articulação multinível, multiator e multisetorial.
C) No contexto do mesmo seminário se realizou
a mesa Diretiva e o Conselho de Mercocidades.
D) Em representação da Vice-presidência
Social de Mercocidades participamos nos
seguintes Fóruns, capacitações ou seminários internacionais:

•

Encontro anual de coordenações de
instâncias Temáticas de Mercocidades.
De 20 a 22 de março em Montevidéu,
Uruguai.

•

Fórum mundial sobre as Violências
Urbanas e Educação para a Convivência
e a Paz. De 19 a 21 de abril em Madri,
Espanha.

•

ONU-CEPAL. Primeiro encontro de países da América Latina e do Caribe sobre
Desenvolvimento Sustentável. De 25 a 28
de abril na Cidade do México, México.
1- Cidades sem medo. De 8 a 13 de
junho em Barcelona, Espanha.
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2- Oficina sobre localização dos
ODS. FAMSI. 14 de junho em Córdoba, Espanha.

•

Oficina sobre localização dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável. CGLU.
15 e 16 de junho em Barcelona, Espanha.
3- II Fórum Latino-Americano sobre
Desenvolvimento Econômico Local,
de 27 a 30 de junho em Cochabamba, Bolívia.
4- X Cúpula Hemisférica de Autoridades Locais da América Latina.
FLACMA. De 23 a 26 de agosto em
Pachuca, México.
5- Encontro de Governos subnacionais. Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável: desafios para a adaptação a nível local. 5 de setembro
em Buenos Aires, Argentina.

Atividades e troca com Unidades Temáticas:
Participamos na reunião on-line de julho da
UT de Planificação Estratégica e Áreas Metropolitanas.
Participamos em setembro na reunião da UT
Gênero e Município em Quilmes.
Participamos nas reuniões da Unidade de
Desenvolvimento Econômico em Quilpué e
em Assunção.

Participamos na reunião da UT de Segurança
Cidadã e Turismo em Tandil.
Com outras Vice-presidências:
Embora não fizemos nenhuma atividade
planificada com outra Vice-presidência, nos
encontramos no trabalho prático em algumas capacitações como a de Porto Alegre em
junho, na Formação de formadores de CGLU
para a Localização de ODS em Barcelona, com
a STPM na Cúpula Hemisférica de Autoridades
Locais de FLACMA e com Vice-presidências
que participaram no seminário internacional
“Cidades da América Latina pelo desenvolvimento Sustentável”, em Puerto Montt.

Acreditamos que um ano é pouco tempo para
alcançar tudo o que precisamos, mas criamos um caminho que nos está levando a um
bom destino em relação a todas as linhas de
trabalho estratégico que estabelecemos em
nosso plano.
Acreditamos que no próximo ano podemos
seguir aprofundando em cada uma dessas
propostas, especialmente de nova articulação, porém para melhores resultados devemos nos preocupar com nossa própria articulação interna.

Conclusões:
Em termos gerais a Vice-presidência de
Desenvolvimento Social cumpriu em grande
parte com as atividades que se comprometeu
realizar, apesar de que tudo isto poderia ter
sido feito de uma melhor forma, com melhores resultados e mais sistematização se existisse uma maior coordenação e trabalho mais
integral entre Vice-presidências, UTPEAM e
Presidência.
Um dos temas que ficou pendente é a assinatura de convênios com as multilaterais,
Governos nacionais e subnacionais para a
implementação de uma nova governança. No
seminário conseguimos avançar em conhecermos, porém ainda falta a assinatura de uma
Carta de Intenções com os outros níveis da
multi governança, que fixe os esforços mancomunados por essa nova governança.
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Desenvolvimento Urbano Sustentável e Mudança Climática
Cidade responsável:
Rosario, Argentina
Intendente:
Mónica Fein
Cntato responsável:
Sergio Barrios

Objetivos Prioritários:

A reunião teve como objetivo debater a renovação da estratégia de CGLU, e a função da
rede e seus associados na implementação
das agendas globais. Como representante da
América Latina, junto aos prefeitos de Quito
e Sucre, a Intendente de Rosario expôs sobre
as problemáticas da região como a violência urbana, o direito à moradia e ao trabalho
digno, a promoção da mobilidade sustentável, a adaptação e mitigação da mudança climática, e o acesso aos serviços básicos e ao
financiamento internacional para o desenvolvimento sustentável das cidades.

Respondendo ao objetivo de “Contribuir para
o processo de discussão da agenda urbana”,
proposto na Agenda de Trabalho para o período dezembro 2016-dezembro 2017, e conforme às ações propostas para tal fim, se
realizaram as seguintes atividades durante o
período:
Reuniões e/ou instâncias de trabalho, atividades, seminários:

•

Barcelona

A intendente de Rosario, Mónica Fein, na
qualidade de vice-presidente de Desenvolvimento Urbano Sustentável e Mudança Climática de Mercocidades e atual vice-presidente
de CGLU e da América Latina, participou da
reunião da CGLU em Barcelona durante o mês
de fevereiro. Do conclave estiveram presentes os prefeitos de Barcelona, Paris (França),
Montreal (Canadá), Guangzhou (China), Quito
(Equador), Estrasburgo (França) e Rabat (Marrocos), entre outras urbes.
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•

Reunião conjunta da Vice-presidência de
Desenvolvimento Urbano e Mudança Climática com a UT Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável.
Durante o mês de agosto, o diretor de Relações Internacionais da Municipalidade de
Rosario, Sergio Barrios, participou de uma
reunião da UT de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no marco da 1ª Oficina
metodológica de Elaboração de Plano de
Gestão do Risco Municipal (Mapas de Risco),
realizada na cidade de Córdoba.

•

COP 23

A intendente de Rosario, Mónica Fein participou na qualidade de Vice-presidente
de Desenvolvimento Urbano Sustentável
e Mudança Climática de Mercocidades, da
“Cúpula Climática de Líderes Locais e Regionais”, convocada pelo Alcaide de Bonn no
dia 12 de novembro de 2017 em Bonn, Alemanha, na maior reunião de Governos locais e
regionais durante a 23ª sessão da Conferência das Partes (COP23) da Convenção Marco
das Nações Unidas sobre Mudança Climática
(CMNUCC).
A Cúpula foi organizada com o apoio das
redes de Governos locais e regionais reunidos no Global Taskforce (GTF) e, facilitada
por Governos locais para a Sustentabilidade
(ICLEI).

• Organização do Seminário Internacional: “Sociedade e Mudança Climática. A Globalização da Indiferença. Uma colaboração
desde América Latina”

O Seminário Internacional ocorreu no dia 14
de novembro em Rosario, e foi organizado
com o apoio da Rede Argentina de Municípios
diante a Mudança Climática, em conjunto com
a Academia Pontifícia das Ciências, a Rede de
Soluções para um Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Arcebispado de Rosario, e a
Universidade Católica Argentina.
O seminário teve como objetivo abordar, debater e renovar os compromissos assumidos
pelos Governos locais latino-americanos participantes do Colóquio “Escravidão moderna e
mudança climática: o compromisso das cidades”, convocado pelo Papa Francisco em 2015;
e acordar uma agenda comum para enfrentar
os desafios pendentes.
Participaram do mesmo como expositores
destacados: Jeffrey Sachs, diretor da Rede
Global Espanhola para o Desenvolvimento
Sustentável, UN Sustainable Development
Solutions Network e o Monsenhor Marcelo
Sánchez Sorondo, chanceler da Academia
Pontifícia das Ciências e da Academia Pontifícia de Ciências Sociais.
Assim mesmo, como parte do seminário
ocorreu o Painel de intendentes/alcaides/
prefeitos sobre “Atualidade e desafios dos
compromissos assumidos no Colóquio Escravidão Moderna e Mudança Climática”, do qual
participaram membros de Mercocidades.
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Relações Institucionais
Cidade responsável:
Assunção (Paraguai)
Intendente:
Mario Aníbal Ferreiro Sanabria
Contato responsável:
Hermann Ratzlaff

Objetivos Prioritários:

Assunção, Concepción, Itá, Limpio (Paraguai),
São Paulo, Santana de Paraíba (Brasil), Puerto
Montt, Quilpué (Chile), Canelones (Uruguai),
San Antonio de Areco (Argentina).
Atividades e trocas com instâncias Temáticas da Rede:

•

•

Participação da Direção Geral de Relações Internacionais (DGRI) e da União Europeia (CE), em Puerto Montt, no seminário
“Cidades da América Latina pelo Desenvolvimento Sustentável”.

•

• Participação do DGRI e CE, em Montevidéu, na oficina “Um Lugar na Mesa Global”.

Do previsto no Estatuto da Rede:
Promover a Rede junto aos Governos
locais da região;
Participar, com direito a voz e voto, da
Direção Executiva;

• Auxiliar o/a Presidente nas atividades da
Rede;
•

Coordenar e mobilizar as cidades-membro da Rede, coordenadoras ou integrantes
das Unidades Temáticas afins a seu tema.
Reuniões e/ou instâncias de trabalho:
Reuniu-se em setembro passado na cidade
de Assunção a Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local com o objetivo
de avançar nos projetos surgidos em encontros anteriores: avanço do projeto “Lojas
Solidárias”, cooperação com a cidade de Itá.
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•

O Intendente de Assunção na qualidade
de Vice-presidente de Mercocidades participou, em Bruxelas, de EU POLICY FORUM ON
DEVELOPMENT.

• O diretor geral de Gabinete Gustavo Candia participou, em Cartagena de Indias, da
atividade realizada pela União de Cidades
Capitais Ibero-Americanas (UCCI): Encontro
Ibero-Americano sobre Desenvolvimento
Sustentável.
•

Gustavo Candia participou, em Montevidéu, do 1º Encontro de Coordenadores do
Cone Sul / UCCI.

•

Além disso, fizemos contato com 26 cidades do Paraguai com a intenção de regularizar atividades com Mercocidades, e com o
compromisso de que mais cidades ingressem.
Atividades com outras vice-presidências:
Participação ativa nas Reuniões do Conselho
e na Direção Executiva.

Economia Urbana
Cidade responsável:
Montevidéu, Uruguai.
Intendente:
Daniel Martínez
Contato responsável:
Nelson Fernández

Objetivos Prioritários:
Para Mercocidades o desenvolvimento se sustenta em 4 pilares fundamentais que são: o econômico, o social, o meio ambiental e o cultural.
O desenvolvimento não está só marcado pelo
crescimento econômico, senão que também
pela construção de cidades com bem-estar
social, por isso se promove a criação de territórios urbanos, periféricos e rurais adjacentes, e
centros urbanos mais justos, mais igualitários,
mais inclusivos e sustentáveis, constituindo-se
um grande desafio a enfrentar.
Entre os objetivos propostos estão: a realização de ações integradas entre as várias instâncias de Mercocidades, Direção Executiva,
Presidência, Vice-presidências e Unidades
Temáticas, assim como gerar sinergias através do diálogo e da participação dos governos locais nas UTs, abrindo espaços a outros
atores da sociedade civil organizada. Além de
promover acordos e convênios com outros
atores regionais com a finalidade de colaborar com a ação e às propostas que se levem
adiante na inovação de políticas públicas.
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Reuniões e/ou instâncias de trabalho, atividades, seminários:

•

Reunião da Direção Executiva, Santa Fe,
Argentina:
Se definiram as políticas gerais e estratégias
para o futuro da Rede, assim como também,
se discutiu o programa anual de Mercocidades, definindo a agenda e as diretrizes prioritárias referentes a várias temáticas. Dialogou-se sobre a ativa participação que terá a
Rede na Quinta Plataforma Regional para a
Redução de Riscos de Desastres para as Américas, na qual radica a intenção de concretizar um acordo e transformá-la em uma ferramenta concreta de assessoria e capacitação
à disposição das cidades, e no Fórum Mundial sobre as Violências Urbanas e Educação
para a Convivência e a Paz.

• Reunião anual de coordenação de atividades de Mercocidades:
Nesta atividade foi definida a agenda para
2017, e se lançou o programa de Cooperação Sul-Sul de Mercocidades. Se realizaram
quatro oficinas com o objetivo principal de
unir esforços e fortalecer a transversalidade
das ações de Mercocidades para 2017, dentro das quais a Vice-presidência de Economia
Urbana apresentou um referente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Nova
Agenda Urbana.
Na mencionada oficina se fez uso de uma
apresentação com conteúdos relacionados
a mudanças na infraestrutura da cidade de
Montevidéu, projeto com o qual se procura
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gerar um impacto nesta cidade, com melhoras tangíveis na qualidade de vida da própria
população. Está composta por quatro eixos
estratégicos, em primeiro lugar, Projetos de
alto impacto, com a participação de atores
políticos e sociais para a hierarquização e
seleção de projetos, que são de alta demanda
cidadã e de longo prazo. Em segundo termo,
qualidade, o Escritório das Nações Unidas de
Serviços para Projetos (UNOPS) supervisa o
planejamento e a execução dos projetos. Em
terceiro lugar, Sustentabilidade, onde a parcela representa 2% do total de recursos da IM,
projeto com uma qualificação de baixo nível
de risco de grau de inversão, e um prazo de
financiamento alinhado com a vida útil dos
projetos. Por último, a transparência, se cria
uma Comissão Especial de Monitoramento e
Seguimento composta em sua grande maioria
por Vereadores da Câmara de Vereadores de
partidos da oposição, o Fiduciário financeiro
se encontra supervisado pelo Banco Central
do Uruguai, a auditoria externa é realizada
empresa especializada autorizada pelo BCU, e
conta com informação disponível à cidadania.

•

Articulação com FAMSI e ONU-Habitat:

Atividades e trocas com Unidades Temáticas:

Desde Mercocidades, o Fundo Andaluz de
Municípios para a Solidariedade Internacional (FAMSI) e ONU Habitat, convocaram
a funcionários/as, técnicos/as e dirigentes
intermediários das mercocidades a que se
candidatem para o curso on-line denominado “Economia Urbana: para uma estratégia
de Desenvolvimento Local Inclusivo e Sustentável”. O objetivo esboçado com este curso
é progredir enquanto à estratégia de Mercocidades para o Desenvolvimento Econômico
Local, ministrado por vários profissionais na
temática. Ao mesmo tempo, se propõe contribuir com a compreensão e promoção do
desenvolvimento local urbano e da governança, oferecendo ferramentas que facilitem
o exercício da gestão local, e promover um
âmbito de diálogo e debate sobre o Desenvolvimento Econômico Local e Regional.

A vice-presidência se propôs articular com
várias instâncias temáticas da rede, mas não
foi possível em grande escala, salvo uma
troca na reunião de Coordenadores que se
realizou em março de 2017 na cidade de Montevidéu e dois encontros com a coordenação
da Unidade Temática de Desenvolvimento
Econômico Local de Mercocidades, coordenada pela Intendência de Canelones, não se
pode avançar mais neste contexto.

Cidades e organizações participantes das
atividades, seminários, reuniões, instâncias
de trabalho:
Santa Fe e Rosario da Argentina, La Paz da
Bolívia, Porto Alegre do Brasil, Puerto Montt
do Chile, Assunção do Paraguai, Montevidéu
do Uruguai, BID, ONU-Habitat, FAMSI e CEPAL.

Com outras vice-presidências:
Se manteve um diálogo fluído com a Vice-presidência de Relações Institucionais exercida
pela Municipalidade de Assunção, Paraguai, e
no âmbito da Direção Executiva com todas as
outras que a integram.
Conclusões:
Os governos locais entendem a necessidade de
um novo sistema de governança multinível e
junto a vários atores a nível mundial, instam a
que os governos nacionais renovem os marcos
institucionais a fim de promover uma governança compartilhada e uma descentralização
eficaz; a que se construam políticas nacionais
urbanas e regionais integradas e coerentes,
alinhadas com os governos subnacionais;
a que se planejem novos sistemas de financiamento para racionalizar o financiamento
com a sustentabilidade, e por último a que se
envolvam aos governos locais e regionais e a
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suas associações no seguimento dos ODS e na
nova agenda urbana. Desde esta necessidade
a cidade de Montevidéu, Vice-presidência de
Economia Urbana de Mercocidades entende
que deve se aprofundar o acionar dos governos locais da rede em uma política de alianças
e de incidência que vão gerando consciência
e reconhecimento nos diferentes contextos
onde se tomam as decisões globais, regionais
e nacionais.

Integração Fronteiriça
Cidade responsável:
La Paz, Bolívia
Intendente:
Luis Revilla Ferrero
Contato responsável:
Oscar Angulo Salvatierra

Objetivos prioritários:
O objetivo principal de La Paz na Vice-presidência de Integração Fronteiriça, tal como
indica o plano de trabalho apresentado no
início da gestão, é: “Integrar a Mercocidades
novos membros, maximizando as vantagens
comparativas de integração que oferece a
Rede a favor de cidades da região andina
e outras da América Latina e do Caribe que
desejem formar parte da mesma”.
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Nesse mesmo plano de trabalho se estabeleceram os seguintes objetivos específicos:

•

Destacar os espaços de coordenação e/
ou associativismo dos Governos locais em
cada país da Região Andina.

•

Gerar canais de comunicação e troca de
informação com cidades andinas e outras
sobre as vantagens da afiliação a Rede.

•

Promover conjuntamente a Presidência e/
ou a Secretaria Técnica Permanente (STPM)
da Rede em diferentes cenários e/ou espaços
associativos municipais nos países da Região
Andina, que permitam visualizar as oportunidades que se tem em ser membro.

•

Canalizar e facilitar o ingresso de novos
membros à Rede, promovendo a troca e a
cooperação horizontal entre todos os Governos locais da região através da participação
nas instâncias Temáticas da Rede.

Reuniões e/ou instâncias de trabalho, atividades, seminários:
De acordo aos objetivos mencionados, o
município de La Paz realizou gestões com
certas cidades que não são membros da
Rede com o fim de atrai-las e incentivá-las a
participar de Mercocidades e de suas várias
instâncias.
Na verdade, considerando que Mercocidades
foi criada no âmbito do MERCOSUL e que, por
esse motivo, seus participantes são principalmente cidades dos países membros do
bloco, considerou-se conveniente alvejar a
cidades dos países sul-americanos que não
são membros plenos deste bloco, principalmente da região andina, com a ideia de lograr
um maior equilíbrio na participação regional.

Os mais interessados foram Bogotá e Manizales que nos fizeram várias perguntas em
relação aos procedimentos e as atividades
que se realizam em Mercocidades. Essas perguntas foram esclarecidas mediante a troca
de e-mails, ligações telefônicas e mensagens
de whatsapp. Tudo isso sempre em coordenação com a STPM.
As notas foram enviadas à Associação de
Municipalidades Equatorianas (AME), à Federação de Municípios da Colômbia (FMC) e
à Associação de Municipalidades do Peru
(AMP). A Quito não se enviou, visto que, as
autoridades dessa cidade manifestaram que
não tinham interesse em participar da rede
de Mercocidades. Contatamo-nos com a
STPM de Mercocidades a fim de obter informação útil que possa servir para atrair a
novos membros.

Foi assim que se enviaram notas sobre a
conveniência de se associar a Mercocidades
às Associações de Municípios de Equador,
Colômbia e Peru, as quais se solicitou difundir a informação sobre a Rede a seus respectivos membros; e diretamente aos municípios de Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena,
Manizales, Pasto e Santa Marta da Colômbia;
a Guayaquil e Manta do Equador; e a Cusco,
Tacna, Arequipa e Trujillo do Peru. Tudo isso
em coordenação com a Secretaria Técnica
Permanente de Mercocidades (STPM).
Desses 13 municípios, recebemos resposta
até o dia hoje de Bogotá, Manizales, Pasto e
Cartagena, porém com diferentes níveis de
interesse.
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Cidades participantes das atividades, seminários, reuniões, instâncias de trabalho:
Como já se explicou, as atividades realizadas
foram feitas diretamente com algumas cidades que não são membros de Mercocidades,
como Bogotá, Manizales, Pasto e Cartagena,
que são as cidades que manifestaram seu
interesse por participar da Rede.
Atividades e trocas com Unidades Temáticas:
Para responder algumas das consultas das
cidades interessadas, se trabalhou diretamente com os responsáveis da coordenação
da Unidade Temática de Cultura (UTC), que
também está a cargo de La Paz.
Com outras Vice-presidências:
Devido a que as atividades da Vice-presidência de Integração Fronteiriça se enfocaram
em gerir a incorporação de novos membros,
ao igual que no caso das Unidades Temáticas,
não houve interação com outras vice-presidências, senão que o trabalho se coordenou
diretamente com a STPM.
Conclusões:
Das gestões realizadas até o momento, pode
se evidenciar que existe interesse por formar
parte de Mercocidades em alguns municípios
da Colômbia, porém não é assim nos municípios de Equador e Peru, de onde não recebemos nenhuma resposta. Portanto, nossas
gestões estiveram centradas quase que totalmente em municípios colombianos.
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Assim mesmo, das perguntas que recebemos dos municípios interessados em participar (Bogotá, Manizales e Pasto), podemos
concluir que as dúvidas estiveram enfocadas
principalmente na parte administrativa e
burocrática do processo de adesão a Mercocidades e não nos benefícios que a Rede oferece. O que pode ter ocorrido devido a que a
informação enviada inicialmente já continha
um resumo sobre os benefícios da Rede e,
portanto, esse tema já tinha sido esclarecido,
é necessário considerar isto, para que em
futuras gestões se inclua desde o princípio
todos os procedimentos que se devem cumprir para formar parte de Mercocidades.
Enquanto a outras gestões, estão se fazendo
contatos com municípios importantes da
Bolívia, como Trinidad (capital do Departamento do Beni), Quillacollo (segunda cidade
em importância do Departamento de Cochabamba) e Yacuiba (cidade fronteiriça com
Argentina), que poderiam estar interessados
em se associar a Mercocidades por motivos
estratégicos e de visibilização internacional
os dois primeiros, e pela aproximação geográfica aos municípios do norte argentino no
caso do último.
Finalmente, embora ainda não possamos
falar de resultados, já que as gestões estão
em andamento, cabe destacar que na primeira fase deste trabalho se conseguiu um
avanço importante ao receber o interesse
manifesto da cidade de Bogotá, que é justamente a cidade de maior importância estratégica de todas as mencionadas; pois além
de se tratar da capital de Colômbia e, portanto de um centro urbano importantíssimo,

com cerca de 8 milhões de habitantes, é um
ator que pode contribuir muito a Mercocidades, e ao pretendido equilíbrio da participação regional.

Unidades Temáticas, Grupos e
Comissões
Unidade Temática de Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável
(UTADS)
Cidade Coordenadora:
Córdoba, Argentina
Intendente:
Javier Mestre
Responsável pela coordenação:
Sebastián Roca
Cidades subcoordenadoras:
Esteban Echeverria, Santa Fe e Rosario
(Argentina), Santa Lucia de Peru
Intendentes:
Fernando Gray, José Corral, Mónica Fein y Salvador Tunco
Responsáveis de subcoordenação:
Lautaro Lorenzo, Roberto Celano, Daniela
Mastrangelo e Salvador Tunco

Objetivos prioritários:

• Realizar 4 reuniões da Unidade, trabalhando em comissão, com sede em cada uma
das cidades coordenadora ou subcoordenadora que participe, e em duas cidades tendentes a sua incorporação à Unidade Temática.

•

Promover uma maior participação e crescimento em um 15% de cidades membros da
Rede na UTDS.

•

Propiciar a incorporação de no mínimo
3 cidades novas da província de Córdoba à
Rede de Mercocidades.

•

Coordenar duas capacitações em boas
práticas ambientais e resiliência a mudança
climática, dirigida a municípios com a cooperação de organismos nacionais e/ou internacionais de reconhecida trajetória.

•

Desenvolver a identidade visual conjunta
da UTDS em matéria de ecoeficiência com a
geração e desenvolvimento de um produto
comum.
Temáticas a desenvolver:

• Colaborar e fomentar a integração fronteiriça com a formação do CORREDOR BIOCEÂNICO proposto pela Vice-presidência
de Desenvolvimento Urbano Sustentável e
Mudança Climática.
•

Potencializar o debate sobre SOCIEDADES
RESILIENTES das cidades membros.

•

Fortalecer e promover, prosseguindo a
linha de trabalho em que colaboramos, a
aplicação de políticas baseadas na MARCA
DE CARBONO e INVENTÁRIOS DE GASES DE
EFEITO ESTUFA.

•

Incorporar ao debate as BOAS PRÁTICAS
AMBIENTAIS e medidas de ECOEFICIÊNCIA
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factíveis de adotar por parte dos Municípios
da Rede, com a criação de uma ação comum
e conjunta que propicie uma identidade
visual unívoca, outorgando à Unidade uma
identidade regional.
Reuniões e/ou instâncias de trabalho, atividades, seminários:

• Reunião anual de coordenação de atividades de Mercocidades de 20 a 22 de março de
2017, em Montevidéu. A qual teve como objetivo unir esforços e fortalecer a transversalidade das ações da Rede durante o ano.
•

1ª Oficina metodológica para a elaboração de plano de gestão do risco municipal
(mapas de risco), Córdoba.

•

Em 27 de abril no Jardim Botânico de Córdoba se realizou a oficina, com o objetivo de
compartilhar a experiência de Córdoba em
matéria de prevenção e ação diante de riscos
ambientais da cidade, difundir conhecimentos técnicos sobre riscos ambientais, promover uma cultura de prevenção e mitigação
de desastres na sociedade e conhecer as
ações de resiliência abordadas pela cidade
de Santa Fe.

•

Na cidade de Córdoba se realizou uma
jornada de trabalho no marco do Corredor
Bioceânico, onde participaram os intendentes e suas respectivas equipes de trabalho
para estabelecer pontos de interesse sobre
os quais abordar esta temática.

• Fomentar a elaboração de inventários
de GEI. Atentos aos pontos fortes de ter o
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“Índice de Prosperidade Urbana”, o Município de Córdoba assinou uma carta de acordo
com assistência técnica para a elaboração do
Índice de prosperidade Urbana com o Escritório Regional para América Latina e o Caribe
(ROLAC), Nações Unidas. Também se assinou
um convênio de adesão com a rede Argentina
de Municípios frente à mudança climática e
com a intenção de proporcionar ferramentas
na elaboração de GEI, se organizou uma oficina para identificar o protocolo adequado e
a forma em que se devem completar os formulários. O Eng. Ricardo Bertolino, secretário
executivo da RAMCC participou do encontro
de Mercocidades realizado em Córdoba e
falou às cidades participantes sobre os inventários de gases de efeito estufa.

•

Candidatura e seleção para a Décima
Capacitação Regional de Mercocidades, realizada em Santa Fe, 26 a 30 de junho de 2017,
com a proposta “Formação da Rede de Ação
Metropolitana Ambiental Córdoba” como uma
forma de trabalhar com cidades da Província
de Córdoba, que são membros da rede e com
a possibilidade de incorporar novas cidades.

•

Resiliência, gestão de resíduos e sustentabilidade, Esteban Echeverria.

•

Nos dias 31 de agosto e 1º de setembro,
as Unidades Temáticas de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (UTADS) e Desenvolvimento Social de Mercocidades (UTDS) se
reuniram em Esteban Echeverria, para trabalhar de maneira sinérgica a vinculação de
aspectos ambientais e sociais nas políticas
locais. Entre os temas previstos para tratar estiveram: a construção de Resiliência

Urbana, a Gestão Integral de Resíduos e a
Promoção da Sustentabilidade.

•

Jornada de Resiliência Urbana e Regional, Rosario.

•

Jornada de Resiliência Urbana e Regional, no âmbito da 2ª Bienal de Ambiente SIAR
e do Congresso Reciclar 2017, em Rosario, no
dia 29 de setembro. O objetivo da atividade
era potencializar a troca de informação e
conhecimentos a fim de promover processos
de planificação, bem como ações tendentes a
incrementar a resiliência entre os municípios
participantes da UTADS de Mercocidades.

•

Participação do Coordenador da UTADS
no evento "Buenos Aires Resiliente", um projeto do programa 100 Resilient Cities, criado
pela Fundação Rockefeller, onde se participou ativamente para trabalhar em ações
tendentes a beneficiar a UTADS.

•

Candidatura da Municipalidade de Córdoba, à Campanha “Cidades Resilientes”
(outubro 2017). Atentos a que a cidade está
trabalhando ativamente em matéria de
redução do risco de desastres e resiliência, é
que aderimos a esta campanha, convidando
a cidades da rede a participarem desta iniciativa para encarar ações que nos permitam
analisar ameaças e vulnerabilidades urbanas, preparar a nossa cidadania e trabalhar
ativamente na implementação de planos
integrais para a gestão do risco.

•

Desenvolvendo atualmente o “Guia de
Boas Práticas de Mercocidades”, considerando como está trabalhando cada cidade,
convidamos a realizar um trabalho conjunto
para gerar o manual de boas práticas com o
selo de Mercocidades.

•

No âmbito da Cúpula de Mercocidades se
desenvolverá, em Córdoba, nos dias 29, 30/11
e 1/12, a Oficina de Formulação de Planos de
Redução de Risco de Desastres a Nível Local
a cargo de UNISDR; na qual se divulgará o
Marco de Sendai 2015–2030 e os 10 aspectos
essenciais para lograr cidades resilientes,
concluindo com a aplicação da Ferramenta
de Autoavaliação para a resiliência frente a
desastres a nível local, de forma prática e
participativa.
Cidades participantes das atividades, seminários, reuniões, instâncias de trabalho:
órdoba, Esteban Echeverria, San Antonio de
Areco, Villa Carlos Paz, Cidade Autônoma de
Buenos Aires, Río Tercero, Almirante Brown,
Rosario, Santa Fe, Lobos, Venado Tuerto,
Lomas de Zamora, Morón, Huinca Renancó,
General Deheza, Funes, Sacanta, Rio Ceballos,
Estación Juarez Celman, Monte Cristo, Rio
Segundo, Laborde, Almafuerte, Los Surgentes, Bell Ville.
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Conclusões:
Desde a coordenação da UTADS trabalhamos
durante este período com o propósito de
contribuir com os Governos locais na troca
de experiências enquanto a várias temáticas,
nos propusemos como objetivo fundamental
promover o trabalho conjunto das cidades
membros da Rede, para o qual desenvolvemos o Guia de Boas Práticas de Mercocidades, este projeto procura gerar um produto
realizado conjuntamente, pelo qual valorizamos a colaboração individual para traduzi-lo
a um guia coletivo que nos seja de utilidade a
todos os que formamos parte de Mercocidades; dado que somos conscientes da importância que possui iniciar este caminho para
um fortalecimento institucional da Rede.
Além do âmbito do eixo proposto pela atual
Presidência realizamos ações e oficinas, as
quais se vêm refletidas nos conteúdos abordados, culminando com uma oficina a cargo da
UNISDR em sintonia com a temática abordada.
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Estamos convencidos que os objetivos propostos pela Rede, os quais incentivam a
criação de redes, onde se proponham ações,
programas e projetos, promovem o interesse
comum intermunicipal, imprescindíveis nos
processos de integração; atentos a isso, é
que estamos trabalhando na incorporação de
novas cidades da província de Córdoba para
formar parte da Rede.
Finalmente, queremos destacar que apresentamos projetos e desenvolvemos ações em
prol do benefício coletivo para os membros
da Rede, já que reconhecemos que o trabalho
mancomunado gera benefícios para todos.

Unidade Temática de Autonomia, Gestão e Participação
(UTAGP)
Cidade Coordenadora:
Zárate, Argentina
Intendente:
Osvaldo Raúl Cáffaro
Responsável pela coordenação:
Ariel Ríos
Cidades subcoordenadoras:
Córdoba (Argentina), e Puerto Montt (Chile).
Intendentes:
Ramón Mestre, Gervoy Paredes Rojas
Responsáveis de subcoordenação:
Jaime Juaneda, Juan Carlos Benítez

Unidade Temática de Ciência, Tecnologia e Capacitação
(UTCTeC)
Cidade Coordenadora:
Montevidéu				
Intendente:
Daniel Martínez
Responsável pela coordenação:
Cristina Zubillaga
Cidades subcoordenadoras:
Zárate, La Plata, Pilar e Rafaela (Argentina).
Intendentes:
Osvaldo Raúl Caffaro, Julio Cesar Garro, Nicolás Ducote e Luis Alberto Castellano
Responsáveis de subcoordenação:
Jorge Llaguno Davile, Gustavo Kienzelmann,
Jesús Sánchez e Emiliana G. Hidalgo

Objetivos prioritários:
De acordo com o plano de trabalho proposto
pela presidência de Mercocidades para 2016,
a UTCTeC propôs como objetivo principal o
desenvolvimento de políticas públicas regionais com visão integradora, que promova a
geração de conhecimento e a capacitação dos
atores envolvidos, para o avanço no planejamento e implementação dos processos tecnológicos e científicos destinados ao desenvolvimento sustentável das cidades.
Temáticas a desenvolver:
Foram estabelecidos três eixos de trabalho
que permitirão gerar resultados tangíveis,
que adicionem valor às cidades participantes. Os eixos respondem a uma lógica transversal de relacionamento com as orientações
propostas por Mercocidades e se baseiam no
apoio técnico e na cooperação com outros
atores relevantes como universidades e institutos de ciência e tecnologia.

• Cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis.
Começou-se a trabalhar para o desenvolvimento de uma capacitação vinculada à temática de cidades resilientes e sustentáveis,
considerando a oportunidade de que Montevidéu forma parte do Programa 100 Cidades
Resilientes (100 CR). Finalmente, no dia 29
de junho, Mercocidades assinou um acordo
com o mencionado Programa 100 CR, com o
objetivo de fortalecer a resiliência dos Governos locais da América do Sul, em Santa Fe,
paralelamente a 10ª Capacitação Regional de
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Mercocidades e a apresentação da estratégia
de resiliência da cidade, nela participaram o
Presidente de Mercocidades e intendente de
Santa Fe, José Corral; o diretor de Estratégia
de 100 CR, Braulio Morera; e o coordenador
da Secretaria Técnica Permanente de Mercocidades (STPM), Jorge Rodríguez. Entendendo
que tal convênio cumpria perfeitamente
com o objetivo que se tinha traçado, se deu
por resolvido e se decidiu concentrar-se na
temática específica que atende esta Unidade
Temática, com o foco nas cidades inteligentes
e sustentáveis com o apoio na tecnologia que
este Século XXI nos habilita, concentrandonos nos eixos temáticos II e III.

•

Dadas às características desta instância
temática se propõe gerar uma nova forma de
gerir a Rede, que utilize os avanços tecnológicos, e que possa ser copiada por outras
instâncias Temáticas.
Com a participação de Maru Lucuix, referente
da Unidade de Buenos Aires; Gabriela Trupia,
Municipalidade de Zárate; Maria Ines Rosa,
France Diplomatic, serviço de Cooperação
de Ação Cultural; Emiliana Hidalgo, secretária de Desenvolvimento e Inovação, Relações
Internacionais de Rafaela; Gustavo Kienzelmann, Direção de Atração de Investimentos,
Relações Internacionais e TICs, Subsecretaria
de Desenvolvimento Econômico da Municipalidade de La Plata, e o apoio permanente
de Guzmán Robaina, do Departamento de
Relações Internacionais de Montevidéu; se
tentou gerar um plano de reuniões virtuais
por Skype, tendo gerado parte dos avanços
na matéria de possível treinamento para
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os Municípios da Rede, como prova piloto.
Delas derivou a reunião com Rockefeller de
100 CR, cujo avanço se expressou no ponto
anterior. Entende-se que as reuniões virtuais não geraram uma estratégia adequada de
trabalho, dadas as dificuldades para as pessoas cumprirem com sua participação em dia
e hora programados. Descartou-se este meio
como adequado.
Gerou-se então um quadro utilizando como
meio o TRELLO, um software de uso livre, ao
menos para o alcance que poderia ter servido a nossos objetivos. Preparou-se o tema
de sustentabilidade e resiliência a efeitos
de convidar às cidades a compartilharem os
impactos agudos e crônicos que afetam a
nossas cidades, e a partir disso, poder traçar
estratégias de trabalho conjunto. Também
foi um meio que não alcançou um nível adequado de comunicação, por isso foi descartado; mas, não a importância de avançar na
definição de um questionário para a publicação de projetos de cada cidade, para ter
uma espécie de base de dados/repositório
de projetos/experiências.
Entendeu-se que para aprofundar na obtenção
de dados/repositório de projetos/experiências das diferentes cidades era imprescindível
armar um questionário/pesquisa que aproxime à realidade de cada cidade. Nesse sentido, se preparou junto com a Municipalidade
de La Plata, um rascunho de pesquisa que será
apresentado na XXII Cúpula de Mercocidades,
em novembro de 2017, na cidade de Córdoba.
Os pontos que se trabalharam na mencionada pesquisa são, fundamentalmente, os que

podem mostrar as necessidades e os avanços
de umas cidades ou outras, no que se refere a:
- Infraestrutura para fornecer acesso a Internet.
- Internet das coisas.
- Sistemas de informação territorial
- Sistema de gestão integral do território.
- Sistema de endereços postais.
- Sistema de gestão eletrônica de trâmites.

•

Gerar um espaço virtual de divulgação
das diferentes experiências das cidades da
Rede nos temas de interesse da Unidade.
Reuniões e/ou instâncias de trabalho, atividades, seminários:
Geraram-se reuniões aproveitando as instâncias formais de seminários ou eventos regionais. Em março de 2017 no âmbito do “Encontro anual de coordenação de atividades de
Mercocidades”, se realizou uma reunião da
Comissão com a presença de Gustavo Kienzelmann e Emiliana Hidalgo, das Municipalidades de La Plata e Rafaela, junto com representantes de Montevidéu, Cristina Zubillaga,
Rosario Fossati e Guzmán Robaina.
No marco do III Encontro de Cidades Inteligentes e Sustentáveis, realizado em Montevidéu, em agosto de 2017, se aprofundou no
tema de tecnologias para criar uma cidade
mais humana, a partir da ciência, tecnologia
e inovação para transformar cidades. Qual é

a cidade do futuro? Que atributos deve ter
uma cidade inteligente? De que maneira nos
estamos preparando para cumprir com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável?
Um governo pode funcionar de acordo das
tecnologias?
Expositores nacionais e internacionais de
altíssimo nível e experiências próximas e
distantes para transformar Montevidéu aprofundaram no tema de histórias verdadeiras de inovação, casos de êxito e histórias
reais de soluções e desafios que enfrentam
as cidades hoje: big data, análise de redes
sociais, microssegmentação e georreferenciação, blockchain, carros elétricos, sensores ambientais, redes neuronais, inteligência
artificial, expuseram: Daniel Martínez, Nicolás Jodal, Maria Simón, Fernando Brum, José
Clastornik, Bruno Gili, Carlos Gadsden, Andres
Carpanzano, Gustavo Kienzelmann e cidadãos e cidadãs em geral, em painéis interativos e participativos.
Cidades participantes das atividades, seminários, reuniões, instâncias de trabalho:
Montevidéu, Buenos Aires, La Plata e Rafaela.
Conclusões:
Em matéria de comunicação e colaboração
aproveitando as novas tecnologias fica muito
por fazer para poder integrar cidades tão
diferentes como as da rede de Mercocidades,
porém se entende que é uma matéria na qual
tem que se seguir trabalhando intensamente
até encontrar uma via fluída de comunicação.
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Em questão de capacitação, não em resiliência
senão em tecnologia e inteligência das cidades,
é necessário gerar uma linha de orientação
para conhecer as realidades atuais e as capacidades para colaborar das diferentes cidades.
Por isso, a pesquisa/questionário, em que se
trabalhou poderia gerar essa base para obter
um sistema colaborativo no futuro.

Unidade Temática de Cultura
(UTC)
Cidade Coordenadora:
La Paz (Bolívia)
Intendente:
Luis Revilla Ferrero
Responsável pela coordenação:
Andrés Zaratti
Cidades subcoordenadoras:
Rosario (Argentina), Valparaiso (Chile) e San
Jose (Uruguai)
Intendentes:
Mónica Fein, Jorge Sharp e José Luis Falero
Responsáveis de subcoordenação:
Giulia Luisetti, Isabella Monso e Juan Carlos
Barreto

Objetivos Prioritários:

•

Colaborar com a integração e desenvolvimento do MERCOSUL a partir da promoção
e difusão das expressões culturais da região
a nível local e através de espaços de importantes redes como a UCCI.

•

Fortalecer o sentido de integração e cooperação entre grandes, médias e pequenas
cidades, mediante políticas de integração
e desenvolvimento cultural, baseadas nos
princípios de reciprocidade e bem comum.

•

Coadjuvar ao incremento da participação
na rede de Mercocidades de maior número
de cidades dos países andinos, principalmente da Bolívia.
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•

Dar continuidade às ações destinadas
a promover o ótimo desenvolvimento da
Agenda 21 da Cultura e Cultura 21 Ações nas
cidades da região.
Temáticas a desenvolver/lineamentos de
trabalho:

•

Fortalecimento da participação das cidades membro na UTC e fomento à incorporação de outras novas, principalmente da
região andina.

• Desenvolvimento de ações e de projetos
conjuntos de mobilidade e circulação cultural ao interior da região, no âmbito de festivais, encontros, programas culturais próprios de cada cidade.
•

Incentivo de ações para incrementar projetos de troca de experiências e assistência
técnica entre os Governos locais das cidades
membros da UTC em pró de seu fortalecimento institucional.

• Fomento de indústrias culturais das
cidades membros e a interação dos atores
e gestores culturais para o desenvolvimento
de iniciativas culturais conjuntas.
•

Vinculação da Unidade Temática de Cultura com outras redes culturais e com outras
Unidades Temáticas de Mercocidades.
Reuniões e/ou instâncias de trabalho, atividades, seminários:
A Reunião Anual da UTC se realizou em La
Paz, Bolívia, de 26 a 28 de outubro de 2017.

Esta teve como objetivo gerar um espaço de
encontro e discussão na região para compartilhar experiências, debater várias problemáticas que fazem a tarefa cultural para
estabelecer metas comuns, unir esforços e
empreender ações que fortaleçam as gestões
públicas culturais, assim como, consolidar o
desenvolvimento cultural como ferramenta
fundamental para aprofundar os processos
de integração da região e colaborar com o
desenvolvimento sustentável e integral das
cidades da região do MERCOSUL.
O Seminário Internacional se realizou em
La Paz, Bolívia, nos dias 26 e 27 de outubro
de 2017, abordando em duas sessões problemáticas sobre a diversidade, a proteção
do patrimônio cultural e a importância da
cultura como fator de geração de riqueza e
desenvolvimento econômico. Teve por objetivo gerar um espaço de informação, encontro e discussão para pessoas envolvidas na
tarefa cultural desde suas diferentes áreas,
para promover ações comuns que fomentem
o desenvolvimento cultural como um 4º pilar
do desenvolvimento sustentável.
O III Festival do Sul se realizou em La Paz, em
outubro de 2017, nas áreas de Dança Contemporânea (solos, duetos e trios) e de Dança Folclórica (danças cênicas de salão, com um ou
dois casais). Especificamente, ocorreu paralelamente a dois festivais que anualmente
se realizam em nossa cidade: 1) O VI Festival
Internacional de Dança Contemporânea “Danzénica”, cujo objetivo é difundir este gênero
através de mostras, exposições, seminários e
oficinas que permitem a integração e troca de
experiências e 2) O VI Festival Internacional de
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Danças Folclóricas “A Dança Integradora das
Culturas”, cujo objetivo é integrar e divulgar a
riqueza da dança de nossas culturas e povos.
O Diretório de Festivais e Festividades do Sul.
A partir da elaboração de fichas específicas,
está se coordenando com as cidades membros da Rede para que enviem informação
sobre dois festivais, mostras ou atividades
artísticas de grande magnitude e duas manifestações folclóricas populares mais significativas de sua cidade.
Atualização permanente do Diretório de
Autoridades Culturais da rede Mercocidades,
bem como dos conteúdos da web da UTC.
Cidades participantes das atividades, seminários, reuniões, instâncias de trabalho:
Da reunião da UTC e do seminário internacional “O Cultural como 4º Pilar do Desenvolvimento” participaram 36 delegados de
22 cidades da região de Argentina, Bolívia,
Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai, das
quais apenas três não formam parte ativa
da Rede, mas duas delas manifestaram seu
compromisso para nos próximos meses gerir
sua incorporação nesta.
Por outro lado, como parte da IV Festa do Sul
participaram do:
Festival “Danzénica”, representações das cidades de Buenos Aires, Santa Fe (Argentina), La
Paz (Bolívia), São Paulo (Brasil), Paraná (Brasil), e Assunção (Paraguai) que formam parte
da região, além da cidade do México DF.
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Festival Internacional “A Dança Integradora
de Culturas” representações das cidades de
San José do Uruguai e Assunção do Paraguai,
além de grupos de Itália e França. Cabe destacar que a delegação de Trujillo, Peru, apesar
de ter confirmado sua participação, não pode
realizá-la por problemas administrativos em
seu município.

Unidade Temática de Cooperação Internacional (UTCI)
Cidades coordenadoras:
São Paulo (Brasil), Santa Fe (Argentina), Córdoba (Argentina) y Montevideo (Uruguay,
como STPM)
Intendentes:
João Doria, José Corral, Ramón Mestre y
Daniel Martínez
Responsáveis de coordenação:
Elizabeth Affonso, Simón González, Noelia
Wayar y Jorge Rodríguez
Cidades subcoordenadoras:
Lavalleja (Uruguay), La Paz (Bolivia) y Perugorría (Argentina).
Intendentes/as:
Adriana Peña, Luis Revilla Herrero y Angelina
Soledad Lesieux
Responsáveis de subcoordenações:
Analaura Soto, Óscar Angulo y Angelina Soledad Lesieux

Grupo de Trabalho em Cultura
do Esporte, da Atividade Física
e da Recreação

Intendentes:
José Corral, José Fortunati e Daniel Martínez
Responsáveis de subcoordenações:
Bernardino Landi, Carlos Fernando Simões
Filho y Daniel Leite

Grupo de Comunicação
Cidades coordenadoras:
São Paulo (Brasil), Santa Fe (Argentina), Córdoba (Argentina), Montevidéu (Uruguai),
cidades da Comissão Diretiva e a STPM
Intendentes:
João Doria, José Corral, Ramón Mestre e
Daniel Martínez
Responsáveis pela coordenação:
Sem nomeação de São Paulo, Carmen Albretch/Lisandro Giménez, Natalia Albanese e
Sabrina Crovetto
Cidades subcoordenadoras:
Canelones (Uruguai) e Guarulhos (Brasil)
Intendentes:
Yamandú Orsi e Gustavo Henric Costa.
Responsáveis de subcoordenações:
Sara Castro e Luis Jácome

Objetivos Prioritários:
Cidade coordenadora:
Parcona (Peru)
Intendente:
José Luis Gálvez Chávez
Responsável pela coordenação:
Ismael Armando Rodríguez Arroyo
Cidades subcoordenadoras:
Santa Fe (Argentina), Porto Alegre (Brasil) e
Montevidéu (Uruguai)

Avançar na consolidação do Plano Estratégico
de Comunicação de Mercocidades, e avaliar e
monitorar seus avanços.
Realizar recomendações para favorecer uma
melhor comunicação entre as instâncias da
Rede.
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Facilitar ferramentas e expertise em comunicação em momentos específicos, de importante visibilidade e difusão (cúpulas, campanhas regionais e outros eventos destacados a
nível regional que realize a Rede).
Propiciar que as áreas de comunicação dos
Governos locais membros da Rede incluam
em suas pautas de comunicação atividades,
comunicados, etc., que realize Mercocidades.
Colaborar na formação de equipes de comunicação de cidades membros da Rede na
abordagem da perspectiva regional e integradora da comunicação.
Formular e implementar projetos comunicacionais regionais em Mercocidades, que possam ser financiados pela própria Rede ou por
outras organizações e entidades.
Reuniões e/ou instâncias de trabalho:
22 de novembro de 2016 em Santa Fe, paralelamente a XXI Cúpula de Mercocidades.
21 de março de 2017 em Montevidéu, paralelamente ao encontro de coordenação geral
de atividades de Mercocidades.
De 29 a 31 de agosto de 2017 no Panamá, participação no II Encontro de Governos locais
e Comunicação Social da União de Cidades
Capitais Ibero-Americanas, com a participação de representantes da STPM (Montevidéu)
e de Santa Fe (Presidência de Mercocidades).
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6 e 7 de novembro de 2017 em Córdoba, paralelamente ao encontro “Fortalecimento da
Capacidade Institucional, Técnica e Operativa
da Rede”.
Atividades, produtos:
Apoio na elaboração de 8 entrevistas filmadas durante a Cúpula em Santa Fe.
goo.gl/ysTjVg
Elaboração e difusão de comunicados de
imprensa durante a Cúpula e em outros
momentos destacados da Rede em 2017.
Definição do roteiro para o novo vídeo institucional de Mercocidades.
Elaboração de proposta para uma nova web
institucional de Mercocidades, em processo.
Concretização de um artigo na edição número
30 da revista de distribuição internacional
“Cidade Sustentável”.
Participação no encontro de Comunicação, da
União de Cidades Capitais Ibero-Americanas
no Panamá, de 29 a 31 de agosto, com o objetivo de organizar para o acordo de cooperação integral assinado entre ambas as redes e
acordar ações conjuntas no âmbito de uma
campanha internacional contra a violência
de gênero em cidades ibero-americanas.

Cidades participantes das atividades, seminários, reuniões, instâncias de trabalho:
5 em total, Santa Fe, Córdoba, Montevidéu,
Canelones e Guarulhos.
Conclusões:
Destacamos que este ano se avançou na
obtenção de fundos para financiar produtos e
atividades para desenvolver no próximo ano,
como a nova web de Mercocidades, o vídeo
institucional da Rede, assim como fundos
para a realização de dois encontros presenciais: um do Grupo de Comunicação e outro
de Diretores de Comunicação de cidades
membro da Rede, tudo isto com o apoio da
União de Cidades Capitais Ibero-Americanas.

Comissão de Direitos
Humanos (CDDHH)
Cidade Coordenadora:
Montevidéu, Uruguai
Intendente:
Daniel Martínez
Responsável pela coordenação:
Ernesto Beltrame
Cidades subcoordenadoras:
Córdoba (Argentina)
Intendentes:
Ramón Mestre
Responsáveis de subcoordenações:
Guadalupe Mias

Unidade Temática de
Desenvolvimento Social
(UTDS)
Cidade Coordenadora:
Esteban Echeverria (Argentina)
Intendente:
Fernando Gray
Responsável pela coordenação:
Lautaro Lorenzo
Cidade subcoordenadora:
Venado Tuerto (Argentina)
Intendente:
José Luis Freyre
Responsáveis de subcoordenações:
Lucila Bensegues
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Temáticas a desenvolver:
A principal meta é a de uma cooperação
efetiva na Unidade Temática no desenvolvimento e troca de experiências e instrumentos entre os diferentes integrantes da Rede
Mercocidades, o fortalecimento institucional para a abordagem da complexidade dos
problemas sociais urbanos e a extensão dos
trabalhos produzidos da rede a outros âmbitos, para produzir uma sinergia positiva de
conhecimento em busca de boas práticas. As
temáticas: Inclusão Social, Direitos Humanos,
Infância, Gênero, Idosos, Desenvolvimento
Sustentável, tráfico de pessoas, Integração
Regional são os principais eixos que se manifestaram de forma permanente na UTDS e
se trabalharam com atividades e ações concretas. Como instância Temática comum em
relação ao MERCOSUL se trabalhou os eixos
Infância e Habitat.
Reuniões e/ou instâncias de trabalho, atividades, seminários:
Propôs-se para o quarto trimestre de 2017
realizar Jornadas Internacionais de Urbanismo, Ambiente e Território, com o objetivo
de integrar os saberes acadêmicos, com a
institucionalidade pública que deve realizar as políticas, nutri-las e fazer do debate
um modo de integração com os vários organismos sociais e a cidadania em geral. Esta
atividade se realizou em conjunto com as
Unidades Temáticas de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Desenvolvimento
Urbano, entre outras.
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No passado 31 de agosto e 1º de setembro
se realizou em Esteban Echeverria a reunião
conjunta das Unidades Temáticas Desenvolvimento Social e Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Cidades participantes das atividades, seminários, reuniões, instâncias de trabalho:
Venado Tuerto, Lomas de Zamora, Cidade
Autônoma de Buenos Aires, Almirante Brown,
Córdoba, San Antonio de Areco, Avellaneda,
San Martín, Vicente Lopez, Morón e Lobos.
Conclusões:
Destacou-se durante as jornadas a participação de organismos de relevante peso em temáticas socioambientais como a Autoridade da
Bacia Matança Riachuelo e Água e Saneamentos Argentinos que fornece serviços de Saneamento a mais de 33 Municípios da província
de Buenos Aires e Comissão Capacetes Brancos. Participaram representantes das seguintes cidades: Lobos, San Antonio de Areco,
Córdoba, Venado Tuerto, Lomas de Zamora,
Almirante Brown, Cidade Autônoma de Buenos Aires e Morón. Por outro lado, durante as
jornadas se trabalhou um eixo ligado à Resiliência Urbana, neste sentido se manteve uma
videoconferência com o escritório para América do Sul da organização Governos Locais
pela Sustentabilidade (ICLEI), que expôs sobre
as diferentes iniciativas que estão realizando
na região como o Pacto de Prefeitos e o Fórum
Mundial da Água. Ao mesmo tempo, se manteve uma videoconferência com Raúl Salazar,

máximo responsável para as Américas do
Escritório das Nações Unidas para a Redução
de Riscos de Desastre (UNISDR). Raúl Salazar
falou para os participantes sobre as diferentes ações que a UNISDR vem realizando em
matéria de redução de riscos e fomento da
construção de cidades mais resilientes. Destacando neste anexo a planificação urbana
e territorial, a implementação de legislação
que promova elementos de redução de riscos, educação e aspectos sociais vinculados
à preparação para situações de contingência.

Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local
(UTDEL)
Cidade Coordenadora:
Canelones
Intendente:
Yamandú Orsi
Responsável pela Coordenação:
Horacio Yanes
Cidades Subcoordenadoras:
Santa Fe (Argentina), Jaboatão dos Guararapes (Brasil), Quilpué (Chile), Itá (Paraguai) e
Pimentel (Peru)
Intendentes:
José Corral, Anderson Ferreira, Mauricio
Viñambres, Gloria Benitez, José Gonzales
Responsáveis de subcoordenações:
Julio Tealdo, Odilón Lima, Mauricio Viñambres, Gloria Benitez e José González Ramírez
Objetivos Prioritários:

•

Contribuir para ampliar e fortalecer o
funcionamento da Unidade Temática, com
uma interação e diálogo permanente entre as
cidades membro.

• Articular o trabalho desenvolvido pela Unidade Temática com outras Unidades vinculadas
ao desenvolvimento econômico, com a finalidade de gerar e realizar ações em conjunto.
•

Fortalecer e difundir as experiências de
economia social e solidária, bem como das
pequenas e médias empresas (Pymes), contribuindo para sua inserção internacional.
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•

Promover a realização de negócios entre
empresas (principalmente PMES) das cidades
da Rede.

•

Identificar fontes de cooperação internacional que estejam dirigidas a fortalecer o
desenvolvimento econômico das comunidades.
Reuniões e/ou instâncias de trabalho
20 de febrero de 2017 – videoconferência, na
qual participam as unidades membro da Unidade Temática e onde se planifica as atividades que se realizarão no ano.
Cidades participantes: Santa Fe, Esteban
Echeverría, Viedma, Córdoba, Rafaela, San
Nicolás de los Arroyos, Pergamino, Federal –
Entre Ríos, Esperanza (Argentina), Jaboatão
dos Guararapes (Brasil), Quilpué (Chile), Itá,
Limpio, Pte. Hayes, Chaco (Paraguai), Pimentel, Calapuja (Peru), Canelones, Montevidéu
(Uruguai).
6 de junio de 2017– Primeira Reunião da Unidade Temática em Quilpué, Chile
Cidades participantes: Santana de Parnaíba (Brasil), Ocucaje, Santiago de Ica (Peru),
Coquimbo, Valparaíso, Puerto Montt, Quilpué
(Chile), Canelones, Montevidéu (Uruguai).
Temas tratados:

•

Propõe-se realizar exposição de produtos de forma permanente em cada município.

• Manter presença audiovisual das cidades
membro em atividades de cada município.
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•

Posicionar a Mercocidades como marca.

•

Estabelecer uma rede de economia
solidária.

• Coordenar espaços adequados de exposição em relação a DEL Mercocidades. Por
exemplo: stand em feiras, escritório de
turismo e outros.
•

Estabelecer conexões com a área de
turismo inter-regional.

• Proposta para criar um fundo por cada
cidade participante, que esteja orientado a
troca de iniciativas de empreendimentos.
5 de julio de 2017 – Segunda Reunião da Unidade Temática em Rafaela, Argentina
Cidades participantes: San Antonio de Areco,
San Nicolás, Santa Fe, Rafaela (Argentina), Quilpué (Chile), Canelones, Montevidéu (Uruguai).
Temas Tratados:

•

Concretização de lista de produtos, datas
e lugares para venda e exposição em mercados fixos e stands oferecidos.

•

Estudo de criação de fundo para apoio
a Empreendedores. Relatório da Comissão
Mariela (Quilpué), Pablo Balea (Montevidéu),
Marcela (Coquimbo), Marcelo (Puerto Montt).
Avanço sobre o Fundo, objetivos e propósitos.

•

Proposta do Projeto de E-Commerce apresentado pela cidade de Rafaela.

•

Planificação de Trabalho para a reunião da Unidade Temática, em setembro, em
Assunção.
4 de septiembre de 2017 – Tercera Reunião da
Unidade Temática em Itá e Assunção, Paraguai
Cidades participantes: Puerto Montt, Quilpué (Chile), San Antonio de Areco (Argentina),
Santana de Parnaíba (Brasil), Canelones (Uruguai), Itá, Limpio, Assunção (Paraguai).

aspectos, e se destacou que é necessário buscar fontes de financiamento para realizá-lo.

•

Resolveu-se que para à próxima Cúpula
de Mercocidades, que se celebrará em Córdoba, em novembro, se tenha um logotipo
planejado e um lugar de exposição para a
apresentação do Projeto “Lojas Solidárias Mercocidades”.
Atividades, seminários:

Temas tratados:

Quilpué - Chile

•

•

Avanço do Projeto Lojas Solidárias de Mercocidades: Realizar propostas para o catálogo
e tudo sobre resoluções. Propôs-se a criação
de um logotipo identificatório para as Lojas
Solidárias.Este Projeto é sobre uma economia criativa com projeção de intercâmbio, se
propôs as formas de como proceder para o
assessoramento econômico, em termos de
produção. Propôs-se também o slogan para
levar uma mensagem solidária, que enfoque
o Turismo entre os povos e a expansão cultural dos costumes das cidades integrantes da
rede de Mercocidades.

•

Avanço do Projeto de E-commerce apresentado pela cidade de Rafaela, começando
pela execução do catálogo e cooperação SulSul. Definiu-se a ideia de ter uma rede de vendas através de um portal web com usuários,
e de pesquisar as Câmaras de Comércio de
cada país.

Exposição do Ministério de Economia e
Relações Internacionais para iniciativas de
intercâmbio comercial.

•

Exposição sobre Iniciativas de intercâmbio em torno a Empreendimentos através de
Mercocidades.

•

Exposição de experiências de Desenvolvimento Econômico e Fomento Produtivo Local.

• Visita Patrimonial e de Empreendimento
Rural.
Rafaela – Argentina:
CIECEx (4° Congresso Internacional de Entidades de Comércio Exterior):

• Exposição de Ferramentas de Facilitação
do Comércio.

•

Apresentação do Projeto “Fundo Solidário
para Empreendedores” pela Municipalidade
de Quilpué. Fez-se referência a seus principais
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•

Exposição de atividades de fomento e
desenvolvimento econômico da cidade de
Rafaela (Programas Rafaela Empreende,
Rafaela Exporta)

•

Oficina sobre Contratos Internacionais

•

Consolidar o Projeto de criação de “Lojas
Solidárias de Mercocidades”

•

•

Avançar na criação do fundo de Solidariedade dirigido a empreendedores.

Ita – Asunción:
Oficinas e/ou exposições:

• Avançar no Projeto E-Commerce, começando pela consolidação de um catálogo de
produtos que as diferentes cidades possam
oferecer.

•

•

Novos cenários para a Integração Econômica Regional

Método de financiamento para Projetos
Locais do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

•

Apresentação do mapa demográfico e
geográfico do Paraguai.

• Exposição sobre a experiência de boas
práticas e qualidade do setor público.
•

Exposição sobre a realidade paraguaia
no setor privado.

•

Visita a Expo Feira “Itá e sua produção 2017”.

Conclusões:

•

Desde a Unidade Temática nos propusemos seguir fortalecendo o funcionamento
da mesma, aprofundando a inter-relação
e comunicação entre as cidades membro,
como se fez em 2017.
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Seguimento e localização dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), relacionados à área de influência da Unidade
Temática.

Unidade Temática de Desenvolvimento Urbano (UTDU)
Cidade coordenadora:
San Antonio de Areco, Argentina
Intendente:
Francisco Durañona
Responsável pela coordenação:
Lucas Smarke
Cidades subcoordenadoras:
Zárate e Perugorría (Argentina), Puerto Montt
(Chile) e Belo Horizonte (Brasil).
Intendentes:
Osvaldo Caffaro (Zárate); Angélica Lesieux
(Perugorría) Leonardo de la Prida Sanhueza
(Puerto Montt), Alexandre Kalil (Belo Horizonte)
Responsáveis de subcoordenações:
Pablo Giménez, Alfredo Godoy, Daniel Reyes y
Livia Monteiro.

•

Propiciar eventos de debate e reflexão
sobre questões urbanísticas comuns a nossas cidades, e promover a difusão e pesquisa
das questões próprias da planificação e gestão urbanas.

•

Contribuir para o desenvolvimento de
instrumentos urbanísticos para o fortalecimento financeiro dos Municípios.
Temáticas a desenvolver:
Tema 1. TERRA:

Objetivos Prioritários:

Acesso a terra, Perfil Produtivo e Sustentabilidade Ambiental. A terra é nosso Habitat.
O Direito à Cidade também é o Direito ao
enraizamento: propomos trabalhar naqueles temas que propiciem as condições para a
reprodução da vida; a inclusão em mercados
regionais; o Direito à Centralidade, à conectividade para ter acesso a bens e serviços que
a cidade oferece.

•

•

Promover a implementação do Direito à
Cidade da Nova Agenda Urbana na América
do Sul.

•

Avançar para a construção de uma
reforma jurídico-institucional, que hierarquize aos municípios. Fortalecer aos Municípios do MERCOSUL é a tarefa.

• Formular e propor políticas, instrumentos e boas práticas locais de desenvolvimento urbano, que contribuam para o
melhoramento das gestões urbanas locais.

Segurança alimentar / soberania alimentar: Debate e trabalho sobre o alinhamento às
condições que impõe a agroindústria global
e a reivindicação do conhecimento dos povos
para responder à demanda de alimentos.

•

Planificação urbana para cidades e sociedades resilientes. Habitat e Gestão do risco.

• Políticas do Solo, Mercados da Terra, e
financiamento de cidades, mais-valia.
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Tema 2. TETO:
O Direito à moradia como parte fundamental
do Direito a cidade e ao Habitat.

• A moradia como Direito, a preservação
da identidade, a construção da cidadania,
a cidadania sul-americana, a apropriação
do espaço público e da paisagem. O espaço
público também é Habitat.
•

A Planificação não se restringe ao urbano. A
autonomia de nossos Governos locais nos permite planificar o território. O urbano e o rural.

•

Participação do coordenador da UT,
Lucas Smarke, na consulta da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL)
à rede Mercocidades sobre o Plano de Ação
Regional para a Implementação da Nova
Agenda Urbana.

•

Participação de Lucas Smarke na 10ª
capacitação regional para a formulação de
projetos de Mercocidades.

•

Tema 3. TRABALHO:

Participação do secretário de Planejamento, Luis Lupini, na Escola de Resiliência.

Sem trabalho não existe cidade.

Atividades, seminários:

A cidade se mantém e se potencializa a partir
do trabalho. A geração de emprego é o motor
das cidades. Por isso, uma cidade que gera
condições para o desenvolvimento e reprodução da vida, é uma cidade que propicia o
Habitat.

Na quarta-feira 9 de novembro se realiza o
seminário “Terra, Teto e Trabalho”, no âmbito
do qual se celebra a reunião da UT. O objetivo do seminário é compartilhar experiências exitosas e políticas orientadas a garantir o acesso à terra, à moradia e ao trabalho
digno, como pilares do desenvolvimento
local mediante a geração de enraizamento.

Trabalho sobre os vínculos sul-sul que potencializem nossas capacidades para gerar trabalho, valor agregado e inclusão social,
turismo, centralidade da produção. Desde
uma visão territorial, dando ênfase no protagonismo dos Governos locais e na necessidade de incrementar a participação das
mulheres nestes processos.

108

Reuniões e/ou instâncias de trabalho, atividades, seminários:

C a p í t u lo 5

Em uma curva crescente de migração da população as grandes urbes, entendemos que os
Governos locais devem gerar políticas que
permitam melhorar a qualidade de vida de
seus habitantes, e que tenham acesso tanto às
necessidades básicas como a produtos simbólicos-culturais.

Entendemos, ademais, que este desenvolvimento não pode ser realizado de maneira
isolada, senão que as cidades da região e
do continente devem planificar políticas em
conjunto que garantam o intercâmbio de
ações exitosas vinculadas ao enraizamento.
Cidades participantes das atividades, seminários, reuniões, instâncias de trabalho:
Faltando uma semana para se realizar o
seminário, já confirmaram a presença as
seguintes cidades: Puerto Montt (Chile), Malvinas Argentinas, Esteban Echeverria e Zárate
(Argentina).
Conclusões:
Acreditamos que devido à iniquidade na participação das diferentes cidades, seria muito
proveitoso lograr a interação das UTs em
algum evento intermediário entre as cúpulas,
para poder conhecer os trabalhos que possam chegar a ter um impacto nas várias áreas
que maneja a rede de Governos locais.
Por outro lado, pretendemos seguir promovendo o desenvolvimento urbano, considerando os acordos internacionais como os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a
Nova Agenda Urbana, e o Marco de Sendai.

Grupo de Deficiência e Inclusão (GDI)
Cidade Coordenadora:
Montevidéu
Intendente:
Daniel Martinez
Responsável pela coordenação:
Federico Lezama
Cidades subcoordenadoras:
Villa Carlos Paz e Santa Fe
Intendente:
Esteban Aníbal Aviles e José Corral
Responsáveis de Subcoordenações:
Patricia Morla e Alejandra Fantinatto
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•

Objetivos Prioritários:

•

Consolidar o grupo e aumentar o número
de cidades participantes do GDI.

• Publicar o número 5 da Revista Rampa
Mercocidades como forma de articulação e
divulgação das boas práticas de cada cidade
participante do Grupo.
•

Criar um mapa de acessibilidade de Mercocidades, priorizando os espaços públicos
e circuitos de maior relevância de cada uma
das cidades e dos serviços turísticos.

•

Realizar um encontro sobre gênero e
deficiência coordenado com a UT de Gênero.

Estabelecer um intercâmbio de cooperação sul-sul acerca da aplicação da Convenção sobre os direitos das pessoas com Deficiência (CPCD) no nível dos municípios.

• Organizar uma mesa de trocas “Após 11
anos da aprovação da Convenção sobre os
direitos das pessoas com Deficiência das
Nações Unidas” no marco da XXII Cúpula de
Mercocidades.
•

Promover o pronunciamento das cidades
integrantes de Mercocidades acerca de seu
compromisso com a CPCD, e divulgar as principais ações que se realizam para contribuir
com seu cumprimento.

Reuniões e/ou instâncias de trabalho:
Objetivo

Tarefas Realizadas

Data

Consolidar o grupo e
aumentar o número de cidades participantes.

- Realizou-se uma convocatória às cidades da Rede,
convidando para participarem do Grupo de Deficiência
e Inclusão.

Abril 2017

Como resultado se incorporaram ao GDI:
Municipalidade de Chillán
Viejo, Chile.
Municipalidade de Avellaneda e de San Isidro
(Argentina)
Prefeitura de Belo Horizonte e de Minas Gerais
(Brasil)
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Objetivo

Tarefas Realizadas

Data

Contribuir para a formação em
Tecnologias da Informação e
da Comunicação aplicadas à
deficiência.

Através do CeRTI de Montevidéu se organizaram oficinas
temáticas, na modalidade
virtual streaming:

Agosto 2017

-Oficina de Comunicação
Aumentativa e/ou Alternativa.
-Oficina de Lecto-escrita com
apoio de Pictogramas.
As mesmas contaram com a
participação de mais de 85
inscritos de cidades de toda
a região.

Realizar um encontro sobre
gênero e deficiência coordenado com a UT de Gênero.

Com a ação mancomunada
das cidades de Villa Carlos
Paz, Santa Fe (província),
Canelones e Montevidéu, se
elaborou um projeto sobre
Gênero-Deficiência que se
aplicará com recursos do
Programa de Cooperação SulSul de Mercocidades.

Agosto 2017
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Objetivo

Tarefas Realizadas

Data

Promover o pronunciamento
das Cidades, Municípios e
Províncias integrantes de Mercocidades sobre seu compromisso com a CPCD, e divulgar
as principais ações que se
realizam para contribuir com
seu cumprimento.

Elaborou-se uma proposta
“tipo rascunho” da Declaração
de compromisso com a CDPD,
a qual foi levada à consideração das cidades parte.

Outubro 2017

Falta definir em conjunto
com as cidades participantes
do GDI, como se fará este
pronunciamento.
O mais provável é que seja
na próxima edição da Revista
Mercocidades (N°5)
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Publicar o número 5 da Revista
Rampa Mercocidades

Solicitou-se a cada cidade
participante do GDI, a redação
de um artigo.
O conteúdo do relatório central
será o próprio Plano de trabalho 2017 do GDI.

Outubro 2017

Criar um mapa de acessibilidade a nível de Mercocidades, priorizando os espaços
públicos e circuitos de maior
relevância em cada uma das
cidades.

Formalizou-se o contato e
acordo com a Cooperativa
Rampita, que é a proprietária da app RampitaUY, e
que será a plataforma onde
se hospedará e divulgará a
informação.
Falta organizar e definir os
planos de difusão da App.

Novembro 2017
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Objetivo

Tareas a realizar

Fecha

XXII Cúpula de Mercocidades,
Córdoba.

Organizar uma mesa sobre a
CDPD na cúpula de Córdoba.

Novembro 2017

Organizar uma mesa de
intercâmbios “Após 11 anos da
aprovação da Convenção internacional sobre os direitos das
pessoas com Deficiência das
Nações Unidas” no âmbito da
XXII Cúpula de Mercocidades.

- Assegurar-se de que haja
acessibilidade nas instalações.
- Realizar os convites correspondentes.
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Unidade Temática de
Educação (UTE)
Cidade Coordenadora:
Santa Fe (Argentina)
Intendente:
José Corral
Responsável pela coordenação:
Erika Figueroa
Cidades subcoordenadoras:
Córdoba (Argentina)
Intendentes:
Javier Mestre
Responsáveis de subcoordenações:
Cecilia Aro

Objetivos Prioritários:
Objetivos Gerais:

Continuar gerando espaços de debate e
troca sobre as dimensões: política institucional, pedagógica, comunitária, orçamentária para a gestão das políticas destinadas
à educação das primeiras infâncias em cada
Município.

•

Promover o desenvolvimento de ações
que tendam à instalação de políticas públicas que abordem de forma integral os problemas dos jovens concebendo-os como um
ativo de nossa sociedade.

• Promover a circulação, a socialização e
a gestão de conhecimento sobre a temática,
é também uma atividade proposta que se
espera realizar sistematizando, digitalizando
e publicando no espaço web da UT.
Temáticas a desenvolver:

Promover a construção de políticas educativas de qualidade para atender a primeira
infância.

As temáticas estão vinculadas com a inclusão
social, principalmente, focalizadas nas políticas de educação para as primeiras infâncias e
as políticas de atendimento integral a jovens.

•

Levantar e analisar as estratégias educativas realizadas por cidades membro da Rede,
e as principais experiências regionais e internacionais destinadas à inclusão de jovens.

Reuniões e/ou instâncias de trabalho:

Objetivos específicos:

Atividades, seminários:

• Aprofundar ações que tendam à instalação de políticas públicas que considerem
as crianças como sujeitos de direito, sendo
a educação o direito de habilitação para
outros direitos.

• Painel “Instituições, famílias e comunidade: o ambiente educativo e o direito a uma
educação integral da primeira infância”, a
cargo da Prof. María Cecilia Guillamondegui.
28 de setembro em Santa Fe, Argentina.

•
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Reunião de Coordenação – 28 de setembro
em Santa Fe, Argentina.

•

Ato de entrega do Prêmio Mundial da
Organização Mundial para a Educação pré
-escolar (OMEP) ao intendente de Santa Fe e
presidente de Mercocidades, José Corral, em
reconhecimento à política de Jardins Municipais e sua contribuição com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. 28 de setembro em Santa Fe, Argentina.
Cidades participantes das atividades, seminários, reuniões, instâncias de trabalho:
Santa Fe, Morón, Viale (convidado especial),
San Justo (convidado especial), San José del
Rincón (convidado especial), Argentina.

Comissão de Fomento
de Negócios (CFN)
Cidade Coordenadora:
Santana de Parnaíba (Brasil)
Prefeito:
Elvis Cezar
Responsável pela coordenação:
Mauro Brunetto

Objetivos Prioritários:
Promoção de convênios e missões entre as
cidades de Mercocidades. Também com Bancos Internacionais de desenvolvimento para
o fomento de negócios.
Oficinas bimestrais de capacitação das cidades integrantes da Rede e uma Conferência
com rodadas de negócios, apresentação de
modelos e mecanismos de desenvolvimento,
infraestrutura e inovação, com a integração
e troca de boas práticas alcançadas entre as
cidades / países; como metodologia e ferramentas para promover o desenvolvimento e
investimento na região.

Comissão de Economia Social
e Solidária (CESS)
Cidade coordenadora:
Perugorría (Argentina)
Sin información

Reuniões e/ou instâncias de trabalho, atividades, seminários:
Em Montevidéu (Uruguai), Santana de Parnaíba assinou vários protocolos de intenções
de cooperação mútua entre as cidades / países, objetivando a mútua cooperação entre
os países e um plano de ação para o fomento
de negócios entre as cidades, promovendo
o desenvolvimento econômico sustentável,
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assim como a troca de experiências e o aperfeiçoamento dos processos de gestão pública.
Participação no "Fórum Mundial Sobre as Violências Urbanas" de 19 a 21 de abril de 2017,
em Madri, Espanha.
Santana de Parnaíba apresentou sua exposição em Quilpué (Chile), onde o secretário
de Desenvolvimento e Fomento de negócios
Mauro Brunetto, explicou à Rede, a III feira de
negócios, e convidou aos membros de Mercocidades a este evento, o qual está orientado
a empresários e comerciantes da cidade e
região, com o objetivo de divulgar os produtos e serviços das empresas, fomentando os
negócios e multiplicando os contatos entre
as mesmas em uma grande rede de negócios.
Com o objetivo de uma possível participação
de expositores, aproveitando a ocasião para
aproximar as relações institucionais entre as
cidades / países, com o importante networking
entre os participantes / visitantes.
Depois das exposições se iniciaram os trabalhos nos seminários / oficinas onde as cidades de Itá (Paraguai), Canelones, Montevidéu
(Uruguai), Puerto Montt, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué (Chile) e Santana de Parnaíba
participaram do desenvolvimento do valioso
projeto de criação de um "Catálogo de Produtos de Mercocidades”, que contém ilustrações, descrições e especificações de produtos que cada cidade membro deseja divulgar,
com o fim de atrair compradores para seus
produtos.
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Considerando que cada país / cidade tem
suas Leis sanitárias e demais regulamentos enquanto aos produtos que podem ser
ou não comercializados, ficou estabelecido
que o país que tenha interesse em adquirir
o produto no catálogo deverá contatar diretamente com o país / cidade / produtor e
resolver seus possíveis obstáculos legais
que variam de um país a outro. Este catálogo deverá ser impresso em 3 (três) idiomas:
Espanhol, Português e Inglês.
Outra importante ferramenta na área de
fomento de negócios foi o desenvolvimento
do artesanato como fonte de renda, com a
pujança das mulheres na linha de produção
das peças em toda sua cadeia produtiva.
Nesta ocasião tivemos a oportunidade de
visitar uma exposição de produtos artesanais
típicos, que possuíam uma forte identidade
local que agregava um maior valor ao produto.
Em Assunção, Paraguai, cumprindo o calendário da programação de reuniões entre os
membros da Rede, se realizaram outras duas
oficinas, uma em Assunção e outra em Itá.
Santana de Parnaíba em todas as ocasiões,
depois de concluir os trabalhos junto à Rede,
procurou manter contato com as agências
das Câmaras de Comércio dos países anfitriões, para fomentar ainda mais a troca de
experiências com os empresários locais para
a sustentabilidade das ações e investimentos
entre as empresas cidades / países.

Cidades participantes das atividades, seminários, reuniões, instâncias de trabalho:
As cidades participantes em ambas as oficinas
foram: Canelones, Puerto Montt, San Antonio
de Areco, Itá, Assunção e Santana de Parnaíba.
Conclusões:
Fomento de Negócios caminhou muito para
incentivar uma aproximação das cidades
membros, com o objetivo de fortalecer cada
vez mais as relações de cidadania, cooperação mútua e desenvolvimento econômico
sustentável, através de políticas públicas de
modelos de gestão e resultados de êxito que
foram obtidos por outros países, adaptando
os modelos exitosos para aplicar soluções
compatíveis com a nossa realidade no MERCOSUL, com o objetivo de lograr que o fortalecimento e dinamismo seja cada vez maior
na Rede.

Unidade Temática de Gênero
e Município (UTGM)
Cidade Coordenadora:
Montevidéu, Uruguai
Intendente:
Daniel Martínez
Responsável pela coordenação:
Patricia González Viñoly
Cidades subcoordenadoras:
Quilmes e Santa Fe, Argentina
Intendentes:
Martiniano Molina e José Corral
Responsáveis de subcoordenações:
Iliana Lingual e María Paula Spina

Objetivos Prioritários:

•

Continuar com o fortalecimento e ampliação da participação das cidades na Unidade
Temática de Gênero e Município, a fim de
construir uma verdadeira rede sul-americana de cidades trabalhando para a igualdade de gênero.

•

Promover a troca sobre boas práticas em
matéria de políticas de gênero, para construir
coletivamente um banco legitimado internacionalmente de experiências exitosas e políticas inovadoras para a igualdade de gênero.

• Avançar na execução de um projeto
regional em conjunto com a ONU Mulheres
(Organização das Nações Unidas dedicada a
promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres) do projeto cidade
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segura para as mulheres, com o objetivo de
abordar a violência baseada em gênero no
espaço público.
Temáticas a desenvolver:

•

Fortalecimento da Rede.

•

Boas práticas em Violência Baseada em
Gênero.
Reuniões e/ou instâncias de trabalho:
18 de agosto em Quilmes, Cidade Autônoma
de Buenos Aires (CABA), Argentina.
A reunião se realizou em Quilmes com o objetivo de propiciar a participação das cidades
da região, uma vez que se identificou que
quanto menor tempo de traslado maior é a
participação das cidades. Nesse sentido, a
reunião teve como objetivo conversar sobre
a Consultoria realizada pela Dra. Valeria
España sobre a historicidade e os objetivos
da Rede desde sua fundação.
Na reunião avançamos na importância de
reunir às áreas de gênero das cidades para
trocar ideias sobre práticas e políticas. Na
segunda parte da reunião trocamos ideias
sobre o novo software de atendimento a
mulheres em situação de violência doméstica
implementado por Quilmes, e se compartilhou sobre diferentes aspectos dos modelos
de atendimento das cidades.
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Assim mesmo, se realizou uma declaração
cujo objetivo foi evidenciar a necessidade de
que as cidades invistam recursos, infraestrutura e tempo no combate à violência baseada
em gênero.
Cidades participantes das atividades, seminários, reuniões, instâncias de trabalho:
Quilmes, Morón e Santa Fe da Argentina,
Puerto Montt do Chile, Assunção do Paraguai
e Montevidéu do Uruguai.

Unidade Temática de Integração Fronteiriça (UTIF)
Cidade coordenadora:
Barra do Quaraí (Brasil)
Intendente:
Iad Sholi
Responsável pela coordenação:
Hamilton Santos Rodrigues
Cidades subcoordenadoras:
Porto Alegre (Brasil), Santa Fe (Argentina)
Intendentes:
José Fortunati e José Corral
Responsáveis de subcoordenações:
Adriana Martínez

Unidade Temática de
Juventudes (UTJ)

Objetivos Prioritários:

•

Promover as relações com redes internacionais que estejam envolvidas em políticas
juvenis.

•

Criação do Observatório Regional de
Políticas Sociais de Juventudes do MERCOSUL, com o objetivo principal de produzir
informação de forma sistemática para o
estudo e a pesquisa sobre a situação dos
jovens, com o fim de implementar ações e/
ou políticas públicas orientadas ao desenvolvimento integral dos jovens.
Reuniões e/ou instâncias de trabalho, atividades, seminários:
As reuniões foram através de streaming com
o responsável de Santa Fe e Porto Alegre.
Conclusões:

Cidade coordenadora:
Córdoba (Argentina)
Intendente:
Ramón Mestre
Responsável pela coordenação:
Nicolás Casado
Cidades subcoordenadoras:
Santa Fe (Argentina) e Porto Alegre (Brasil)
Intendentes:
José Corral e Nelson Marchezan Júnior
Responsáveis de subcoordenações:
María Cecilia Battistutti e Carlos Filho

•

Incentivar esta Unidade Temática com os
responsáveis de cada município, comprometendo-os a realizar as políticas de juventude
que sejam partes.

•

Continuar com o incentivo do observatório para cumprir com o objetivo de produzir informação de forma sistemática para o
estudo e a pesquisa sobre a situação dos
jovens, com o fim de implementar ações e/
ou políticas públicas orientadas ao desenvolvimento integral dos jovens.
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Unidade Temática de Planificação Estratégica e Áreas
Metropolitanas (UTPEAM)
Cidade coordenadora:
Buenos Aires
Intendente:
Horacio Rodríguez Larreta
Responsável pela coordenação:
Jorge Giorno, Patricia Mancuello e Yamil Asch
Cidades subcoordenadoras:
Esteban Echeverria, Pilar e Perugorría (Argentina), Puerto Montt (Chile), Assunção (Paraguai) e Canelones (Uruguai)
Intendentes:
Fernando Gray, Nicólas Ducoté, Angelina Soledad Lesieux, Gervoy Paredes Rojas, Yamandú
Orsi, Mario Aníbal Ferreiro Sanabria
Responsáveis de subcoordenações:
Roberto Ariel Devoto, Claudio Sule, Luis Garrido, Víctor Raúl Benítez González, Jesús Sánchez e Angelina Soledad Lesieux

• Iniciar uma política ativa de aproximação
com todas as cidades dos países integrantes do MERCOSUL, convidando-as a participar da Rede, com o objetivo de incorporar
novas visões sobre os problemas comuns, e
colaborar com experiências tanto exitosas,
como com processos que não lograram seu
objetivo.
•

Promover la articulación con otras redes,
impulsando el intercambio mutuo de conocimiento, experiencias y buenas prácticas,
fortaleciendo las capacidades en relación a
la Planificación Estratégica en Áreas Metropolitanas.

• Identificar o estado de situação dos Planos Estratégicos das cidades membro, com o
objetivo de elaborar perfis.

Objetivos Prioritários:

Temáticas a desenvolver:

•

•

Dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela atual coordenação da UTPEeAM,
aprofundado e ampliando os logros obtidos,
com o fim de potencializar o capital intelectual, teórico e prático que possui a UT.

• Reforçar um espaço de reflexão e troca
incorporando ao debate da Planificação
Estratégica temas e ferramentas atualmente
em discussão nas cidades do mundo como:
ser Governo Aberto, Transparência, Inclusão social, Participação ativa da Cidadania,
120
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de redução e Gestão de riscos de desastres, Resiliência, mitigação e adaptação a
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As diferentes escalas de conglomerados
urbanos, áreas metropolitanas e a importância de sua Planificação Estratégica.

•

O desenvolvimento de metrópoles policêntricas como forma de consolidar cidades
compactas, integradas, equitativas, sustentáveis e eficientes.

•

A Cidadania Metropolitana como fator
predominante a consolidar no reconhecimento sobre as fronteiras tangíveis e intangíveis a fim de propiciar a inclusão social potencializando as identidades locais.

•

Problemáticas que transcendem as fronteiras locais e que têm que ser primordiais
na hora de planejar estrategicamente a
área metropolitana: Transporte, Resíduos,
Bacias hidrográficas, Faixas Litorâneas, Meio
Ambiente, Infraestrutura e Serviços.

• Os Organismos Metropolitanos de Gestão nas diferentes áreas de ação.
•

Jurisprudência legal que sustente e apoie a
difícil tarefa de gerir as Áreas Metropolitanas.

•

Governo Aberto, transparência, aproximação e acesso à informação da Gestão em prol
de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.
Reuniões e/ou instâncias de trabalho:
Primeira reunião da Unidade Temática de Planificação Estratégica e Áreas Metropolitanas
- 7 de Julho de 2017 / Celebrou-se na Cidade
Autônoma de Buenos Aires (CABA), Argentina,
no dia 7 de julho de 2017, a Primeira Reunião
do ano da Unidade Temática de Planificação
Estratégica e Áreas Metropolitanas. A dinâmica foi presencial unicamente para aqueles
municípios que integram a Área Metropolitana
de Buenos Aires (AMBA) e virtual para o resto
da Argentina e outros países.
Na primeira etapa da reunião da Unidade Temática, se realizou uma troca de experiências das

cidades presentes, em relação aos temas que
hoje afetam individualmente a cada Município,
com a finalidade de contrastar as diferentes
políticas que se realizam para mitigar as problemáticas que hoje as afligem.
Depois a jornada se dividiu em dois painéis
temáticos: o primeiro, “Ferramentas de planificação e articulação da estrutura urbana com
participação da cidadania”, contou com contribuições das cidades de Santiago do Chile
(César Rodríguez, diretor geral da Secretaria
Comunal de Planificação), La Plata (Amparo
Arteaga, coordenadora do Plano Estratégico
“La Plata 2030”), Assunção (Fabiola Cristaldo,
diretora de Planificação), Córdoba (Elvira Fernández, Instituto de Planificação Municipal) e
Rosario (Pablo Hernán Abalos, secretário de
Planejamento Urbano). O segundo painel, “Planificação Estratégica em perspectiva metropolitana”, esteve composto pelas apresentações
da CABA (Yamil Asch, gerente operativo da
Unidade de Coordenação do Conselho de Planejamento Estratégico), São Paulo (Consórcio
Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana),
Tres de Febrero (Marcelo Naveiro, secretário de
Desenvolvimento Urbano), Puerto Montt (Francisco Orellana, responsável de Planificação
Estratégica DDU – SECPLAN), San Nicolás de
los Arroyos (Francisco Buchara, subsecretário
de Desenvolvimento Produtivo), Montevidéu
(Oscar Caputi, diretor da Unidade de Coordenação Metropolitana) e Pilar (Guillermo Lindoso,
secretário de Desenvolvimento Econômico).
Foi uma jornada rica em trocas de experiências
vinculadas à participação cidadã e à concordância entre níveis de governo das várias jurisdições que compõem as Áreas Metropolitanas.

Instancias de Mercociudades

121

Na mesma, ante ao convite da Vice-presidência de Desenvolvimento Social, se acordou
participar na primeira semana de outubro, do
Seminário Internacional “Cidades da América
Latina pelo Desenvolvimento Sustentável”,
que se celebraria no Chile. Ao mesmo tempo,
se fixou como sede da próxima reunião a
cidade de Córdoba no âmbito da XXII Cúpula
de Mercocidades, no final de novembro.
Geraram-se novos espaços de troca e comunicação, criando-se uma página em Facebook “planificação estratégica mercocidades”
desde a qual não só se compartilhou informação vinculada à Unidade Temática, senão
também o resto de convocatórias e atividades da Rede, e de outros âmbitos internacionais, como a UCCI; CGLU; BID, etc. Outro canal
de comunicação utilizado para difusão foi a
conta em twitter: @mercociudadUCPE.
Cidades participantes das atividades, seminários, reuniões, instâncias de trabalho:
Da República Argentina: Rafaela, San Nicolás de
los Arroyos, Cidade Autônoma de Buenos Aires,
Pilar, San Isidro, Esteban Echeverria, Córdoba,
Morón, Tres de Febrero, La Plata, Mercedes,

Rosario, Salta, Mercedes. Das cidades membro de outros países, participaram São Paulo,
Puerto Montt, Santiago do Chile, Assunção,
Canelones, Montevidéu e Santo André.

Unidade Temática de
Segurança Cidadã (UTSC)

Cidade Coordenadora:
Tandil (Argentina)
Intendente:
Miguel Angel Lunghi
Responsável pela coordenação:
Atilio Della Maggiora
Cidades subcoordenadoras:
Córdoba (Argentina), Puerto Montt (Chile) e
Lavalleja (Uruguai)
Intendentes:
Ramón Javier Mestre, Gervoy Paredes Rojas e
Adriana Peña
Responsáveis de subcoordenações:
Carlos Draper, Hugo Garrido e Jacqueline Paz

Objetivos Prioritários:

• Propender a complementar as políticas e
ações dos outros níveis do Estado, atuando
em prevenção da violência e da criminalidade.
• Gerar o marco para a troca e a implementação no território de programas de
prevenção integral, que contemplem tanto
a prevenção situacional ambiental como a
prevenção social, com participação cidadã e
pleno respeito aos direitos humanos.
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•

Pensar e diagramar políticas de integração sociocomunitárias, que possam incluir
várias áreas de desenvolvimento, como
associadas, educativas, trabalhistas, e fortalecer estratégias específicas para as pessoas que saem de prisões preventivas ou de
condenações.

•

Possibilitar a cooperação técnica na área
de programas de atendimento à vítima de
violência, e em especial à vítima de delitos
graves, em matéria psicológica, de assistência social e econômica, esta última destinada a superar as consequências imediatas
e graves emergentes do delito.

•

Gerar um método de trabalho e sinergia
conjunta entre as diferentes UTs vinculadas
à prevenção situacional-ambiental e sociocomunitária, como o são Cultura, Desenvolvimento Econômico Local, Desenvolvimento
Social, Educação, Gênero e Município, Integração Fronteiriça e Juventudes.

•

Coordenar a realização de missões técnicas, que permitam transmitir os know-how
de experiências, políticas e programas exitosos a outras cidades da Rede interessadas
em copiá-las.

Reuniões e/ou instâncias de trabalho:
Realizou-se uma reunião de trabalho na
cidade de Tandil, em junho.
Cidades participantes das atividades, seminários, reuniões, instâncias de trabalho:
Canelones, Cerro Largo, Florida, Lavalleja,
Maldonado, Montevidéu (Uruguai), Lincoln,
Olavarria, General Pueyrredón, Córdoba,
Pinamar, San Antonio de Areco, Tandil, Villa
Elisa (Argentina), Puerto Montt (Chile).
Conclusões:
Acorda-se que quando falamos de Segurança
Cidadã se faz referência à prevenção, a assistência e a proteção. Parte-se de entender
que as ferramentas clássicas já não podem
conter a insegurança, que é multicausal.
Desta forma, se inclui a toda a comunidade:
públicos, privados, organizações da sociedade civil, referentes de bairros, sociedades
de fomento, vizinhos particulares na procura
de soluções pacíficas para os problemas
de segurança, trabalhando na contenção e
inclusão dos grupos de risco, e também das
vítimas através da facilitação dos mecanismos para o acesso à justiça e a assistência
econômica para atender as urgências.
Em relação à análise de dados sobre segurança, se acorda a importância de gerar equipes de trabalho estáveis, que se mantenham
através do tempo e sobrevivam às diferentes
gestões de governo, como é o caso de General
Pueyrredón. Sobre o mesmo tema, é necessário, ademais, ter acesso à informação, de
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outra forma, as decisões são “às cegas” por
intuição. Para que isto não suceda é necessário por um lado, gerar legislação, que possibilita a permanência e gera o acesso à fonte;
por outro lado a criação de áreas técnicas,
que tenham à capacitação e a inovação como
motivadoras do desenvolvimento.
Em relação à análise de dados aplicados à
segurança cidadã, existem dois mitos. O primeiro é a validade da fonte, já que a maioria
não foi criada para um fim estatístico, portanto, os dados que produzem costumam ser
caóticos e parciais, um registro confuso das
categorias, uma especialização deficiente,
confundem operatividade policial com delitos, entre outros; o desafio é então, criar
dados genuínos desde as próprias áreas
de segurança. O segundo mito se relaciona
com o Mapa do Delito: que vemos? Por que
vemos? Como vemos?
As chaves para o uso de dados são:

•

O desenvolvimento técnico e a capacitação.

•

A hierarquização e
departamentos técnicos.

valorização

dos

• A realização de aulas a funcionários por
parte das áreas técnicas.
Em relação ao papel da mídia e sua influência
na questão da cidadania, a UTSC concorda que
existe muita subjetividade na “sensação de
insegurança”, visto que, pelo geral, se aumentam os fatos, que quando se mostra a realidade não são tão graves. Analisa-se que esta
situação tem que ver com que a segurança é
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notícia quando acontecem fatos graves; “a
segurança não dá votos”, e é a política quem
define as prioridades em temas de segurança, esclarecendo ademais que os municípios trabalham em um contexto de escassas atribuições em termos de segurança e
um desfinanciamento constante, realizando
tarefas que correspondem a instâncias estaduais e nacionais.
Desde a UT Turismo se analisa que o próprio
mercado turístico e as câmaras de comércio
acabam repetindo e falando da insegurança,
muitas vezes por falta de informação. Por
isso, pedem conselhos sobre como poderiam
mudar o discurso. A resposta a isto foi comunicar as pessoas que sejam “cautelosas”, não
infundir o medo através das palavras. Explicar que a cidade é grande, e que pode se
apresentar alguma situação em determinadas zonas se não se está atento.
Também desde o setor de turismo se expressa
a percepção de que se está discutindo e
abordando o urgente e não o importante,
que é a educação, o perdão e a reconciliação,
já o vitimizador sempre foi vítima. Por isso,
é urgente trabalhar na infância e na adolescência o tema do conflito e da convivência
através das escolas.

Por outro lado, a construção de conceitos na
era da internet 3.0 se constrói através da subjetividade que todas as pessoas têm sobre a
realidade, juntando ao medo, como ingrediente condicionante. As causas das percepções errôneas são:

•

Os meios massivos de comunicação: as
pessoas não têm contato direto com a realidade. Um 95% da informação recebida é um
relato construído por outras pessoas, que
acrescentam também a sua parcela de subjetividade. Ademais, a construção de conceitos na mídia deve estar em sintonia com a
necessidade de reforçar a audiência. A velocidade da informação faz com que não se
verifique a fonte.

•

Insegurança: sensação de uma ameaça
aleatória que pode destruir a qualquer, em
qualquer lugar.

•

Surgimento de redes de mensagens e
internet como meio de informação. Qualquer
um pode dizer qualquer coisa publicamente.
Também se compartilham muitas coisas com
boa vontade sem saber a origem. Tudo isso
gera uma paranoia coletiva.
As soluções para isto são:

•

A construção da confiança entre o Estado
e o vizinho baseada em responder às demandas de segurança.

•

Ser responsáveis no tratamento da
segurança.

•

Difundir regularmente dados de segurança e contar o que está se fazendo para
resolver os problemas, utilizando para isso
os canais tradicionais de informação e também os modernos.

Unidade Temática de Turismo
(UTT)
Cidade coordenadora:
Tandil (Argentina)
Intendente:
Miguel Ángel Lunghi
Responsável pela coordenação:
Alejandro Bonadeo
Cidades subcoordenadoras:
Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe e San Antonio de Areco da Argentina:
Puerto Montt do Chile e Lavalleja do Uruguai.
Intendentes:
Ramón Mestre, Horacio Rodríguez Larreta,
José Corral, Francisco Durañona, Gervoy Paredes Rojas e Adriana Peña
Responsáveis de subcoordenações:
Sebastian Valenti, Mariano Lattuca, Claudia
Neil, Andrés Ziperovich, Jacqueline Paz e Analaura Soto

• Informar, porém não mostrar tudo: evitar
cenas e fatos macabros.
Instancias de Mercociudades

125

•

Temáticas a desenvolver:

•

Trocar experiências inovadoras
desenvolvimento do turismo regional.

no

• Analisar o presente e futuro possível do
Instituto de Turismo da Rede de Mercocidades.
•

Realizar uma calendarização anual dos
eventos culturais, religiosos, esportivos,
gastronômicos, reuniões e congressos, entre
outros itinerários, contemplando os países
da região e sua promoção integrada. Coordenação da presença da Rede em feiras internacionais.

•

Gerar ações destinadas à geração de
projetos integrados de desenvolvimento
regional: Programa de Turismo de Eventos,
Congressos e Convenções; Campo, Mar e Serras; Rotas Jesuíticas; Turismo sem Fronteiras; Inovações Tecnológicas: Destino Tandil.

•

Criar um Observatório Turístico da Rede
de Mercocidades.
Reuniões e/ou instâncias de trabalho:
Três reuniões de trabalho da UT nas cidades
de Tandil, Lavalleja e Buenos Aires nos meses
de junho, setembro e outubro.
Atividades, seminários:

•

Coordenação de participação conjunta
na Feira Internacional de Turismo na América
Latina, de 28 a 31 de outubro na cidade de
Buenos Aires.
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Assinatura de um Acordo Marco de Cooperação entre a Municipalidade de Tandil e a
Intendência de Lavalleja.
Cidades participantes das atividades, seminários, reuniões, instâncias de trabalho:
Canelones, Lavalleja, Cerro Largo, Córdoba,
Florida, Maldonado, Montevidéu (Uruguai),
General Pueyrredón, Lincoln, Olavarria, Pinamar, San Antonio de Areco, Tandil, Villa Elisa
(Argentina), Puerto Montt (Chile).
Conclusões:
As cidades participantes da UT acordam na
necessidade de que a sede da rede de Mercocidades na cidade de Montevidéu seja ao
mesmo tempo a sede permanente do Instituto de Turismo de Mercocidades. Com o objetivo de dar um endereço físico do Instituto, e
que o compromisso de liderar as ações seja
responsabilidade da cidade coordenadora da
Unidade Temática de Turismo.
Em relação à criação de uma rede de Observatórios Turísticos, as cidades de Buenos
Aires, Canelones e Tandil se comprometeram em colaborar com a equipe técnica para
começar com a diagramação do projeto.
Foi possível gerar avanços em relação à
calendarização anual de eventos conjuntos,
com a coordenação da presença na Feira
Internacional de Turismo da América Latina
(FIT). Está se trabalhando para que em 2018
possa sair a primeira calendarização anual.

A respeito dos Projetos Turísticos:

•

Campo, Mar e Serras: se ressaltou a
importância das interações a nível regional
através das atividades que atualmente estão
realizando circuitos como o do leite, do
vinho, do queijo, do salame, do mirtilo, entre
outros, para depois, em uma segunda etapa,
integrar atividades que se desenvolvam nas
cidades litorâneas, que transcendem a gastronomia e o cultural; por exemplo: a cidade
de Mar Chiquita utiliza seu estuário para a
prática internacional de Katesurf.

•

contratando lugares habilitados pela entidade reguladora da cidade. Os operadores
turísticos não têm nenhum custo por sua
participação e têm um serviço técnico a sua
disposição.

•

Turismo sem Fronteiras: com respeito a
esta temática, se continua desenvolvendo o
projeto, com o fim de formar e consolidar o
destino turístico integral de Mercocidades
América do Sul, organizando a tarefa em
Comissões Temáticas de Cidades Históricas,
Congressos e Negócios, Enoturismo e Espaços Rurais.

Rotas Jesuíticas: o trabalho que se propôs na Comissão Argentina de Turismo Religioso, foi levado pelo Ministério de Turismo
da Nação Argentina, quem elevou esta iniciativa a nível Papal. Além disso, está se avançando na planificação de vários encontros.
Acordou-se que desde os circuitos turísticos
religiosos de cada uma das cidades é muito
importante afiançar as ações cruzadas e
que todas possam ser integradas ao projeto
campo, mar e serras, tal como foi apresentado ante a Comissão Argentina de Turismo
Religioso, o circuito Rural de Turismo Religioso da localidade de Tandil junto a três
povos rurais Gardey, María Ignacia Estación
Vela e Azucena.

•

Inovações tecnológicas: o motor de
busca “Destino Tandil” conseguiu posicionar à cidade como o primeiro destino a
desenvolver, de forma conjunta e colaborativa o setor privado e o Estado, no canal de
e-commerce. O usuário economiza tempo e
dinheiro tendo em um só lugar toda a oferta
do setor. Além disso, se assegura de estar
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Participaçao

Total

2
0
1
2
1
2
0
0
1
0
0
1
1
1
1
2
2
2
0
1
0

1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
1
2
0
2
0

2
0
1
2
0
2
0
1
1
0
2
1
2
2
2
2
2
1
0
2
0

7
2
3
5
3
6
0
3
5
3
3
6
5
5
5
6
7
7
0
7
2

Categoría

Productos

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
2
Autonomia, Gestão e Participação
2
Ciência, Tecnologia e Capacitação
1
Cultura
1
Cultura do Esporte, a Atividade Física e a Recreação 2
Desenvolvimento Econômico Local
1
Economia Social e Solidária
0
Fomento de Negócios
2
Desenvolvimento Social
2
Direitos Humanos
2
Desenvolvimento Urbano
1
Educação
2
Gênero e Município
2
Juventudes
2
Planificação Estratégica e Áreas Metropolitanas 2
Turismo
2
Segurança Cidadã
2
Comunicação
2
Cooperação Internacional
0
Deficiência Física e Inclusão
2
Integração Fronteiriça
2

Actividades

Instância Temática

Plano

Avaliaçāo e Ranking

Proativo
Paralisado
Mínimo
Ativo
Mínimo
Ativo
Paralisado
Mínimo
Ativo
Minimo
Mínimo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Proativo
Proativo
Paralisado
Proativo
Paralisado

TEMÁTICA
Ambiente e Desenvolvi-

NOV

DEZ

JAN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

SET

Santa Fe

Esteban
Echeverría

Santa Fe

Montevideo

mento Sustentável
Autonomia, Gestão e

AGO

OUT

NOV

Participação
Ciência, Tecnologia e
Capacitação
Cultura
Cultura do Esporte, a
Atividade Física e a

Santa Fe

La Paz

Santa Fe

Puerto
Montt

Santa Fe

Recreação
Desenvolvimento

Santa Fe

Econômico Local

Encuentro
Virtual

Quilpué

Rafaela

Asunción

Economia Social e
Solidária
Fomento de Negócios
Desenvolvimento Social

Santa Fe

Direitos Humanos

Santa Fe

Desenvolvimento Urbano

Santa Fe

Educação

Santa Fe

Gênero e Município

Santa Fe

Juventudes

Santa Fe

Planificação Estratégica e
Áreas Metropolitanas

Esteban
Echeverría

San Antonio
Areco
Santa Fe
Quilmes

Turismo

Santa Fe

Tandil

Segurança Cidadã

Santa Fe

Tandil

Deficiência Física e

Santa Fe

Montevideo,
Uruguay.

Comunicação

Santa Fe

Montevideo,
Uruguay.

Integração Fronteiriça

Santa Fe

Inclusão

Puerto
Montt

Buenos Aires
(modalidad virtual
y presencial)

Santa Fe

Florida/
Lavalleja

Buenos
Aires
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Reuniões das instâncias de
coordenação de Mercocidades
Ao longo do ano, ocorreram quatro reuniões
dos principais órgãos da Rede: três da Direção
Executiva e uma do Conselho da Rede.
As reuniões da Direção Executiva ocorreram em
Santa Fe (2 e 3 de fevereiro), Montevidéu (20 de
março) e Puerto Montt (4 de outubro), onde
também se celebrou o encontro do Conselho
(5 de outubro).
Durante a primeira reunião da Direção Executiva, em Santa Fe, se decidiram várias questões.
Em primeiro lugar, se definiu continuar com a
Capacitação IN: Inovação e coesão social na
mesma cidade, pautada para junho. Por sua
vez, a representação da Rede durante o Fórum
Político sobre o Desenvolvimento da União
Europeia ficou a cargo de Assunção, quem
participou com êxito do encontro. Também foi
durante esta reunião que se manteve um diálogo via Skype com a equipe da CEPAL para a
discussão do curso que foi oportunamente lançando em conjunto por ambas as instituições.
Por último, se decidiu a participação da Rede
de maneira ativa no Fórum Mundial sobre Violências Urbanas, sendo Mercocidades incluída
como instituição organizadora do evento.
Por outro lado, durante a reunião da Direção Executiva celebrada em Montevidéu, no
âmbito da Reunião Anual de Coordenadores,
se realizou a apresentação do relatório sobre
a participação na Quinta Plataforma Regional
para a Redução do Risco de Desastres para
as Américas pela Presidência. Também se
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planificaram detalhadamente as participações
na Plataforma Global para a Redução do Risco
de Desastres e no Fórum Mundial sobre Violências Urbanas. Além disso, foram delineadas as
diretrizes para a primeira convocatória do Programa de Cooperação Sul-Sul. Por último, em
Montevidéu, se definiu avançar com a criação
da iniciativa Escola de Resiliência, em conjunto
com o Programa 100 Cidades Resilientes, promovido pela Fundação Rockefeller.
As reuniões da Direção Executiva e Conselho,
celebradas em Puerto Montt, incidiram sobre os
relatórios sobre o desenvolvimento da Escola
de Resiliência e os resultados da convocatória
do Programa de Cooperação Sul-Sul. Ao mesmo
tempo, se determinou iniciar a trabalhar para a
criação de um Banco de Boas Práticas próprio,
e se apresentou o relançamento do Observatório Universidade-Cidade da AUGM. Do mesmo
modo, se comentaram os próximos passos no
desenvolvimento do Programa de Cooperação
Integral celebrado com UCCI.

Reunião de coordenação
anual de atividades
Del 20 al 22 de marzo del corriente la ciudad
de Montevideo fue sede de la reunión de
coordinadores de Unidades Temáticas, Grupos de Trabajo y Comisiones, y de Vicepresidencias, Presidencias, junto a la Dirección
Ejecutiva y Secretaría Técnica Permanente
de Mercociudades (STPM) que reunió a más
de una veintena de ciudades de la región
para realizar la coordinación anual de actividades de la Red. A lo largo de las jornadas
se definió la agenda para 2017 y se lanzó el
Programa de Cooperación Sur Sur de Mercociudades (PCSSM), junto a sus dos primeras
convocatorias.
Durante la primera jornada la Presidencia de
Mercociudades presentó los ejes del plan de
trabajo 2016-2017 y se iniciaron los talleres
en los que diversas instancias Temáticas de
la Red tuvieron la oportunidad de realizar
una presentación con sus principales líneas
de trabajo.
Los talleres fueron cuatro y su objetivo principal fue aunar esfuerzos y fortalecer la
transversalidad de las acciones de Mercociudades para este año. Los talleres trabajaron
en torno a los siguientes ejes:

• Economía urbana, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana.
•

Desarrollo Urbano Sostenible, Cambio Climático, construcción de resiliencia en un escenario de prevención de riesgos y desastres.

•

El relacionamiento de Mercociudades y la
integración fronteriza.

•

Políticas sociales, inclusivas y promotoras del derecho a la ciudad.
El día 21 se realizó el acto oficial de apertura
y el lanzamiento del Programa de Cooperación Sur-Sur de Mercociudades. Presidieron
este espacio los intendentes de las ciudades uruguayas de Montevideo, Lavalleja y de
Santana de Parnaíba, Brasil, acompañados
por delegaciones de más de una veintena de
ciudades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay
La apertura oficial también contó con las
palabras de invitados especiales, de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional
(AUCI), del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay y de la Asociación de Universidad Grupo Montevideo (AUGM), red que
vincula a más de 30 universidades públicas
de América Latina.
Durante la jornada la Presidencia de Mercociudades, ejercida por la ciudad de Santa Fe,
Argentina, expuso tres ejes concretos de trabajos a desarrollarse en el año: construcción de
sociedades resilientes; fomento de sociedades
inclusivas; y el impulso de la cooperación.
En este sentido, se destacan tres grandes
actividades a desarrollarse en 2017.
En el mes de junio la ciudad de Santa Fe
albergando un encuentro regional sobre
resiliencia, en cuyo marco se realizó la 10ª
capacitación de Mercociudades, enfocada a
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la formulación de proyectos regionales en
resiliencia e inclusión social.
En agosto la ciudad chilena de Puerto Montt
siendo sede del seminario “Ciudades de
América Latina por el Desarrollo Sostenible:
Mejores experiencias para un nuevo paradigma de gobernanza”.
En octubre La Paz, Bolivia, reuniendo a las
“Mercociudades” en la 2ª Cumbre de Cultura
de la Red, en cuyo marco se desarrollaría el
seminario internacional “Lo cultural como
cuarto pilar de desarrollo” y la cuarta edición
de la Fiesta del Sur.
Finalmente se estableció como todos los años
la realización de la Cumbre de Mercociudades,
que en esta ocasión tiene sede en la ciudad
argentina de Córdoba, en su 22ª edición, del
29 de noviembre al 1º de diciembre.
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En la última jornada se realizaron en forma
simultanea la reunión de directores de Relaciones Internacionales y coordinadores del
Cono Sur de la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI), el Comité de Participación Ciudadana de la UCCI y el seminario internacional “Desafíos y oportunidades
de la democracia participativa”; organizados
estos últimos con el apoyo de la División de
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, de la Intendencia de Montevideo.

6

Convênios
e Acordos

Convênios e Acordos
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Situação Financeira
Durante o período 2016 - 2017 o orçamento
foi executado dentro das porcentagens estabelecidas para o período.
Igualmente ficam compromissos assumidos cujos pagamentos serão executados no
decorrer de dezembro de 2017. Por exemplo,
fica pendente a 2ª Parcela da Capacitação de
Mercocidades - IN, assim como alguns gastos
do financiamento da Oficina para formadores
em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que ocorrerá na XXII Cúpula.
Baseando-se no relatório, até o dia 1º de
novembro de 2017, 23 cidades contribuíram
com o orçamento anual, caindo levemente
o promédio de arrecadação alcançado no
período anterior. Ingressaram U$S 70.715
por parcelas de afiliação e se executaram
U$S 62.845,48 (sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco dólares americanos
e 48 centavos).
No final do capítulo pode se ver o balanço
geral, auditado pela empresa Assessoria
Econômica Empresarial, com seus rendimentos e despesas, além dos ativos com que
conta Mercocidades até o dia 31 de outubro
de 2017.
*Ao total de cidades-membro que pagaram durante
este período, 5 pagaram depois de fechar este relatório,
atingindo o total de 28, as últimas adicionadas são Villa
Carlos Paz (Argentina), La Paz (Bolívia), São Paulo (Brasil), Peñalolén (Chile) e Canelones (Uruguai).
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Situação financeira até 31 de
outubro de 2017
Conceito
Receita período anterior
Receitas entre 1-11-16 e 24-3-17
Outras receitas (Convênio com UCCI-Mercocidades primeiro pagamento)
Porto Alegre na XXI Cúpula passagem Carlos Siegle
Participação da Equipe IN na XXI Cúpula
Alimentação e noite de alojamento não paga do GCM na XXI Cúpula
Manosanta Desarrollo Editorial Design relatório Mercocidades 2015-2016
Plataforma web hosting dezembro 16
Conexão Alta Velocidade dezembro 16
2º pagamento Convênio 9ª Capacitação
Pagamento saldo Stand de Mercocidades em Habitat III
Participação selecionados 9ª Capacitação Passagens internacionais
Impressões
Conexão Alta Velocidade novembro 16
Plataforma web hosting novembro 16
Conexão Alta Velocidade janeiro 17
Plataforma web hosting janeiro 17
Participação Presidência Retiro CGLU
Assessoria Econômica Empresarial outubro-novembro 16
Desenvolvimento Identidade Visual do Programa de Cooperação Sul-Sul
Plataforma web hosting fevereiro 2017
Conexão Alta Velocidade fevereiro 17
Participação STPM na Direção Executiva
Selo profissional por certificado de BPS
Conexão Alta Velocidade março 17
Plataforma web hosting março 17
Convênio UCCI-Mercocidades passagem consultor MVD-MAD
Convênio UCCI-Mercocidades passagem consultor UCCI-MERCOCIDADES
Participação STPM Bureau Executivo CGLU
Adiantamento pagamento a Consultores
Viáticos Consultor Mercocidades-UCCI (UCCI-Mercocidades)
Viáticos Consultor Mercocidades-UCCI (Madri-Montevidéu)
Despesas financeiras (Comissões por Depósitos)
Receitas entre 30-3-17 e 20-4-17
Traslado Agustin Muller Santa Fe-Buenos Aires (IV EMDS)
Viáticos Agustin Muller em Brasília (comprovante-Vale do Caixa)
Passagem e alojamento em Brasília Agustin Muller
Janta em Madri
Outras despesas sem comprovante (gorjeta garçom Janta em Madri)
Pagamento a CGLU
Despesa giro Bancário
Despesas financeiras (Comissões por Depósitos)
Convênio UCCI-Mercocidades (passagem consultor Madri-Assunção)
Plataforma web hosting abril 17
Conexão Alta Velocidade abril 17
2º pagamento Convênio UCCI
Impressões Trípticos Programa Cooperação Sul-Sul
Receita 28-4-17
Receitas de maio a 15 de setembro de 2017
3º e último pagamento Convênio UCCI
Despesas financeiras (Comissões por Depósitos)
Participação Presidência – Pacto Global de Prefeitos em Buenos Aires
Participação STPM – Pacto Global de Prefeitos em Buenos Aires
Convênio UCCI-Mercocidades Consultor projeto Assunção-Madri
Despesa giro bancário
Convênio UCCI-Mercocidades Consultor projeto Montevidéu-Madri
Convênio UCCI-Mercocidades Consultor projeto UCCI-Mercocidades
Convênio UCCI-Mercocidades Apoio logístico e de conteúdos
Capacitação IN – Etapa presencial em Santa Fe Impressão certificados 10ª capacitação IN
1º Pagamento Convênio 10º Capacitação ICD

Receitas
95147,3
20324
9980,52

6210,51

4802,4
485
36705
2771,5

Despesas

Saldo
95147,3
115471,3
125451,82
1310
124141,82
2650
121491,82
157,34
121334,48
1800
119534,48
254,41
119280,07
95,24
119184,82
4000
115184,82
50
115134,82
2601
112533,82
323,79
112210,03
98,97
112111,07
254,41
111856,65
254,41
111602,24
254,43
111347,81
1465
109882,81
161,62
109721,19
0
109721,19
254,43
109466,75
96,62
109370,13
589
108781,13
4,67
108776,47
97,34
108679,12
254,43
108424,69
530
107894,69
224
107670,69
1595
106075,69
3000
103075,69
351,73
102723,96
158,03
102565,93
315
102250,93
108461,44
155
108306,44
345
107961,44
1275
106686,44
1141,21
105545,24
121,95
105423,28
4102,85
101320,43
58
101262,43
140
101122,43
969
100153,43
262,02
99891,41
105,26
99786,15
104588,55
539,7
104048,85
104533,85
141238,85
144010,35
433,1
143577,25
136,01
143441,24
674,07
142767,17
3000
139767,17
50
139717,17
1500
138217,17
R1500
e l a t ó r i o f i 136717,17
nanceiro
1500
135217,17
9577,5
125639,67
9,49
125630,18
3000
122630,18
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Impressões Trípticos Programa Cooperação Sul-Sul
Receita 28-4-17
Receitas de maio a 15 de setembro de 2017
3º e último pagamento Convênio UCCI
Despesas financeiras (Comissões por Depósitos)
Participação Presidência – Pacto Global de Prefeitos em Buenos Aires
Participação STPM – Pacto Global de Prefeitos em Buenos Aires
Convênio UCCI-Mercocidades Consultor projeto Assunção-Madri
Despesa giro bancário
Convênio UCCI-Mercocidades Consultor projeto Montevidéu-Madri
Convênio UCCI-Mercocidades Consultor projeto UCCI-Mercocidades
Convênio UCCI-Mercocidades Apoio logístico e de conteúdos
Capacitação IN – Etapa presencial em Santa Fe Impressão certificados 10ª capacitação IN
1º Pagamento Convênio 10º Capacitação ICD
Design peças gráficas programa de cooperação Sul-Sul – folhetos, panfletos digitais
Plataforma web hosting maio 17
Conexão Alta Velocidade maio 17
Plataforma web hosting junho 17
Conexão Alta Velocidade junho 17
Participação da presidência na Reunião de Comunicação UCCI
Participação STPM na Capacitação IN
Plataforma web hosting junho 17
Conexão Alta Velocidade junho 17
Adicional participação IV EMDS – Brasília
Assessoria Econômica Empresarial fevereiro-março-abril-maio
Plataforma web hosting julho 17
Conexão Alta Velocidade julho 17
Participação STPM em CORDIAL na Cúpula de FLACMA – PACHUCA
Plataforma web hosting agosto 17
Conexão Alta Velocidade agosto 17
Participação STPM na UTT – Minas
Passagens STPM XXII Cúpula primeiro pagamento
Assessoria Econômica Empresarial junho-julho-agosto-setembro
Receitas outubro 2017
Participação da presidência no Conselho de Mercocidades Puerto Montt
Participação de STPM no Conselho de Mercocidades Puerto Montt
Escola de Resiliência – Santa Fe – outubro 2017
Despesas Financeiras
Caixa em outras moedas
Caixa em Dólares
Resultados receitas – despesas - existência em banco
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485
36705
2771,5

6990,49

88269,42

539,7

433,1
136,01
674,07
3000
50
1500
1500
1500
9577,5
9,49
3000
1125
266
101,77
255,76
102,74
1756
1460
260,73
104,81
73
407,38
252,69
96,68
925
261,19
104,92
30
515,16
397,46
855,85
0
1821,15
958,1
2261,33
9185,62
68188,7699

104048,85
104533,85
141238,85
144010,35
143577,25
143441,24
142767,17
139767,17
139717,17
138217,17
136717,17
135217,17
125639,67
125630,18
122630,18
121505,18
121239,18
121137,41
120881,65
120778,91
119022,91
117562,91
117302,18
117197,37
117124,37
116716,99
116464,3
116367,62
115442,62
115181,43
115076,51
115046,51
114531,35
114133,89
121124,38
120268,53
120268,53
118447,38
117489,28
115227,95
106042,33
106042,33

Porcentagens aprovadas na XX
Cúpula (vigentes até o dia de hoje)
Conceito

Receitas

Despesas

Receita porcentagem
Administração Associação Civil Internacional Mercocidades
Política e projetos de Comunicação
Capacitação e Fortalecimento do Programa de Cooperação Sul-Sul de Mercocidades
Apoio SE e STPM
Atividades priorizadas por Mercocidades

100

Total em %

100

100

Conceito

Receitas

Despesas

Receita porcentagem
Administração Associação Civil Internacional Mercocidades
Política e projetos de Comunicação
Capacitação e Fortalecimento do Programa de Cooperação Sul-Sul de Mercocidades
Apoio SE e STPM
Atividades priorizadas por Mercocidades

100

Total em %

100

15
20
20
20
25

Porcentagens sugeridas para
sua aprovação na XXII Cúpula

15
20
25
20
20
100
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Cidades que pagaram a parcela no período 2016-2017
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ARGENTINA

BRASIL

CHILE

COLÔMBIA

PARAGUAI

URUGUAI

Avellaneda Santa Fe
Buenos Aires
Concordia
Córdoba
Esteban Echeverria
Famaillá
Quilmes
Río Grande
Roque Sáenz Peña
San Antonio de Areco
Santa Fe
Tandil
Tres de Febrero
13

Brasilia

Quilpué
Santiago do Chile

Medellín

Assunção
Itá

Colonia
Flores
Montevidéu
Paysandú

1

2

1

2
Total

4
23
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2016-2017 Santa Fe

2015-2016 Sao Paulo

2014-2015 Rosario

2013-2014 Porto Alegre

2012-2013 Quilmes

2011-2012 Montevideo

2010-2011 Belo Horizonte

2009-2010 Rosario

2008-2009 Canelones

2006-2007 Morón

2005-2006 Santo André

2004-2005 Buenos Aires

2003-2004 Montevideo

2002-2003 Asunción

2001-2002 Valparaíso

2000-2001 Rosario

1999-2000 Belo Horizonte

1998-1999 Montevideo

1997-1998 Córdoba

1996-1997 Porto Alegre

1 9 9 5 -1 9 9 6 A s u n c ió n

340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Cuotas

Miembros

% Cobro
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Quadro histórico de parcelas
2006-2017
Período
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
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SE
Assunção
Porto Alegre
Córdoba
Montevidéu
Belo Horizonte
Rosario
Valparaíso
Assunção
Montevidéu
Buenos Aires
Santo André
Morón
Canelones
Rosario
Belo Horizonte
Montevidéu
Quilmes
Porto Alegre
Rosario
Presidência
São Paulo
Santa Fe

Parcelas
sem dados
sem dados
16
9
19
27
19
30
38
51
65
61
72
38
48
13
35
36
28

Membros
12
21
33
46
65
78
85
97
123
138
161
181
196
213
230
261
272
283
293

Arrecadação
0
%
0
%
48
%
20
%
29
%
35
%
22
%
31
%
31
%
37
%
40
%
34
%
37
%
18
%
21
%
5
%
13
%
13
%
10
%

37
23
35

303
323
Promédio

12
7
11

%
%
%

2016-2017 Santa Fe

2015-2016 São Paulo

2014-2015 Rosario

2013-2014 Porto Alegre

2012-2013 Quilmes

2011-2012 Montevidéu

2010-2011 Belo Horizonte

2009-2010 Rosario

2008-2009 Canelones

2006-2007 Morón

2005-2006 Santo André

2004-2005 Buenos Aires

2003-2004 Montevidéu

2002-2003 Assunção

2001-2002 Valparaíso

2000-2001 Rosario

1999-2000 Belo Horizonte

1998-1999 Montevidéu

1997-1998 Córdoba

1996-1997 Porto Alegre

1 9 9 5 -1 9 9 6 Assunção

340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Parcelas

Membros

% Arrecadação
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Cidades que
solicitaram
ingresso
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Argentina
Cidade: General Villegas
Prefeito: Eduardo Lorenzo Campana
Partido Político: Cambiemos
Mandato: 2015-2019
População: 16270
Superfície: 7232 Km2
Cidade: Ramallo
Prefeito: Mauro David Poletti
Partido Político: Partido Justicialista
Mandato: 2015-2019
População: 39500
Superfície: 1024 Km2
Cidade: Bell Ville
Prefeito: Carlos Briner
Partido Político: Cambiemos
Mandato: 2015-2019
População: 37000 hab (2015)
Superfície: 4177 km2
Cidade: Villa de Soto
Prefeito: Fernando Javier Luna
Partido Político: Alianza Soto por el Cambio
Mandato: 2015-2019
População: 10300
Superfície: 26 km2
Cidade: Godoy Cruz
Prefeito: Tadeo García Zalazar
Partido Político: Unión Cívica Radical- Frente
Cambia Mendoza
Mandato: 2015-2019
População: 191.903
Superfície: 75 km2

Cidade: Lincoln
Prefeito: Salvador Serenal
Partido Político: Unión Cívica Radical
Mandato: 2015-2019
População: 45.000
Superfície: 5781 km2
Cidade: General Alvear
Prefeito: Walther Alberto Marcolini
Partido Político: Cambiemos
Mandato: 2015-2019
População: 49.499 (2010)
Superfície: 14.448 km2
Cidade: General Deheza
Prefeito: Franco Morra
Partido Político: Alternativa Vecinal
Mandato: 2015-2019
População: 11.061
Superfície: 1773 km2
Cidade: Monte Cristo
Prefeito: Ing. Agr. Fernando Marcelo Gazzoni
Partido Político: Juntos por Monte Cristo
Mandato: 2015-2019
População: 14000
Superfície: 4.55 km2
Cidade: Pinamar
Prefeito: Martin Ivan Yeza
Partido Político: Alianza Cambiemos Bs. As
Mandato: 2015-2019
População: 33.942
Superfície: 67 km2
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Cidade: Rio Segundo
Prefeito: Carlos Javier Montes
Partido Político: Cambiemos- Unión Cívica
Radical
Mandato: 2015-2019
População: 24277
Superfície: 35,3 km2
Cidade: Justiniano Posse
Prefeito: Victor Gerardo Zuin
Partido Político: UCR
Mandato: 2015-2019
População: 8569 (2010)
Superfície: 8 km2
Cidade: San Justo
Prefeito: Nicolás Cuesta
Partido Político: Frente Progresista
Mandato: 2015-2019
População: 27.000
Superfície: 790 km2

Chile
Cidade: Río Hurtado
Prefeito: Gary Valenzuela Rojas
Partido Político: Renovación Nacional
Mandato: 2017-2020
População: 4149
Superfície: 2180 km2
Cidade: Concón
Prefeito: Oscar Sumonte
Partido Político: Independiente
Mandato: 2017-2020
População: 51533
Superfície: 76 Km2
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Cidade: Quilicura
Prefeito: Juan Elviro Carrasco Contreras
Partido Político: Independiente
Mandato: 2105 - 2019
População: 266.355
Superfície: 58 km2

Paraguai
Cidade: Lambaré
Prefeito: Armando Gómez
Partido Político: Liberal Radical Auténtico
Mandato: 2015 - 2020
População: 170.851
Superfície: 37 km2

9

Desafios
e perspectivas

Capítulo 8- Desafios e perspectivas
Desafios e perspectivas para o próximo
período.
O trabalho da Rede deste ano gerou importantes avanços na consolidação da institucionalidade de Mercocidades. Entretanto, são
muitos os desafios que ainda enfrentamos. Os
próximos passos pautados graças ao acordo
de cooperação com a União das Cidades Capitais Ibero-Americanas (UCCI) asseguram o
desenvolvimento de atividades tendentes ao
fortalecimento de Mercocidades como Rede,
principalmente através de uma melhora da
capacidade institucional, operativa e relacional. Esperamos que a experiência de trabalho
conjunto e o apoio da UCCI permitam dinamizar o esquema de trabalho da Rede, permitindo se adaptar e responder de maneira precisa no que requerem seus membros.
Outro elemento que entendemos como
essencial para a agenda de Mercocidades
nos próximos anos é continuar trabalhando
na construção do espaço plural e democrático que hoje é a Coordenação Latino-Americana das Autoridades Locais para a Unidade
na Diversidade (CORDIAL). A necessidade de
gerar consensos em torno a questões básicas referidas ao desenvolvimento das cidades de nossa região resulta fundamental
para poder unificar, e deste modo fortalecer
o posicionamento latino-americano. Sabemos que muitas vezes esta situação de consenso é difícil de alcançar, porém acreditamos firmemente que é necessário continuar
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empenhando nosso maior esforço para, junto
às demais instituições presentes, representar de maneira fidedigna os interesses dos
governos locais.
Por último, acreditamos que um dos principais desafios da Rede é consolidar o programa de Cooperação Sul-Sul. Este espaço,
único na região, deve ser reconhecido como
iniciativa inovadora, factível de ser fortalecido
ano após ano pela gestão conjunta das autoridades de Mercocidades. Posicionar a Rede
como um oferente da cooperação Sul-Sul,
juntando cada vez mais atores e instituições
ao processo de cooperação, será uma oportunidade única para as cidades membro, que
poderão ter acesso a espaços de formação e
financiamento de projetos de intercâmbio de
experiências, fundamentais para a missão que
Mercocidades desempenha na região.
Como perspectiva, vislumbramos no futuro
próximo uma participação cada vez mais ativa
de Mercocidades no cenário global, com a
consequente consolidação de sua representatividade a nível latino-americano e internacional. Acreditamos que a Rede possui enormes
potencialidades que, sem dúvida, devem ser
aproveitadas por nossas cidades, tornando-se
possível a contribuição na busca de soluções
cooperativas aos principais problemas que
afligem aos governos locais da região.
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Compromiso de Madrid de Ciudades de Paz
La irrupción en nuestras ciudades de violencias antes impensables, los ataques a través de las
redes sociales, o la violencia en el deporte o el terrorismo internacional, hacen sentir a las
poblaciones una nueva vulnerabilidad. Esta amenaza se suma a otras violencias ya instaladas
en nuestras sociedades, y no siempre visibles, que deterioran la vida, individual y comunitaria
de las ciudades y que es preciso identificar y atajar.
Para afrontar las violencias estructurales, interpersonales y culturales, el Ayuntamiento de
Madrid, junto con las entidades del Comité Organizador y otras que colaboraron de forma muy
activa, convocaron el Primer Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y la Educación para la
Convivencia y la Paz, dando cumplimiento al compromiso establecido en el Consejo Mundial de
CGLU en París durante la COOP 21 en diciembre de 2015.
Este Foro es un espacio concebido para hacer visibles los distintos tipos de violencias urbanas,
debatir cauces para erradicarlas, así como difundir pensamiento y prácticas capaces de
transformar las culturas de la violencia en culturas de paz y no violencia.
La paz no es sólo ausencia de guerra y de los diversos tipos de violencia. La paz es una cultura
que enfatiza las capacidades que los seres humanos tenemos para transformar los conflictos
por medios pacíficos y no violentos.
El dolor que produce la violencia nos conmueve y nos urge a seguir actuando. No sólo para
hacer frente a las violencias directas contra las personas, sean de género, xenófobas o
terroristas, sino también para afrontar los desajustes estructurales que impiden satisfacer las
necesidades vitales. Son las violencias estructurales que condicionan todos los factores de la
vida humana: la nutrición, la esperanza de vida, el acceso a oportunidades, la educación, la
vivienda, el derecho al cuidado y a un medio ambiente limpio, las oportunidades laborales o la
participación política.
Así mismo, también tenemos que afrontar las violencias culturales o simbólicas presentes en el
lenguaje, el arte, las religiones, las ideologías políticas, los medios de comunicación, la industria
del entretenimiento, la ciencia, las instituciones o el derecho que se constituyen en símbolos
que intentan legitimar marginaciones, exclusiones y expulsiones de quienes son diferentes.
Están en la raíz de los procedimientos de legitimación de las violencias estructurales y directas,
llegando a crear mentalidades que justifican las desigualdades y el resto de violencias, y que
alientan las violencias directas.
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Hemos constatado que las violencias emergen de la desigualdad y de conflictos mal afrontados,
de la falta de diálogo e incluso de la falta de información y desconocimiento. Hemos afirmado
la importancia de distinguir entre violencia y conflicto.
Las ciudades, fuente de creatividad, diversidad, actividad y gran riqueza cultural y artística son
también escenario de conflictos. Nuestros días transcurren entre conflictos de todo tipo,
intrapersonales, interpersonales, intergrupales, interestatales. Sin embargo, éstos no tienen
por qué llevar a la violencia. La cultura de paz apela a transformar los conflictos mediante el
diálogo y la negociación de igual a igual, recurriendo a medios no violentos. No se trata tanto
de buscar consensos como de gestionar los disensos, de dar cabida a la diversidad de
pensamiento, de miradas, de formas de vida.
Hemos conocido y compartido la riqueza diversa de iniciativas que están llevando a cabo
gobiernos municipales, organizaciones sociales y organismos internacionales para erradicar las
diversas violencias que tienen lugar en nuestras ciudades. Ha sido un lugar de encuentro, de
entidades y personas de 67 países de debate y aprendizaje que no puede quedarse en un evento
puntual. Hemos reconocido la ciudad como un espacio idóneo para construir espacios de paz
porque también es en la ciudad donde proyectamos nuestras inquietudes, nos relacionarnos
con los otros, construimos comunidad.
Es por todo esto que los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil adheridos a
esta declaración, nos comprometemos a:
1. Defender la paz frente a la guerra, los conflictos bélicos generan muerte, destrucción y
odio que dura generaciones. La guerra es la máxima expresión de las violencias y las
ciudades no pueden ser el escenario de la misma. Este Foro hace un llamado a ciudades
y ciudadanía de todo el mundo a poner toda la energía y herramientas disponibles para
promover la cultura de paz frente a la guerra. En este sentido celebramos el enfoque
anunciado por el Secretario General de Naciones Unidas centrado en la prevención de
la guerra y el sostenimiento de la paz, como principal respuesta al conflicto,
posicionando a las ciudades como actores clave para cumplir con esta agenda de la
prevención.
2. Exhortar a los gobiernos estatales a crear, implantar y supervisar planes de acción para
la prevención de las violencias, en estrecha colaboración con los gobiernos locales. Esto
significa aumentar la colaboración y el intercambio de información entre las distintas
administraciones, fomentando la supervisión y el cumplimiento de los tratados
internacionales, las leyes y otros mecanismos para proteger los derechos humanos que
ayuden a prevenir las violencias urbanas.
3. Implantar mecanismos que acaben con la corrupción. La corrupción se ha convertido
en una lacra social importante que invade la esfera pública y la privada, en las
sociedades ricas y en las pobres. En el terreno político, ésta socava la democracia, en el
económico produce un incremento de los costes de los bienes o servicios, en el judicial
carcome el estado de derecho y en el social destruye valores éticos y espirituales como
2
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el de solidaridad y justicia. Muchas de las causas de las violencias urbanas se explican
por los procesos de corrupción. La corrupción es evitable y hay que establecer
mecanismos de control ciudadano y transparencia en la gestión local.
4. Desarrollar planes de acción local para hacer frente a las violencias urbanas y educar
para la convivencia y la paz, es decir:
a. La realización de un diagnóstico sobre las violencias en la ciudad, que se realice
de forma compartida y participada con los actores de la ciudad.
b. Analizar las causas de las violencias.
c. Elaborar programas específicos que aborden la educación, la mediación y la
resolución de conflictos de forma no violenta.
d. Dotar de los instrumentos y recursos necesarios, económicos y humanos, para
el desarrollo de una política pública local en este ámbito.
Estos diagnósticos y planes de acción local servirán para construir en el plazo de dos
años (próximo Foro Mundial) una Agenda Local sobre violencias urbanas y educación
para la convivencia y paz. El desarrollo de estos planes locales implica:
5. Fomentar políticas de equidad e inclusión local. La desigualdad es uno de los grandes
desafíos de las sociedades actuales en todo el mundo. No acabaremos con las violencias
urbanas ni construiremos una convivencia positiva si no ponemos fin a las relaciones de
dominio y desigualdad. Es necesario formular e implementar programas concretos para
reducir estas desigualdades, elaborados con la participación de la sociedad.
6. Fomentar políticas de los cuidados. Los seres humanos somos vulnerables: nacemos y
crecemos dependiendo unos de otros, enfermamos, envejecemos y morimos. El
abandono de ancianos y ancianas, la soledad de niños y niñas y la exclusión de personas
con discapacidades son violencias presentes en nuestras ciudades. Las tareas del
cuidado, tradicionalmente atribuidas a las mujeres, deben ser visibles, universales y
socializadas a través de la acción de la comunidad. No puede haber igualdad real entre
los géneros si no se cuenta con políticas de los cuidados. En este sentido, es necesario
promover más apoyo a los programas de prevención primaria y mayor apoyo a las
víctimas de las violencias.
7. Impulsar instrumentos de mediación y concertación social. La ciudad está sometida a
tensiones debido a la confrontación de intereses. Los gobiernos locales, a través de
normas y planes políticos, tienen la capacidad de actuar como catalizadores de diálogo.
Es por ello que se deben establecer instrumentos de mediación y educación que
generen habilidades para la resolución de conflictos de forma no violenta con la
participación de todos los actores involucrados.
8. Establecer programas para atajar las violencias urbanas sin quedarse sólo en el
enfoque de persecución y castigo, por el contrario ahondando en causas y raíces de todo
3
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tipo de violencias que permita desarrollar instrumentos para integrar la prevención a
través de las políticas sociales y educativas.
9. Promover iniciativas de promoción de la convivencia, el respeto y la diversidad.
Abordar las violencias que sufren colectivos específicos (mujeres, personas LGTBI,
inmigrantes, o grupos de diversidad cultural y religiosa) desde la concepción tradicional
de la seguridad es insuficiente. Se debe apoyar la investigación sobre las causas y
consecuencias de las violencias urbanas, que permitan orientar las políticas centradas
en las personas, en los cuidados, en la eliminación de los estereotipos y el desarrollo de
planes de convivencia. Y desarrollar planes que incidan en el mediano plazo en los
aspectos educativos y culturales.
10. Desarrollar políticas que fomenten el Derecho a la Ciudad garantizando Derechos
Humanos y sostenibilidad. Las crisis económica y ambiental están expulsando a
personas y territorios del acceso a medios de sustento y derechos sociales. Frente a la
violencia que ello produce, las ciudades pueden implementar programas concretos de
acceso a la vivienda, trabajo decente, integración, prevención del cambio climático,
fomento de la economía social y derecho al refugio que contribuyan a generar una mejor
convivencia.
Finalmente, nos comprometemos a difundir, implicar y a incorporar a más gobiernos locales y
sus asociaciones nacionales, regionales e internacionales, así como organizaciones de la
sociedad civil en la implementación de estos compromisos y a extender este mensaje a
gobiernos, medios de comunicación, actores económicos, mundo de la justicia, académico,
educativo y organismos internacionales.
Para ello, se establece una Secretaría Técnica internacional. Será una forma de hacer que este
Primer Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz siga
vivo, haciendo parte de la agenda internacional de las ciudades.
Reafirmamos nuestro compromiso de seguir creando alianzas globales, municipales y
ciudadanas para la promoción de la Cultura de Convivencia y de Paz.

Madrid, 21 de abril 2017
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Dia Internacional dos Direitos Humanos
No dia de hoje, 10 de dezembro de 2016, a 68 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos,
aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, se comemora o Dia Internacional dos Direitos
Humanos.
O lema deste ano para a proteção e amparo dos direitos humanos é “DEFENDE OS DIREITOS DOS
DEMAIS”, isto acarreta um chamado fervoroso a defender os direitos do outro, e assim, contribuir para
a proteção e realização dos direitos de todos, é por isso, que cada um de nós deve se comprometer
dando um passo adiante a efeitos de proteger e, na medida de nossas próprias possibilidades, garantir
os direitos de um refugiado, de um migrante, de um deficiente, de uma mulher, de uma criança, de um
indígena, de um afrodescendente, de uma pessoal LGTBI ou qualquer outro ser humano que sofra ou
corra risco de sofrer um ato de discriminação ou de violência.
Este deve ser um dia de reflexão para que pensemos: não só no já conquistado e no grande avanço
obtido na matéria de institucionalização de sistemas de garantias e promoção da defesa dos Direitos
Humanos, senão e fundamentalmente no papel que têm os governos locais, enquanto governos de
aproximação, como garantes do Direito à Cidade, comprometidos com a promoção da tolerância, da
diversidade e do respeito às diferenças.
Insertos na Rede de Mercocidades, na região com maior desigualdade do planeta, este deve ser um dia
de celebração comprometida a ir por mais, pensado no dito pelo Secretário Geral das Nações Unidas
Ban Ki-moon “defende hoje os direitos de alguém”, esse deve ser o slogan para reforçar na luta pelos
Direitos Humanos em todas as cidades da América do Sul.
É então, que desde a Comissão de Direitos Humanos de Mercocidades, reafirmamos a necessidade e o
compromisso atento, firme e constante na luta contra a discriminação, o racismo e a xenofobia.
Recebam um caloroso cumprimento todos aquelos que desde as diversas cidades, contribuem todos os
dias para promover e defender os Direitos Humanos."
COORDENADORA DE COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DE MERCOCIDADES.
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Mercocidades no Día Internacional de la Mujer
8 de março de 2017
“A busca por uma sociedade mais justa e igualitária implica reconhecer os obstáculos que ainda
enfrentam as mulheres pelo simples fato de ser mulher. As discriminações e violências que
enfrentam no âmbito privado no contexto das relações afetivas, também se reproduzem no nível
institucional e comunitário. Além disso, nos locais de trabalho as mulheres enfrentam diferentes
mecanismos de subordinação, tais como receber uma menor remuneração por desempenhar a
mesma tarefa que colegas do sexo masculino ou a atribuição de funções de acordo ao gênero.
Neste sentido, são necessárias desde o Estado (em seus diferentes níveis e instituições) políticas
públicas orientadas, por um lado, a atender os resultados dessas situações de discriminação e
violência, e por outro, a promover transformações sociais que impliquem a desconstrução dos
estereótipos de gênero e proponham novas formas de relacionamento.
Nas últimas décadas, tem havido importantes avanços institucionais e normativos que conseguiram
se consolidar em nossas cidades. Entretanto, ainda existem condições de desigualdade e violência
que lesionam os princípios mais elementares da democracia e da convivência.
A paralização organizada para o próximo 8 de março, por ocasião do Dia Internacional da Mulher,
representa um importante compromisso de mobilização, de memória e luta, uma aposta política e
transnacional que visa conscientizar a atores políticos, empresariais e à sociedade em geral sobre a
necessária consolidação das medidas dirigidas ao reconhecimento, garantia e proteção dos direitos
das mulheres.
Estas mobilizações voltam a colocar estes temas na agenda, exigindo mais e melhores políticas que
abordem as desigualdades de gênero, promovendo uma vida livre de violência, corresponsabilidade
nos cuidados, participação paritária, entre outras. Em definitiva, nosso trabalho trata de fazer de
nossas cidades um melhor lugar para as mulheres e também para os homens.
Isto requer de um compromisso político que se traduza em subsídio orçamentário para aprofundar
as ações que deem respostas mais efetivas às desigualdades. Significa também o subsídio
orçamentário para os escritórios de gênero acorde com a importância e dimensões das mudanças
que queremos promover.
Este 8 de março, apoiamos as mobilizações incentivadas pelas organizações de mulheres e
feministas e assumimos os desafios de aprofundar as ações.”
Unidade Temática de Gênero e Município de Mercocidades
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Dia Internacional dos Povos Indígenas
9 de agosto de 2017
Foi num 9 de agosto de 1982 em que o Grupo de Trabalho sobre Populações Indígenas da
Subcomissão de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos das Nações Unidas, celebrou sua
primeira reunião, 8 anos depois a Assembleia Geral estabeleceu essa data como Dia Internacional
dos Povos Indígenas.
Este ano 2017 tem especial relevância o aniversário por se cumprir os 10 anos da Declaração das
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.
Desde a Comissão de Direitos Humanos de Mercocidades queremos expressar nosso mais forte
compromisso com a luta realizada pelos povos indígenas na defesa de seus direitos, ao mesmo
tempo em que reprovamos qualquer ato de discriminação e violência cometido contra eles.
Aproveitamos a oportunidade para exortar o cumprimento da Declaração dos Povos Indígenas o que
permitirá dignificar e lograr o bem-estar dos mesmos.
Comissão de Direitos Humanos de Mercocidades
Intendência de Montevidéu
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Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimento Forçado
30 de agosto de 2017
O desaparecimento forçado de pessoas foi fundamental no desenvolvimento do plano sistemático de
repressão ilegal realizado pelas ditaduras cívico- militares na maioria dos países de nossa região.
Nossa história recente nos mostra que esta metodologia também é utilizada na democracia, sob
outras formas e métodos.
O direito internacional qualifica o desaparecimento forçado como delito de lesa humanidade e,
portanto, imprescritível, a Convenção Internacional para a proteção de todas as pessoas contra o
desaparecimento forçado reconhece o direito à justiça e a reparação das vítimas, e afirma “o direito
a conhecer a verdade sobre as circunstâncias de um desaparecimento forçado e o ocorrido com a
pessoa desaparecida, assim como o respeito do direito à liberdade de procurar, receber e difundir
informações para este fim”.
Já em sua Resolução 65/209 de 21 de dezembro de 2010, que estabelece Dia internacional das
vítimas por desaparecimento forçado, a ONU expõe profundamente preocupação, em particular,
pelo aumento dos desaparecimentos forçados ou involuntários em várias regiões do mundo, como
prisões, detenções e sequestros, quando são parte dos desaparecimentos forçados ou equivalem a
eles, e pelo crescente número de denúncias de atos de assédio, maltrato e intimidação sofridos por
testemunhas de desaparecimentos ou familiares de pessoas que desapareceram.
Hoje, sete anos depois, essa situação não se reverteu, e em alguns países da região piorou. O caso
mais recente é o desaparecimento de Santiago Maldonado na Argentina, a última vez que foi visto
com vida foi em uma repressão ao povo mapuche por parte da Gendarmeria Nacional, até o
momento não se sabe dele, e o Estado nacional nega seu desaparecimento.
É por isso, que como coordenação da Comissão de Direitos Humanos de Mercocidades afirmamos
que são os governos locais e os Estados os que devem garantir a não impunidade destes delitos que
afetam a toda a sociedade em seu conjunto, e com isso, o cumprimento efetivo dos direitos humanos
no longo caminho para uma democracia plena, onde a justiça e a igualdade sejam realidade e não
utopias.
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Dia Internacional das Pessoas de Idosas
1º de outubro de 2017
A composição da população mundial mudou e na atualidade, segundo as Nações Unidas em seu site
web, quase 700 milhões das pessoas tem mais de 60 anos. Para 2050, as pessoas de 60 anos ou mais
serão 2.000 milhões, isto é, mais de 20% da população mundial.
A discriminação por envelhecimento e em ocasiões o abandono e maltrato das pessoas idosas é uma
atitude frequente e prejudicial, que se baseia na hipótese de que é uma norma social e, portanto,
aceitável. Esta marginalização é uma realidade na maior parte das sociedades, de uma forma ou
outra, e se materializa nas atitudes dos indivíduos, as práticas institucionais e normativas, e a
representação mediática. Todas elas desvalorizam e excluem às pessoas idosas. Em 2014, os
Governos adotaram uma resolução no Conselho Econômico e Social que reconheceu que a
marginalização por envelhecimento é a razão comum, a justificação e a força motriz da
discriminação das pessoas de idade.
Tais formas de discriminação, de como as pessoas de idade são tratadas e percebidas por suas
sociedades, incluso nos ambientes médicos e centros de trabalho, criam entornos que limitam seu
potencial e afetam a sua saúde e bem-estar. O fracasso para enfrentar esta discriminação socava os
direitos das pessoas idosas e dificulta sua contribuição à vida social, econômica, cultural e política.
O slogan deste ano “Entrando no futuro: aproveitar o talento, a contribuição e a participação dos
idosos”, faz referência à necessidade de possibilitar e aumentar a contribuição das pessoas idosas
em suas famílias, comunidades e sociedades, através de vias efetivas que garantam sua participação,
tendo em conta seus direitos e preferências.
Neste dia, dedicado a conscientizar contra a discriminação das pessoas idosas, a chamar a atenção
sobre os estereótipos negativos, a promover uma vida plena que tenha em conta sua experiência de
vida, suas necessidades e experiências, a Municipalidade de Esteban Echeverria, atual coordenadora
da UTDS, compartilha com as “mercocidades” as principais ações que realiza para enfrentar esta
discriminação:
1. Atendimento integral de sua saúde e de seu bem-estar através de ações de assistência básica
alimentar, acesso à saúde, requerimento de medicação específica, etc.
2. Promoção da vida saudável, através de um cuidado integral e, dispositivos de recreação e esporte
atendendo a suas necessidades específicas.
3. Prevenção de situações de maltrato, não discriminação, fatos de insegurança ou outros contextos
que possam vulnerar seus direitos.
4. Fortalecer aquelas instâncias de participação e espaços na comunidade, com as famílias e com
pares valorizando a experiência e que resultem efetivos para seu bem-estar, reconhecendo sua
importância, experiência e trajetória.
5. Trabalhar em prol de melhorar as relações vinculares que permitam a integração, a convivência e
a sociabilidade no entorno familiar.
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6. Promover ações tendentes a prevenir o envelhecimento cerebral a partir de um processo cognitivo
que trabalhe as vivências coletivas, culturais e pessoais empoderando e hierarquizando o lugar do
idoso na sociedade.
Coordenação da Unidade Temática de Desenvolvimento Social
Municipalidade de Esteban Echeverria
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Dia Mundial das Cidades
31 de outubro de 2017
No Dia Mundial das Cidades a Rede renova seu compromisso por continuar trabalhando para que as
cidades da região sejam cada dia mais equitativas, sustentáveis e resilientes.
Com proporções cada vez maiores da população mundial vivendo em cidades, resulta imperativo
fomentar a cooperação entre países, regiões e localidades, aproveitando as oportunidades e
enfrentando os desafios que propõe o urbanismo.
Num cenário cultural e socialmente heterogêneo, caracterizado por compartilhar em toda sua
dimensão territorial desafios comuns em matéria de infraestrutura, urbanização, meio ambiente,
acessibilidade e direitos, o papel ativo do governo local é um elemento necessário para a
implementação de políticas locais orientadas ao desenvolvimento inclusivo e sustentável.
Dois anos após a aprovação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um ano da definição da
Nova Agenda Urbana e da assunção dos compromissos do V Congresso Mundial de CGLU e
Hábitat III, desde a rede de cidades da América do Sul e do MERCOSUL acreditamos que é hora de
concretar as agendas delineadas, acreditamos que é hora da ação!
Neste sentido, Mercocidades reforça neste dia tão significativo seu profundo compromisso com a
realidade urbana mundial e adere ao slogan “A melhor cidade, melhor qualidade de vida”.
Por cidades;
- democráticas, participativas e descentralizadas;
- respeitosas dos recursos naturais a partir de um consumo responsável;
- compactas, ágeis, policêntricas e com um planejamento integrado e inovador da
planificação urbana;
- inclusivas, seguras e prósperas, baseadas na ideia de que o direito à cidade é um direito
humano;
- criativas, inteligentes e conectadas, que promovam o acesso universal aos direitos
fundamentais.
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