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A Prefeitura de São Paulo encerra com sensação 
de dever cumprido seu mandato à frente da Pre-
sidência da Rede Mercocidades. Em 2015, quando 
nos candidatamos a Secretaria Executiva da Rede 
tínhamos dois objetivos: atualizar a agenda pro-
gramática e reformular sua governança, para con-
ferir maior potência à nossa associação diante do 
novo contexto internacional.

Garantir maior representatividade política à 
nossa Rede, trazendo para o centro da sua 
condução Prefeitas e Prefeitos eleitos, sig-
nificava a possibilidade de dar mais efetivi-
dade aos propostos da nossa associação.
 

Ao efetivar, através da reforma dos nossos 
estatutos, a nova governança fortalecemos 
nossa instituição. Essa mudança revelou-se 
fundamental neste período de 2015 – 2016 no 
qual uma  extraordinária agenda internacio-
nal se impôs às nossas cidades. Prefeitas e 
prefeitos de Mercocidades, assim como suas 
equipes, estiveram juntos na COP-21, em 

Paris, no V Congresso Mundial da CGLU em 
Bogotá, em eventos preparatórios ao Habitat 
III (Global Task Force e PrepComs) e na pró-
pria realização da Conferência do Habitat III 
em Quito, no Equador. 

Estes eventos, durante os quais São Paulo 
teve a honra de presidir Mercocidades, foram 
momentos de grandes êxitos em relação à 
agenda urbana, resultados de articulações 
que construímos internamente à nossa Rede 
e com nossos parceiros no continente sul-
-americano e no plano internacional. Nesta 
ocasião da III Conferência sobre Moradia e 
Desenvolvimento Sustentável, Habitat III, fir-
mamos a Carta de Intenção com a UNASUL 
(União de Nações Sul-Americanas). 

Durante toda a Presidência de São Paulo 
reforçamos e valorizamos a relação da Rede 
Mercocidades com a Comissão Econômica 
para América Latina e Caribe, CEPAL. Essa 
relação teve como ponto de partida a rea-
lização dos Colóquios Sulamericanos sobre 
Cidades Metropolitanas, MSUR. Nossa inten-



ção foi contribuir para construir com os orga-
nismos multilaterais da região uma agenda 
compartilhada na perspectiva da integração 
do nosso continente sulamericano. 

Os pactos que fizemos com estas instituições 
tinham como propósitos construir agendas, 
estratégias e políticas visando enfrentar as 
estruturais desigualdades sociais de nossas 
cidades, seus processos de exclusão, e de 
negação de direitos. Buscávamos compar-
tilhar o horizonte de igualdades, de direito 
à cidade, de respeito a diversidade e sobre-
tudo a expansão e consolidação da cidadania 
em nossas cidades e em nossa região. 

Por esta razão, agradecemos a todos e todas 
com quem trabalhamos em conjunto, em 
especial à Alícia Bárcena Ibarra, Secretária 
Executiva da CEPAL, Florisvaldo Fier, o Dr. 
Rosinha, Alto Representante do Mercosul, 
Ernesto Samper, Presidente da UNASUL, Elkin 
Velasquez, Diretor do Escritório Regional para 
a América Latinae o Caribe dp Programa das 
Nações Unidas para Assentamentos Huma-
nos, Vitor Rico, Diretor da CAF e Luis Alberto 
Moreno, presidente do BID e suas equipes.

Portanto, ao concluir nosso mandato, quere-
mos enfatizar a importância da atuação de 
Mercocidades na Agenda pós Habitat III, COP-
21 e Agenda 2030. O grande desafio de nossa 
XXI Cúpula será aprovar uma resolução que 
oriente nossas cidades na implementação 
dos acordos contidos na Carta de Quito e na 
Declaração de Paris.

Tenho certeza de que a próxima direção exe-
cutiva será tão exitosa quanto a que presi-
dimos e irá se incumbir dessas tarefas ao 
mesmo tempo em que fortalecerá o espírito 
sul-americano da Rede Mercocidades.

Não posso finalizar essa mensagem deixando 
de agradecer aos meus companheiros e ami-
gos, prefeitas e prefeitos, com os quais de 
forma colegiada e cooperativa conduzimos 
a Diretoria Executiva. Agradeço à Intendenta 
Mónica Fein de Rosário, nossa Vice-Presi-
dente para Desenvolvimento Urbano Susten-
tável e Mudanças Climáticas; ao Intendente 
Daniel Martinez de Montevidéu, nosso Vice 
Presidente para Economia Urbana, ao Alcalde 
Gonzalo Navarrete de Lo Prado, Vice Presi-
dente PARA Desenvolvimento Social; ao Pre-
feito Jairo Jorge de Canoas, Vice Presidente 
para  Relações Institucionais; ao Prefeito José 
Fortunati de Porto Alegre, Vice Presidente para 
Integração Fronteiriça e ao Intendente José 
Manuel Corral de Santa Fe, membro da Comis-
são Diretiva e futuro presidente da Rede. 

Por final, agradeço às equipes da Secretarias 
Técnica Permanente, sob coordenação de 
Jorge Rodriguez e da Secretaria Executiva de 
Mercocidades, coordenada por Vicente Car-
los y Plá Travas e suas equipes, cujos traba-
lhos foram fundamentais para esta gestão. 

Fernando Haddad
Presidente da Rede Mercocidades, prefeito 
de São Paulo

Acesse a maior informação sobre o exercício 
da Presidência e a XX Cúpula em São Paulo.
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Situação Mundial

O contexto mundial atual é um cenário con-
vulsionado no econômico, no social, no polí-
tico, no meio ambiental e no cultural, onde 
parece se evidenciar um processo de reestru-
turação do sistema internacional.

Após oito anos da última crise econômica 
mundial, a maioria das economias apenas 
recuperou o nível que tinha em 2007. As 
consequências disso afetam diretamente os 
setores mais vulneráveis das sociedades.

O aprofundamento dos conflitos armados em 
regiões como o Oriente Médio, é mais com-
plexo pela multiplicidade de fatores que os 
alimentam, religião, cultura, política, inte-
resses econômicos, não parece haver a curto 
e médio prazo uma via clara de ação que 
permita avançar na solução do problema. 
Enquanto isso, a sociedade civil continua 
pagando o mais alto preço. 

Por seu lado, a expansão do terrorismo em 
sua nova fase de ação global (com suas novas 
modalidades), demonstra a fragilidade do 
sistema internacional e dos Estados nacio-
nais para neutralizar um fenômeno que dia-
riamente se consolida como um problema 
mundial, que ataca impiedosamente, não 
só naqueles territórios que historicamente 
sofreram o forte dos ataques perpetrados 
pelas distintas organizações terroristas, 
senão que se expande a outras regiões.

Diante deste cenário, se observa como con-
sequência direta a emergência humanitária 
que em maior ou menor grau se reproduz 

sobre as áreas mais vulneráveis do globo. 
A crise migratória, produto da instabilidade 
política, o terrorismo, a guerra civil, ameaçam 
diretamente a vida, e hoje representam um 
problema que desafia diretamente a todos os 
atores internacionais, Estados e Organismos, 
que ainda não conseguiram responder este 
drama atual de nossas sociedades.

O ressurgimento dos nacionalismos extremos, 
identificados com um discurso xenófobo e 
racista em muitos casos dentro dos distintos 
sistemas políticos, particularmente o europeu, 
pode ser interpretado como uma consequên-
cia direta dos pontos citados anteriormente. 
Isto dificulta ainda mais o papel da política 
como ferramenta efetiva diante da procura 
de soluções. 

Em termos ambientais começa a se perceber 
consensos em relação à fragilidade e a urgên-
cia do tema, evidência disso é a assinatura de 
vários acordos de caráter global que definem 
linhas de ação baseadas no entendimento e 
compromisso dos atores envolvidos, prova 
disso é a assinatura do Acordo de Paris, docu-
mento resultante da Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudança Climática 2015 (COP 21). 
Entretanto as projeções a curto e médio prazo 
continuam sendo negativas enquanto à capa-
cidade real de ação que os distintos atores 
possam chegar a concretizar. 

A América Latina não está alheia a estas difi-
culdades. A região mais urbanizada, onde 
quase 80% de sua população vivem nas cida-
des, é ao mesmo tempo a região mais desigual 
do planeta. Neste sentido, os desafios a enfrentar 



Contexto 11

são estruturais: escassa produtividade e uma 
infraestrutura deficiente, falta de acesso e 
baixa qualidade dos serviços de educação 
e saúde, problemáticas de gênero e discri-
minação, e as consequências da mudança 
climática. Elementos que repercutem fun-
damentalmente nos setores mais pobres da 
sociedade. 

Diante deste cenário cultural e socialmente 
heterogêneo, mas ao mesmo tempo caracteri-
zado por compartilhar em toda sua dimensão 
territorial desafios comuns em infraestrutura, 
urbanização, meio ambiente, acessibilidade 
e direitos, é onde o papel ativo dos governos 
locais surge como um elemento necessário para 
a planificação, o planejamento e a execução de 
políticas sociais orientadas ao desenvolvimento 
inclusivo e sustentável. 

A realidade atual coloca às cidades como 
cenário central, onde se projetam direta-
mente as consequências positivas e negativas. 
Nesse sentido, o acionar dos governos locais 

deve dirigir-se à participação ativa dentro 
dos espaços onde se planejam e definem as 
políticas e os acordos de ação tanto regio-
nais, como globais. 

As distintas modalidades de cooperação e de 
redes de governos locais conseguiram posi-
cionar a estes últimos em várias mesas de 
negociação internacional. 

A horizontalidade, a transversalidade, a com-
plementaridade e o espírito cooperativo que 
caracteriza o relacionamento entre governos 
subnacionais, resultam ser um ativo extre-
mamente valioso para o posicionamento 
estratégico das cidades no plano global. E 
sua incorporação no processo de discussão 
e planejamento dos ODS, evidenciado con-
cretamente no objetivo número 11, mostra o 
consenso alcançado sobre a importância das 
cidades como motores de um desenvolvi-
mento sustentável por parte da comunidade 
internacional, que será substancial para o 
avanço da Agenda 2030. 
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Assim mesmo, a presença ativa dos governos 
regionais e locais na Conferência das Nações 
Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento 
Urbano Sustentável, Hábitat III, mostra a 
importância da abordagem na escala global, 
regional e local, dos desafios presentes.

Conceitos como o “Direito à Cidade” tornam 
obrigatórios que os governos locais deverão 
incorporar cada vez mais a suas agendas 
programáticas.

CELAC

A Comunidade de Estados Latino-Americanos 
e Caribenhos (CELAC) celebrou sua IV Cúpula 
Presidentes, na cidade de Quito, (em Metade 
do Mundo) no dia 27 de janeiro de 2016.

Nessa ocasião aprovou uma Declaração Polí-
tica, em que abordou e se posicionou em 
vários temas.

Entre as principais decisões adotadas se des-
taca a reafirmação de consolidar a unidade e 
avançar para a integração latino-americana 
e caribenha, baseada em profundas raízes 
históricas, no acervo da Comunidade, privi-
legiando ao ser humano, compartilhando valo-
res e interesses afins, e propondo alcançar 
o bem-estar dos povos, a eliminação da 
pobreza e a iniquidade.

Na 2º seção da Declaração se expressa: 

“Reiteramos nossa adesão e estrito apego à 
Carta das Nações Unidas e os princípios do 
Direito Internacional, em particular o respeito 
à igualdade soberana dos Estados, o direito 
à autodeterminação, a integridade territorial, 
a não intervenção nos assuntos internos de 
cada país, o não uso nem ameaça de uso da 
força nas relações internacionais, a solução 
pacífica das controvérsias, assim como, a 
promoção e o respeito de todos os direitos 
humanos, incluído, o direito ao desenvolvi-
mento e as liberdades fundamentais. “Além 
disso, reafirmamos nosso compromisso com 
a consolidação da democracia e o Estado de 
Direito, a preservação da paz e a segurança 
internacional, a independência política e o 



Contexto 13

desarmamento nuclear, conducente ao des-
armamento geral, total e verificável”.
Em um extenso documento de 82 itens, se 
abordaram importantes temas da agenda, 
entre os quais destacamos os direitos huma-
nos, onde se acorda a promoção e proteção de 
todos os direitos humanos sem discriminação 
alguma. Entendendo-se que a democracia, 
o desenvolvimento sustentável, o respeito 
de todos os Direitos Humanos (civis, polí-
ticos, econômicos, sociais e culturais) em 
seu caráter universal, indivisível e interde-
pendente, estão intimamente relacionados e 
se reforçam mutuamente. Outros dos itens 
importantes estão dedicados à democra-

cia, a paz e a segurança, o desenvolvimento 
sustentável, a mudança climática, o meio 
ambiente, os direitos humanos transnacio-
nais, o trabalho, a cooperação, as tecnologias 
da informação, o financiamento para o des-
envolvimento, a cultura e o hábitat. Também 
houve uma menção ao restabelecimento das 
relações diplomáticas entre Cuba e Estados 
Unidos, e um reclamo pelo fechamento da 
prisão de Guantánamo.
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UNASUL

No dia 16 de abril de 2016 assumiu a Presi-
dência Pro Témpore da União das Nações 
Sul-Americanas (UNASUL), o presidente da 
Venezuela, Nicolás Maduro, sucedendo no 
exercício da mesma ao presidente do Uru-
guai, Tabaré Vázquez. A agenda principal da 
União tem estado centralizada nos temas da 
Paz na Colômbia, e em apoiar e mediar no 
processo de diálogo entre o governo e a opo-
sição na Venezuela, este último assunto foi 
tema expresso de preocupação pelo MERCO-
SUL e pela OEA, agravado pelo desabasteci-
mento e a situação econômica que impacta 
diretamente à cidadania. Num contexto 
latino-americano de realinhamentos políti-
cos, onde convivem visões distintas, após a 
posse dos novos presidentes na Argentina e 
no Paraguai, e a troca de presidente no Brasil 
depois da destituição de Dilma Russeff. 

A Secretaria Geral, depois de um novo 
acordo assinado entre as FARC e o governo 
da Colômbia, emitiu um comunicado no qual 
expressou: “A Secretaria Geral da União das 
Nações Sul-Americanas (UNASUL) celebra os 
novos Acordos de Paz assinados ontem, 13 de 
novembro de 2016, entre o Governo da Colôm-
bia e as FARC–EP. Igualmente, expressa seu 
apoio à possível iniciação dos diálogos de paz 

com o ELN, apoiados pelo governo do Equa-
dor. Estes acordos contribuem para a preser-
vação da América do Sul como um oásis de 
paz em um mundo convulsionado por guerras 
étnicas, religiosas, ideológicas, sendo uma 
das missões fundacionais de UNASUL.”

Também a comunidade sul-americana 
reconheceu o resultado eleitoral nos Esta-
dos Unidos, emitindo o seguinte comuni-
cado: “Respeitamos a decisão democrática do 
povo dos Estados Unidos e abrimos um com-
passo de espera enquanto o presidente eleito, 
Donald Trump, fixa e esclarece sua posição 
em relação à América Latina, particularmente 
sobre os migrantes, o livre comércio, o pro-
cesso de paz na Colômbia, a abertura das 
relações com Cuba, o diálogo na Venezuela 
e sua presença militar na região. Este é um 
momento para que a região permaneça unida 
e não dividida. E para que haja mais e não 
menos integração entre nós mesmos.”
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América Ibérica

No passado 28 de outubro de 2016 ocorreu 
a XXV Cúpula Ibero-Americana de Chefes de 
Estado dos países da Comunidade Ibero-
Americana, em Cartagena de Índias, Colôm-
bia, sobre Juventude, Empreendimento e 
Educação. Estes temas foram escolhidos 
em consideração aos importantes desafios 
ibero-americanos nestas matérias, assim 
como, o caminho percorrido desde a I Cúpula 
Ibero-Americana, celebrada em 1991 até a 
data. Enquanto que a Educação foi temática 
da Cúpula em sete ocasiões, a Juventude 
somente foi uma vez em 2008 e o Empreen-
dimento nunca foi. Entre os motivos para tra-
balhar estas temáticas se expôs que “Atual-
mente os jovens da região ibero-americana 
enfrentam desafios para uma inserção efetiva 
no mercado trabalhista e no sistema produtivo 
em condições favoráveis. Neste sentido, resulta 
imperativo para os países ibero-americanos 
oferecerem oportunidades e incentivarem polí-
ticas públicas integrais que garantam o trânsito 
dos jovens ao mundo laboral e produtivo em 
condições de qualidade”.

Por seu lado, a secretária geral Ibero-Ameri-
cana, Rebeca Grynspan, expôs os desafios que 
tem por adiante a Comunidade, em especial 
a América Latina, já que seu PBI se contrairá 
entre um 0.9% e 1% em 2016, segundo as últi-
mas estimações. Isto supõe um segundo ano 
consecutivo de decrescimento e um ritmo 
de contração que não tinha a região desde 
princípios da década dos anos 80. De acordo 
com o relatório Perspectivas Econômicas 
da América Latina 2017 a região deveria se 
recuperar em 2017, ainda que com um cres-
cimento modesto do PBI de entre um 1.5% e 
2%, por abaixo do crescimento que se espera 
nas economias avançadas.

Entre as resoluções da Cúpula, está a apro-
vação do Pacto Ibero-Americano da Juven-
tude, em que os países se comprometem 
principalmente, entre outras resoluções a:

•	 Posicionar a participação das pessoas 
jovens na Agenda 2030, através do estabele-
cimento de um sistema de metas e indicado-
res regionais da juventude na aplicação dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
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•	 Reconhecer os direitos das pessoas jovens, 
mediante o incentivo voluntário à ratificação e 
promoção da Convenção Ibero-Americana de 
Direitos dos Jovens, respeitando a legislação 
dos Estados, os acordos internacionais dos 
quais estes são parte e a proteção frente a 
medidas coercivas unilaterais e sua dimensão 
extraterritorial.

•	 Promover sociedades plurais e inclusi-
vas com igualdade de oportunidades para 
todos e todas, sustentadas na não discri-
minação das pessoas jovens em razão de 
suas identidades, através da aplicação de 
campanhas regionais de sensibilização, 
prevenção e atenção.

Além disso, na declaração da Cúpula se 
expressa o apoio ao acordo sobre o reconhe-
cimento de períodos de estudo e de títulos 
de educação superior na América Ibérica, que 
inclui a criação do sistema ibero-americano 
de garantia da qualidade da educação supe-
rior, o início do funcionamento do registro 
ibero-americano de programas e instituições 
de educação superior acreditados e o desen-
volvimento de um sistema de informação da 
educação superior ibero-americana.
 
Também se reconhece a importância da Coo-
peração Sul-Sul e Triangular em suas diver-
sas formas, na região ibero-americana, des-
tacando os avanços que os países realizaram 
no fortalecimento desta cooperação, assim 
como sua contribuição ao cumprimento da 
Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS). “Reconhecemos o 
papel estratégico que têm neste processo 
os pilares de trabalho definidos no âmbito 

ibero-americano, ou seja, o Relatório da 
Cooperação Sul-Sul na América Ibérica e o 
Programa Ibero-Americano para o Forta-
lecimento da Cooperação Sul-Sul (PIFCSS), 
entre outros.”

X Fórum Ibero-Americano de 
Governos Locais

No passado 16 de outubro, representantes de 
governos locais de Ibero-América adotaram 
a Declaração de Quito, durante a celebração 
do X Fórum Ibero-Americano de Governos 
Locais, em Equador. Nela se comprometeram 
a aplicar políticas para “Cidades Sustentáveis 
e Assentamentos Urbanos para Todos”.

O encontro ocorreu entre a Assembleia Geral 
de CGLU (Cidades e Governos Locais Unidos), 
celebrada em Bogotá, e a Assembleia Mundial 
de Prefeitos e Cúpula Mundial de Hábitat III, 
na cidade de Quito. Ao igual que em ocasiões 
anteriores, o Fórum se desenvolveu prévio à 
XXV Cúpula Ibero-Americana de Chefes de 
Estado e de Governo, que acontecerá em Car-
tagena de Índias, Colômbia, nos dias 28 e 29 
de outubro de 2016, com o título “Juventude, 
Empreendimento e Educação”. 

Nesta edição as cidades acordaram tornar 
locais os desafios, como os Objetivos de Des-
envolvimento Sustentável (ODS), os Direitos 
Humanos, a cooperação integral entre cida-
des e a integração ibero-americana, unindo-
se ao enorme esforço das cidades ibero-ame-
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ricanas por melhorar as condições de vida 
de seus cidadãos e cidadãs e estabelecendo 
os seguintes pontos em sua declaração final:

1. O municipalismo ibero-americano, a locali-
zação dos ODS e a Nova Agenda Urbana.

A Nova Agenda Urbana e a consecução dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
terão um especial cenário nas cidades. 

Declaram sua férrea vontade de avançar e 
apoiar os processos de descentralização, 
para melhorar os níveis de autonomia e 
governança municipal, na melhora constante 
dos processos de participação cidadã e de 
gerar plataformas de concorrência social 
entre Estado e sociedade civil. É condição 
imprescindível que esta responsabilidade 
seja assumida promovendo processos acor-
dados de participação cidadã, gerando as 
alianças com a academia, o setor privado, as 
organizações sociais, meios de comunicação, 
atores culturais e líderes de opinião.

2. As cidades como cenários de cultura da 
paz contra a violência.

Este Fórum assume a necessidade de incen-
tivar a cultura de paz na cidade, promovendo 
um conceito integral de segurança, enten-
dido como a garantia das necessidades bási-
cas, e a responsabilidade das instituições de 
atender às pessoas que não podem se cuidar 
por si só.

3. A cooperação integral entre cidades.

As cidades se converteram em centros de 
talento, conhecimento e inovação e têm 
demonstrado sua capacidade para encontrar 
soluções inovadoras a problemas concre-
tos. Isto tem se potencializado através da 
troca de experiências entre cidades e do 
desenvolvimento de projetos, os quais são 
implementados indistintamente de maneira 
exitosa em numerosas áreas urbanas. Isso 
demonstra que a cooperação internacional 
e o conhecimento urbano compartilhado 
são “fundamentais” para melhorar as urbes.

4. O municipalismo ibero-americano no cená-
rio internacional: Construção da unidade na 
diversidade.

A unidade do municipalismo ibero-americano 
através de suas redes é fundamental para ter 
força nos cenários internacionais, tanto de 
integração regional como mundial. Nos últi-
mos anos se viu crescer a participação dos 
governos locais em diversas redes de âmbito 
temático ou territorial, dando força a um fér-
til âmbito de troca e incidência, porém, ao 
mesmo tempo, fazendo complexa a articu-
lação coordenada.

5. As cidades nos cenários de integração 
ibero-americana.

O Fórum foi reconhecido na Cúpula Ibero-
Americana de Chefes de Estado e de Governo 
de Santiago de Chile, em 2007, como parte 
integrante da Conferência Ibero-Americana 
e é, portanto, desejo do Fórum seguir cola-
borando, desde a perspectiva das cidades 



Capítulo 118

ibero-americanas sua visão particular e pri-
vilegiada de todos os temas que concernem 
à vida pública e ao bem-estar dos cidadãos 
ibero-americanos, para o qual decide criar 
uma Secretaria Permanente que mantenha o 
fio condutor e a memória entre eventos.

6. Juventude, educação e empreendimento.

Estamos conscientes da necessidade de criar 
melhores condições para garantir a partici-
pação plena e real das e dos jovens no acon-
tecer político, social e cultural, e por isso nos 
unimos à proposta de um Pacto Ibero-Ame-
ricano de Juventude, que será aprovado pela 
XXV Cúpula Ibero-Americana de Cartagena 
de Índias, comprometendo-nos a trabalhar 
unidos a outras instâncias a favor do anda-
mento de programas de Mobilidade Acadê-
mica Ibero-Americana. 

Como Fórum de Governos Locais Ibero-Ame-
ricano, estamos convencidos também da 
importância de que elas e eles possam aces-
sar ao conhecimento e a um mundo trabal-
hista, produtivo e competitivo, em condições 
de equidade e de qualidade, para assegurar 
seu pleno desenvolvimento. 

Queremos nos comprometer, como gover-
nos locais, a contribuir para as políticas de 
Estado que permitam oferecer uma educação 
universal, inclusiva, plural e de qualidade, em 
benefício dos educandos, e ao mesmo tempo 
do desenvolvimento de nossas sociedades.

7. A comunicação, pilar fundamental para o 
desenvolvimento.

As cidades fazem, constroem, protegem, 
fabricam, inventam, porém contam com pou-
cos meios para comunicar, dar vida a tudo 
de bom que são capazes de criar. A aliança 
com os meios de comunicação é fundamental 
para tornar mais eficaz este compromisso a 
favor do bem-estar da cidadania. 

Por esta razão este Fórum faz um chamado 
às agências internacionais e nacionais de 
notícias para incrementar sua atenção ao 
trabalho dos governos locais, ampliando sua 
cobertura de notícias. Assim mesmo, faz um 
chamado aos governos locais ibero-ameri-
canos a se dotarem de ferramentas próprias 
que sejam a voz da cidade, e cumprimenta o 
projeto de criação da Agência de Notícias de 
Cidades Ibero-Americanas como voz própria 
e caixa de ressonância das melhores práticas 
locais das cidades e suas redes.
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XVII Assembleia Geral da UCCI 

“Cuidemos a ternura, cuidemos as cidades”, é 
o título da declaração de La Paz, que concluiu 
à XVII Assembleia Plenária da União de Cida-
des Capitais Ibero-Americanas (UCCI). Em que 
se enfatiza a necessidade de construir cida-
des “mais justas, mais habitáveis, mais segu-
ras e mais diversas”. A Assembleia ocorreu 
em La Paz, Bolívia, nos dias 13 e 14 de junho.

No documento, UCCI lembra que sua missão é 
trabalhar pela “convivência pacífica e o des-
envolvimento solidário”, e a “consolidação do 
melhor entendimento e a cooperação entre 
os povos do âmbito ibero-americano”. Isto 
em um mundo “cruzado pela violência” que 
se mostra nas mais diversas expressões, em 
que “a raiz dos problemas se chega a encon-
trar a milhares de quilômetros de distância 
de nossa realidade mais próxima”.

Esse mundo é o mesmo em que se toma cons-
ciência dos problemas, se geram alianças glo-
bais para lutar “pelo planeta e pela espécie 
humana” como os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável ou a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. O lugar onde cresce o 
compromisso das cidades por atuar “do local 
ao global”, um processo em que se conver-
tem em autênticos “territórios de afeto” que 
se contrapõem aos efeitos da violência que 
também são parte da cidade.

Compromissos e chamados

Neste âmbito, UCCI propõe apoiar a implemen-
tação dos ODS e a defesa dos Direitos Humanos. 
Promover a participação dos atores que fazem 
as cidades na cooperação intermunicipal. 
Lutar pela unidade na diversidade, mediante 
alianças com outras organizações. Trabalhar 
para que descentralizar seja sinônimo de mel-
horar a gestão municipal. Defender a demo-
cracia representativa e fomentar a demo-
cracia participativa. Incentivar as relações 
entre cidades e áreas metropolitanas e 
nacionais. Comunicar, materializando este 
compromisso na Agência de Notícias Cida-
des Ibero-Americanas (ANCI). E reforçar os 
laços entre cidades transcontinentais. Assim 
como reconhecer o esforço das cidades.

Com estes compromissos, a UCCI convoca 
à aliança entre governo local e cidadania; 
assim como à necessária unidade entre Esta-
dos nacionais e regionais e o nível local. Do 
mesmo modo, se pede aos organismos de 
integração regional que apoiem aos governos 
locais neste processo, para que lhes ajudem 
a serem “pilares apegados ao território” que 
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procurem a solidez e a idoneidade das políti-
cas aplicadas nestes.

A UCCI também propõe que as empresas se 
identifiquem com os governos locais como 
“dinamizadores do território”; que as uni-
versidades se aliem na reflexão e na cons-
trução do desenvolvimento sustentável; que 
os meios de comunicação sejam a voz des-
tes esforços; que o poder judicial proteja ao 
cidadão e vigie os interesses perversos; que 
os organismos internacionais reconheçam 
o papel da cidade como campo de grandes 
batalhas e que os cidadãos não cedam em 
sua luta pelo direito à cidade.

Mercocidades na Assembleia

No âmbito da Assembleia Geral da UCCI, no 
dia 13 de junho, Mercocidades se reuniu com 
representantes da Federação Latino-Ameri-
cana de Cidades, Municípios e Associações 
de Governos Locais (FLACMA), da Aliança 
Euro-Latino-Americana de Cooperação entre 
Cidades e de cidades capitais da região, para 
definir o programa das cidades latino-ameri-
canas para o próximo Congresso de CGLU em 
Bogotá e para Hábitat III. 

Esta reunião se realizou no âmbito 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 orga-
nização mundial de governos locais CGLU.

Mercocidades esteve representada por sua 
Presidência (São Paulo), sua Secretaria Téc-
nica Permanente (Montevidéu), e as vice-pre-

sidências de Economia Urbana (Montevidéu) 
e Inclusão Social (Lo Prado).

Durante o encontro se definiu avançar nos 
seguintes pontos:

“Formar a Coordenação Latino-Americana 
(CORDIAL). Para isso, se redigirão os princí-
pios e valores que se promovem desde COR-
DIAL, em um enfoque de cooperação, con-
senso, liderança compartilhada e construção 
de valor agregado, assim como de respeito 
à institucionalidade de cada uma das orga-
nizações aqui representadas, com base nos 
documentos de Porto Alegre e Paris “Unidade 
na Diversidade”. 

Redigir os critérios para estabelecer uma 
representação unificada da América Latina 
em concordância com os critérios de CGLU 
e no espírito de contemplar a representa-
tividade regional, equilibrada e que preste 
satisfação às partes.

Avançar na ideia de formar uma mesa de 
alcaides/sas, prefeitas/prefeitos, intenden-
tas/intendentes, que no possível sejam os 
que representaram à região no Escritório 
Executivo de CGLU.

Confeccionar uma lista primária de governos 
locais da América Latina para acordar a repre-
sentação no Conselho Mundial e no Escritório 
de CGLU, antes de 30 de junho de 2016.
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Elaborar um cronograma de trabalho e uma 
agenda temática prioritária para os governos 
locais da América Latina, aos efeitos de bus-
car mensagens e posicionamentos comuns 
para o V Congresso de CGLU em Bogotá, para 
o Fórum Ibero-Americano de Governos Locais, 
para a II Assembleia Mundial de Governos 
Locais e para Hábitat III em Quito.

Promover uma proposta para a vice-presi-
dência da região da América Latina de CGLU, 
que contemple os maiores apoios e consen-
sos, assim como também se procurará um 
diálogo para buscar os maiores apoios para 
a co-presidência de CGLU.

Promover em cada uma das instituições assi-
nantes do acordo de Paris, assim como entre 
os participantes do GATP, o apoio ao Prefeito 
de Johanesburgo como Presidente de CGLU 
para o período 2016-2019.

De acordo ao estabelecido na cidade de 
Panamá, no passado mês de abril, depois 
de confeccionados os princípios e valores, 
os critérios e a lista com os membros de 
CGLU que se propõem para integrar a repre-
sentação da América Latina, as instituições 
deverão mediante um processo de consulta 
e diálogo, proceder à aprovação dos acordos 
que se estabeleçam.”



Capítulo 122

MERCOSUL, situação política 
do bloco

O MERCOSUL na encruzilhada

O bloco entrou em um estado de inatividade 
ou paralisia institucional a partir das dife-
renças mostradas pelos países pelo traspasso 
da presidência do bloco a Venezuela, depois 
que Uruguai a deixou em julho de 2016. 

Após as mudanças políticas, produto das 
eleições em Argentina e Paraguai e do jul-
gamento político da presidente do Brasil, os 
países mostraram uma mudança no posicio-
namento em relação à Venezuela e ao MER-
COSUL. Na Argentina, depois das eleições 
assume legitimamente o presidente Mauricio 
Macri, como resultado das urnas. No Brasil, 
depois do julgamento político levado adiante 
e posterior destituição de Dilma Rousseff, 
assume Michel Temer com questionamentos 
à legitimidade de seu mandado, além de uma 
polarização e enfrentamentos sociais no país.

Este novo cenário político regional signifi-
cou um posicionamento distinto em relação 
à Venezuela, questionando a situação deste 
país e a legitimidade democrática de suas 
ações, recebendo acusações desde vários 
setores políticos dos países do MERCOSUL de 
não respeitar os direitos civis e políticos, e de 
não reconhecer a existência de presos políti-
cos, entre outras acusações.

Esta situação de enfrentamento entre Argen-
tina, Brasil e Paraguai com Venezuela, colo-
cou a Uruguai em uma situação incômoda 

e ao MERCOSUL em uma paralisia institu-
cional. Uruguai deixou a presidência, sem 
pode passá-la a Venezuela, já que não tin-
ham condições políticas para fazê-lo. Esta 
ação do Uruguai foi apelando à normativa 
do MERCOSUL e às regras internacionais rati-
ficadas e de respeito pelo país. "Estamos 
em uma situação grave" qualificou o chan-
celer uruguaio Rodolfo Nin Novoa, sobre o 
estado atual do MERCOSUL. "Aspiro e apelo 
a que a sensatez prime, que sejamos o mais 
sensatos possíveis e pensemos que o MER-
COSUL tem 25 anos", acrescentou o Ministro 
um dia depois de deixar a presidência do 
bloco. Nesse mesmo dia, a Venezuela pro-
clamou que assumia a presidência do bloco 
no meio de uma longa polêmica de repro-
vação de Paraguai e Brasil por considerar que 
Venezuela não tem as condições políticas e 
econômicas para exercer a presidência.

"Deixamos a presidência tal como estabelece 
clara e nitidamente o Tratado de Assunção, 
que está escrito há 25 anos", assegurou o 
Chanceler Uruguaio e lamentou a ausência 
dos outros países membros porque "entre 
as decisões que íamos a tomar estava à dis-
tribuição das negociações com os diferentes 
blocos do mundo através de cada um dos 
países: Paraguai com a Aliança do Pacífico, 
Argentina com EFTA e Brasil com a Índia. Essa 
decisão não pudemos tomar, então todo 
o esforço que fizemos este semestre ficou 
sobre cinzas" expressou ao Diário El País, no 
dia 1ª de agosto de 2016 Rodolfo Nin Novoa. 
(https://goo.gl/aEYUvf)

https://goo.gl/aEYUvf
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Em um cenário marcado pelas diferenças 
políticas entre os países do bloco, se realiza-
ram várias tentativas de concretizar reuniões 
institucionais de seus órgãos decisórios, sem 
muito êxito. Depois de várias propostas de 
encontro, se realizou uma reunião do Grupo 
Mercado Comum (GMC), só dos países funda-
dores do bloco, em que acordaram manter 
um funcionamento mínimo do processo de 
integração, repartindo-se funções entre os 
quatro países e dando um prazo à Venezuela 
até o dia 2 de dezembro de 2016, para cum-
prir com o cronograma de adaptação norma-
tiva e alfandegária no marco dos compromis-
sos assumidos no processo de incorporação 
como membro pleno do MERCOSUL. 

 
Cúpulas Presidenciais

 
XLIX Cúpula de Presidentes do MERCOSUL

Durante a 49ª Cúpula de Presidentes do 
MERCOSUL, realizada no dia 21 de dezembro 
de 2015 em Assunção, Paraguai, os Estados 
Partes apresentaram um comunicado que 
destacou 37 pontos, em que se afirmam seu 
compromisso por aprofundar a integração e o 
desenvolvimento dos povos, a consolidação da 
democracia e o respeito dos direitos humanos.

A partir desta Cúpula, Uruguai assumiu por um 
período de 6 meses a Presidência Pro Tém-
pore do MERCOSUL, que ocorreu durante o 25º 
aniversário do bloco regional. Em sua posse, 
o presidente Vázquez prometeu enfatizar nos 
aspectos econômicos ainda não resolvidos.

Os presidentes de Argentina, Mauricio Macri; 
de Brasil, Dilma Rousseff; de Bolívia, Evo 
Morales; de Paraguai, Horacio Cartes; de 
Uruguai, Tabaré Vázquez; e a chanceler da 
Venezuela, Delcy Rodríguez, apresentaram 
um documento que mostra a determinação 
dos mandatários de reforçar as dimensões 
sociais e cidadãs da integração, ressaltando 
a importância dos trabalhos que se desen-
volvem nos distintos fóruns, para assegurar a 
geração de emprego e o crescimento econô-
mico com justiça e inclusão social.

No início da jornada, o presidente paraguaio 
fez um balanço da Presidência Pro Témpore 
durante sua gestão, em que ressaltou a iden-
tificação das medidas alfandegárias e não 
alfandegárias que constituem barreiras ao 
comércio, a efeito de eliminá-las. Também 
avaliou como um logro o resultado das nego-
ciações para concretizar um acordo comercial 
com a União Europeia (UE).

Os mandatários regionais também desta-
caram a importância estratégica do Fundo 
para a Convergência Estrutural do MERCOSUL 
(FOCEM), como o mais importante instrumento 
de mitigação das assimetrias entre Estados 
partes do bloco, em particular das economias 
menores e regiões menos desenvolvidas e, 
como relevante fonte de financiamento para 
projetos de impacto na região.

Na área da saúde se felicitaram pela Reunião 
de Ministros da Saúde, realizada em Assunção 
no dia 13 de novembro de 2015, na qual se 
estabeleceu o mecanismo de preços para a 
compra conjunta e coordenada de medica-
mentos com impactos na saúde pública.
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Reconheceram a importância da II Reunião de 
Autoridades sobre Privacidade e Segurança 
da Informação do MERCOSUL, na proposição 
de políticas e iniciativas comuns na área de 
segurança cibernética, privacidade, proteção 
dos dados pessoais, confiança no uso da 
Internet, prevenção e combate ao cibercrime, 
mediante estratégias e políticas de ciberse-
gurança, promovendo a coordenação local e 
regional, e respeitando as particularidades 
dos Estados membros.

Os mandatários renovaram seu compromisso 
de avançar no aprofundamento da dimensão 
social e cidadã do MERCOSUL e cumprimen-
taram a adoção da Declaração de Assunção 
“Por um MERCOSUL mais inclusivo para todos 
e todas”, por meio da qual fomentam a par-
ticipação e inclusão de todas as instâncias 
sociais do bloco na Comissão de Coorde-
nação de Ministros de Assuntos Sociais do 
MERCOSUL (CCMASM), com o fim de avançar 
na revisão e atualização do Plano Estratégico 
de Ação Social (PEAS).

Por último, cabe destacar que reconhece-
ram à Convenção Marco das Nações Unidas 
sobre Mudança Climática, como a instância 
multilateral para a negociação nesta esfera 
e a imperiosa necessidade do respeito a 
seus princípios, em particular o princípio 
de responsabilidades comuns, porém dis-
tintas, estas menções se realizaram prévio 
a celebração da XXI Conferência das Nações 
Unidas sobre a Mudança Climática (COP 21) 
e da XI Conferência das Partes do Protocolo 
de Kyoto (CMP 11).

A 50º Cúpula de Presidentes não foi realizada 
devido a que ao finalizar a Presidência Pro 
Témpore uruguaia, os países não acordaram 
sua concretização. 

Dimensão Social da Integração

Cúpulas Sociais

Durante quase uma década, organizações e 
movimentos sociais dos estados partes do 
MERCOSUL se reuniram semestralmente no 
país a cargo da Presidência Pro Témpore 
(PPT) do bloco para tomar posicionamento 
político sobre diversos temas das agendas 
internacional e regional, debater, buscar 
consensos e realizar propostas ao MERCOSUL 
sobre uma grande diversidade de temas. As 
Cúpulas sociais expressam o compromisso 
dos Estados em relação à criação e o fortale-
cimento de canais de representação política 
e participação social no MERCOSUL.
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As mesmas foram organizadas com o apoio 
dos Pontos Centrais de cada um dos paí-
ses do MERCOSUL, e contaram com o finan-
ciamento, por parte da Unidade de Apoio à 
Participação Social do MERCOSUL (UPS), de 
participantes de organizações e movimentos 
sociais da região.  

XIX Cúpula Social do MERCOSUL

A XIX Cúpula Social do MERCOSUL se realizou 
em Atyra, departamento de Cordillera, Para-
guai, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2015; 
com a presença de representantes de orga-
nizações e movimentos sociais, sindicatos e 
acadêmicos dos países do bloco.

A Cúpula iniciou no dia 17, com diversas inter-
venções acerca da relevância política da par-
ticipação social no MERCOSUL, para continuar 
com um trabalho organizado em torno a mesas 
de trabalho. As mesas propostas pelos orga-
nizadores foram: direitos humanos para uma 
melhor qualidade de vida; desenvolvimento 
sustentável; participação social; e equidade 
e inclusão social. Também dialogou com a 
Cúpula Social o Alto Representante Geral do 
MERCOSUL, Florisvaldo Fier, quem destacou as 
transformações que ocorreram na região, no 
40º aniversário do Plano Condor e no 30º ani-
versário do início da cooperação entre Argen-
tina e Brasil, para uma integração política e 
inclusiva. Por último, também esteve presente 
o deputado Ricardo Canesse, Parlamentar do 
MERCOSUL, quem assumiu o compromisso de 
levar o resultado dos trabalhos ao órgão de 
representação regional.

Participantes da XIX Cúpula Social em Atyra, Paraguai.
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Em sua declaração final, apresentada for-
malmente aos chefes de Estado na Cúpula 
de Presidentes, se destacaram os seguintes 
pontos:

•	 A necessidade de contar com uma Cúpula 
verdadeiramente inclusiva.
•	 A reivindicação da participação dos 
movimentos sociais no processo de desen-
volvimento e aplicação das políticas públi-
cas em cada um dos países.
•	 Considerar à democracia participativa e 
protagônica, como o caminho para avançar 
para o êxito dos objetivos do bom viver para 
todas as pessoas do MERCOSUL.
•	 Aprofundamento das democracias atra-
vés de espaços de diálogo formais entre as 
estruturas políticas dos governos, do MER-
COSUL e da sociedade civil organizada.
•	 Resguardar os processos democráticos 
e de avanços das lutas populares. Para isso, 
se impulsionará o nascimento de uma Rede 
de Movimentos Sociais do MERCOSUL “Movi-
mentos Sem Fronteiras”.

XX Cúpula Social do MERCOSUL

Celebrou-se a XX Cúpula Social do MERCOSUL 
em Montevidéu, Uruguai, reunindo a organi-
zações sociais de todo o MERCOSUL, nos dias 
30 de junho e 1º de julho de 2016. 

Titulado “A 25 anos do MERCOSUL, por mais 
democracia e mais cidadania” coincide com 
a convocatória dos movimentos sociais em 
defender as conquistas obtidas nos últimos 
anos através do bloco, reivindicando o sen-
tido da integração, entendida como uma 
ferramenta para o desenvolvimento integral 

dos povos, expressando que para isso será 
imprescindível o cumprimento efetivo dos 
acordos de complementação produtiva, os 
compromissos assumidos no Plano Estraté-
gico de Ação Social do MERCOSUL, a concre-
tização do Plano de Ação para a Formação 
do Estatuto da Cidadania e a implementação 
definitiva da Declaração Sócio Laboral do 
MERCOSUL para que a mesma seja um marco 
real de definição e proteção de direitos.

Os participantes presentes também enfati-
zaram sua posição sobre os fatos ocorridos 
na região e consideraram que é necessário 
avançar na definição normativa do bloco para 
assegurar que os processos de participação 
cidadã tenham um maior grau de incidência 
e vinculação, lutando pelo fortalecimento da 
Unidade de Apoio para a Participação Social 
(UPS) no cumprimento de suas funções.

Reafirmaram seu compromisso com a demo-
cracia e a plena vigência de suas instituições, 
como condição essencial para o desenvolvi-
mento do processo de integração regional. 
Entendendo-se de que o funcionamento das 
instituições do MERCOSUL constitui um ele-
mento central para avançar na configuração 
de um processo de integração regional que 
tenha como base o respeito às normativas 
acordadas e à cooperação entre os Estados. 
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E finalmente, expressaram que “após dez 
anos do Encontro Produtivo e Social e da pri-
meira Cúpula Social do MERCOSUL, valorizam 
as colaborações e logros obtidos, destacando 
sua visão em continuar incentivando uma 
integração econômica, social e política, com 
participação e colaboração coletiva como ele-
mento dinamizador que fortalece o avanço 
para o desenvolvimento inclusivo e democrá-
tico de nossos povos.”

Instituto de Políticas Públicas em Direitos 
Humanos do MERCOSUL (IPPDH)

O IPPDH é uma instância intergovernamen-
tal criada em 2009 por Decisão do Conselho 
do Mercado Comum (CMC) 14/09. Tem como 
principais funções a cooperação técnica, a 
pesquisa, a capacitação, e o apoio na coor-
denação de políticas regionais de direitos 
humanos (www.ippdh.mercosur.int). 

Entre suas ações a destacar neste período 
estão às seguintes: 

•	  Inauguração da Escola Internacional de 
Política Pública em Direitos Humanos: como 
um centro de altos estudos, onde se orga-

Participantes da XIX Cúpula Social em Atyra, Paraguai..

nizam e se desenvolvem as atividades de 
capacitação em políticas públicas em direi-
tos humanos do IPPDH. Desenvolve propos-
tas formativas que articulam conhecimentos 
políticos e acadêmicos do mais alto nível, em 
diálogo com os saberes sociais, orientadas 
a fortalecer as capacidades do governo e da 
gestão de políticas com enfoque nos direi-
tos, nos níveis nacional, estadual/provincial, 
local e regional.

•	 III Consulta Pública do Fórum de Partici-
pação Social. O mesmo ocorreu no dia 13 de 
maio de 2016, com o apoio da Unidade de Apoio 
à Participação Social do MERCOSUL (UPS), em 
Buenos Aires, Argentina. O eixo desta consulta 
foi a luta contra o tráfico de pessoas.

•	 Seminário sobre migração, direitos 
humanos e integração regional: colabo-
rações e reflexões do MERCOSUL; no âmbito 
do Fórum Social Mundial das Migrações 2016, 
8 de julho de 2016, em São Paulo, Brasil.

•	 IV Consulta Pública do Fórum de Parti-
cipação Social sobre Educação e Cultura em 
direitos humanos, 17 de novembro de 2016, 

www.ippdh.mercosur.int
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em Buenos Aires, Argentina. O encontro con-
tou com o apoio da UPS e da Organização de 
Estados Ibero-Americanos (OEI).

Reunião Especializada sobre Agricultura 
Familiar (REAF)

A REAF é um espaço de encontro entre produ-
tores familiares, organizações e instituições 
rurais da região, que funciona desde 2004 
com o objetivo de gerar um âmbito de polí-
ticas públicas regionais para a agricultura 
familiar (www.reafmercosul.org).

Após 11 anos de funcionamento, destaca-se a 
criação dos critérios comuns de definição da 
Agricultura Familiar, o Fundo da Agricultura 
Familiar do MERCOSUL (FAF) e o estabeleci-
mento dos Registros Nacionais. Igualmente, 
colaborou no apoio a processos nacionais de 
consolidação da institucionalidade pública e 
de políticas públicas distintas para a agricul-
tura familiar.

Um âmbito de trabalho fundamental para a 
agricultura familiar da região são as sessões 
nacionais da REAF. Espaços de diálogo polí-
tico entre as organizações e os organismos 
de governo, onde se abordam temas de inte-
resse da agenda nacional e regional em torno 
às políticas públicas para a AF. Onde, de pri-
meira mão, em espaços próximos, os gover-
nos, as organizações, os produtores e os 
trabalhadores rurais, expõem suas preocu-
pações e se responsabilizam da construção 
das respostas.

As sessões nacionais são âmbitos de diálogo, 
que se vinculam com a gestão e a aplicação 
das políticas públicas diferenciadas. Perduram 
no tempo, porque permitem fazer um segui-
mento e ajustar essas políticas, o que resulta 
em um uso mais eficiente dos recursos.

Entre as atividades desenvolvidas em 2016 se 
destaca a realização da XXV Reunião Ordiná-
ria da Reunião Especializada de Agricultura 
Familiar (REAF), de 13 a 17 de junho de 2016, 
em Montevidéu, com a presença das Delegações 
de Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela 
como Estados Partes, e das Delegações de 
Chile e Equador como Estados Associados, 
de conformidade com o estabelecido no Dec. 
CMC N° 18/04.

Abertura da III Consulta Pública do Fórum de Participa-

ção Social em Buenos Aires, Argentina.

www.reafmercosul.org
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Assim mesmo se elaboraram documentos 
sobre a temática:

•	 Diretrizes Voluntárias sobre acesso a 
terras: Documento REAF insumo para pensar 
uma agenda na região.
•	 Manual Popular das Diretrizes volun-
tárias sobre a governança responsável da 
posse da terra, da pesca e dos bosques, no 
contexto da segurança alimentar nacional, 
Guia para a promoção, aplicação, monitora-
mento e avaliação.
•	 Estudo de Sistematização dos Registros 
Nacionais da Agricultura Familiar.

Subgrupo de Trabalho de Integração Fron-
teiriça (SGT Nº 18)

Nos dias 19 e 20 de maio de 2016, realizou-
se a primeira reunião ordinária do subgrupo 
de trabalho Nº18 “Integração Fronteiriça” 
(SGT Nº18), que celebrou seu lançamento e 
analisou alguns temas de interesse. O novo 
subgrupo de trabalho trata questões rela-
tivas à cooperação, a educação, o desen-
volvimento econômico, o desenvolvimento 
urbano, a infraestrutura, a integração produ-
tiva, a migração, os povos indígenas, a saúde, 

o trabalho, o transporte, entre outras mais a 
incentivar a integração entre comunidades 
de fronteira.

 Para cumprir esta tarefa, o subgrupo 
realiza articulações com outros órgãos e 
fóruns que trabalham temas específicos rela-
tivos à questão fronteiriça, coordenados pelo 
Conselho do Mercado Comum (CMC), tais 
como: o Fórum de Consulta e Coordenação 
Política (FCCP); a Reunião de Ministros de 
Agricultura (RMA); a Reunião de Ministérios 
de Educação (RME); a Reunião de Ministérios 
do Interior (RMI) e a Reunião de Ministérios 
da Saúde (RMS).

 XXV Reunião Ordinária da REAF em Montevidéu, Uruguai.

A criação do subgrupo foi aprovada durante 
a XLVI Reunião Extraordinária do (GMC), 
RES. N° 59/15, em dezembro de 2015. É coor-
denado pelos ministérios de Relações Exte-
riores dos Estados Partes, formado por um 
membro titular e um alterno, e integrado 
de acordo aos temas específicos a serem 
tratados no âmbito de sua agenda, por 
representantes dos órgãos técnicos com 
competência em cada caso. Por outro lado, 
o subgrupo pode estabelecer as comissões 
e subcomissões que considere necessárias 
para seu funcionamento.
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O subgrupo realizou sua primeira atividade em 
uma fronteira do bloco com o apoio do Alto 
Representante do MERCOSUL, nos dias 2 e 3 de 
junho na Lagoa Mirim, na fronteira entre Uru-
guai e Brasil. Onde participaram autoridades 
ministeriais, intendentes, prefeitos, acadê-
micos, empresários e integrantes de organi-
zações e movimentos sociais, entre outros 
interlocutores fundamentais na zona. O semi-
nário foi organizado pelo Alto Representante 

Geral do MERCOSUL e pela Direção Geral da 
Área para Assuntos de Fronteira, Limítrofes e 
Marítimos da Chancelaria uruguaia, em nome 
da Presidência Pro Témpore do Uruguai.

Posteriormente, começou-se a trocar entre 
os diversos atores para realizar um segundo 
seminário, que finalmente foi suspenso pela 
conjuntura que se suscito este segundo 
semestre no bloco. 

Primeiro encontro do subgrupo de Integração Fronteiriça em Montevidéu, Uruguai.
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Integração através do cinema

A Rede de Salas Digitais do MERCOSUL 
começou a exibir em 30 teatros de Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai, uma programação 
de 45 filmes desses países e de Venezuela, 
como parte da aposta por fortalecer a inte-
gração através da cultura.

O projeto, que iniciou no Uruguai e seguiu para 
os outros três países nos meses seguintes, faz 
parte do projeto MERCOSUL Audiovisual, fruto 
da cooperação entre o bloco sul-americano e 
a União Europeia (UE).

Os 45 filmes selecionados no catálogo, que 
se renovará anualmente, incluem curtas e 
longas-metragens de ficção, documentá-
rio e animação; mesmo não sendo estréias, 
o critério de eleição dos filmes colocará de 
maneira especial a "atualidade".

Os mesmos estarão à disposição da rede de 
salas, integrada por dez em Argentina e Bra-
sil, e cinco em Paraguai e Uruguai.

O Estatuto da Cidadania

O Alto Representante Geral está a cargo do 
seguimento da aplicação do Plano de Adoção 
do Estatuto da Cidadania previsto pela Dec. 
CMC- 64/10. As diretrizes desse documento, 
aprovado em 2010, implicam dinâmicas coin-
cidentes e convergentes que promovem 
transformações baseadas em direitos fun-
damentais para o MERCOSUL e seus Estados 
Associados.

As mesmas foram impulsionadas pelos Che-
fes e Chefas de Estado dos países do bloco a 

partir de 2010, apontado à livre circulação de 
pessoas em todas suas fronteiras, e basea-
das ao interesse comum de alcançar:

•	 Uma política de livre circulação de pes-
soas na região. 
•	 Igualdade de direitos e liberdades civis, 
sociais, culturais e econômicas para os 
nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL.
•	 Igualdade de condições de acesso ao tra-
balho, à saúde e à educação. 
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A normativa regional prevê a completa apli-
cação do Plano de Adoção do Estatuto da 
Cidadania para o ano 2021.

Os eixos de trabalho desse plano incluem 
capítulos vinculados à capacidade de tran-
sitar livremente através das fronteiras e o 
acesso a maiores níveis de cidadania. Por-
tanto, a ideia central é avançar para uma 
transformação conceitual das fronteiras do 
MERCOSUL, que se consulte em primeiro 
lugar os núcleos de trabalho relacionados 
com a livre circulação de pessoas.

A Cartilha do Cidadão

A iniciativa da Comissão de Representan-
tes Permanentes do MERCOSUL (CRPM) ela-
borou e publicou a Cartilha do Cidadão, em 
castelhano e português (disponível em www.
cartillaciudadania.mercosur.int). As normas 
compiladas nesta são o resultado dos esfor-
ços na busca de consensos acerca de temas 
próximos a cada um, seja em zonas de fron-
teira, seja quando se encontram de visita ou 
vivendo em outro país do bloco. 

A versão on-line se divide em 12 eixos temá-
ticos: Circulação de Pessoas e Bens, Trabalho 
e Segurança Social, Educação, Defesa do Con-
sumidor, Apoio à Produção e ao Comércio, 
Correspondência e Encomendas, Cooperação 
Consular e Judiciária, Direitos Humanos, Inte-
gração Cultural, Aspectos Sanitários e de 
Saúde, Dimensão Social e Temas diversos.

Ao respeito, desde o Alto Representante do 
MERCOSUL, estão se delineando relatórios 
sobre alguns dos eixos fundamentais do Esta-
tuto do Cidadão, tais como: Fronteiras, Livre 
Circulação, Identifi cação, Documentação e 
Cooperação Consular, Social-Trabalhista e 
Educação. Cruzando informação do aplicado 
em cada um dos países do MERCOSUL e seus 
associados.

http://www.cartillaciudadania.mercosur.int/
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Fórum Consultivo de Cidades e 
Regiões do MERCOSUL (FCCR)

O FCCR foi criado em dezembro de 2004 durante 
a reunião do Conselho do Mercado Comum do 
MERCOSUL, em Belo Horizonte, Brasil.

A criação deste Fórum respondeu a uma rei-
vindicação permanente desde as origens de 
Mercocidades, como âmbito para institucio-
nalizar a participação das cidades ao mais 
alto nível no processo de integração.

As reuniões que se realizaram neste período 
foram as seguintes:

XLVII Reunião de Coordenadores e XVII Reu-
nião Plenária do FCCR

Realizaram-se na cidade de Assunção, Repú-
blica do Paraguai, no dia 19 de dezembro de 
2015 a XLVII Reunião Ordinária de Coordena-
dores Nacionais e a XVII Reunião Plenária do 
Foro Consultivo de Municípios, Estados Fede-
rados, Províncias e Departamentos do MER-
COSUL (FCCR).
 
A XLVII Reunião Ordinária de Coordenadores 
contou com a participação do Alto Repre-
sentante Geral do MERCOSUL, Florisvaldo 
Fier; do Diretor Executivo do Instituto Social 
do MERCOSUL, Gabriel Toselli e da Prefeitura 
de São Paulo, representando à Presidência 
de Mercocidades. 

Na reunião se apresentaram relatórios sobre 
o realizado durante o ano, como o seminário 
internacional “A integração fronteiriça desde 
a perspectiva das comunicações” e o ciclo de 
colóquios MSUR, organizado conjuntamente 
entre Mercocidades, a Cepal e a Prefeitura 
de São Paulo, com o apoio do MERCOSUL, da 
UNASUL e do Banco de Desenvolvimento da 
América Latina (CAF).

Por outro lado, se nota a nova governança de 
Mercocidades com a aprovação de um novo 
estatuto e a criação de uma Direção Executiva. 

A delegação do Uruguai informou sobre os 
avanços para a realização do Terceiro semi-
nário “Para um melhor aproveitamento das 
Hidrovias no MERCOSUL”, organizado pelo 
FCCR, com o patrocínio da CAF; com sede em 
Montevidéu, nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2016.

A Delegação do Brasil ressaltou a importân-
cia de fortalecer os pontos de contato entre 
o FCCR e outras instâncias do bloco, como a 
Cúpula Social do MERCOSUL, os Pontos Cen-
trais responsáveis da Participação Social do 
bloco e o Alto Representante Geral. 

O representante do Paraguai realizou uma 
apresentação do Plano de Ação acordado do 
FCCR para o período 2016-2017, que foi ele-
vado à consideração do GMC e que abarca 
quatro eixos de ação principais: Relaciona-
mento e Cooperação, Cidadania Regional, 
Integração Produtiva e Integração Fronteiriça. 
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Na XVII Reunião Plenária a Coordenação 
Nacional do Paraguai apresentou um relató-
rio sobre as atividades realizadas durante o 
período julho-dezembro de 2015. 

As delegações coincidiram na importância 
de ampliar a participação dos representan-
tes subnacionais neste âmbito, tanto dos 
governos eleitos como das associações que 
os nucleiam.  

Por último, realizou-se a leitura da decla-
ração do Foro, que depois foi apresentada na 
Reunião Ordinária do Conselho do Mercado 
Comum. 

XLVIII Reunião de Coordenadores do FCCR

Realizou-se na cidade de Montevidéu, Uru-
guai, no dia 4 de fevereiro de 2016, no marco 
da Presidência Pro Témpore Uruguaia do 
MERCOSUL (PPTU). Participaram delegações 
de Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai, 
Uruguai e Venezuela, assim como, represen-
tantes da Confederação Nacional de Munici-
palidades do Brasil, da Federação Argentina 
de Municípios, de Mercocidades e da Agência 
Espanhola de Cooperação Internacional para 
o Desenvolvimento. 

Durante o encontro a PPTU, continuou-se a 
tarefa de estimular e impulsionar a partici-
pação dos governos subnacionais e municí-
pios para a próxima reunião do Foro. 

Também se destacou a aprovação por parte 
do Conselho Mercado Comum do Plano de 
Ação 2016-2017, através da Decisão Nº 48/15. 
A necessidade de definir o conceito de “Mer-

coregião” será tratada na próxima reunião do 
Grupo de Trabalho de Integração Fronteiriça 
do FCCR. E considerando a recente criação do 
SGT Nº 18 “Integração Fronteiriça” no âmbito 
do GMC, as delegações acordaram incentivar 
uma ativa participação e articulação do FCCR 
no subgrupo com o fim de acompanhar os 
trabalhos desde a ótica do Foro. 

V Congresso de CGLU

Celebrado a cada três anos, o Congresso de 
Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), 
comumente denominado «Cúpula Mundial 
de Líderes Locais e Regionais», é um aconte-
cimento de referência para os responsáveis 
locais e regionais. A Cúpula ocorreu entre os 
dias 12 e 15 de outubro em Bogotá, Colôm-
bia, e reuniu a mais de 4000 representantes 
de cidades e regiões; da sociedade civil e do 
mundo empresarial e acadêmico, proceden-
tes de 100 países de todo o mundo.

A Cúpula foi organizada em torno a 3 áreas 
temáticas que se denominaram “Linhas de 
Metro”. Estas 3 linhas de metro se encontra-
ram simbólica, física e digitalmente no “Net-
work Hub”. O “Network Hub” foi um espaço 
de mostra, trocas, apresentações, com dife-
rentes espaços para trocas informais e pre-
senciais, e comunicação digital para conectar 
e estender as conversas que aconteceram 
na Cúpula e transmiti-las ao mundo. Nesse 
espaço incluiu um centro de imprensa, 
espaços para entrevistas, fotografias, vídeos, 
mídias sociais, debates e oficinas. 
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Este modelo de programa teve a intenção de 
introduzir formatos de interação inovadores, 
assim como aproveitar as oportunidades de 
troca possibilitadas pela tecnologia digital, 
e aumentar o envolvimento de membros, 
sócios, sociedade civil e atores locais como 
co-criadores da Cúpula.

A Cúpula começou com a abertura do Con-
gresso por parte do presidente da República 
da Colômbia, Juan Manuel Santos, pelo dire-
tor geral de ONU-Hábitat, Joan Clos, e pelo 
prefeito Enrique Peñalosa, quem destacou 
alguns dos logros de seu mandado, entre 

Autoridades eleitas no fechamento do Congresso da CGLU.

eles a ampliação das ciclovias, a recuperação 
do espaço público e o projeto do metro. Além 
disso, convidou a seus homólogos e homólo-
gas a desenvolver cidades com melhor mobili-
dade, mais segurança, mais integração social, 
com o objetivo de construir cidades mais 
felizes, com melhor qualidade de vida, maior 
democracia urbana e maior comunidade.
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A LINHA 1 (Verde).
Representa o Congresso de CGLU.

As reuniões dos órgãos estatutários de CGLU 
com uma particular relevância pela eleição 
de uma nova Presidência para o mandado 
2016-2019 e pelo debate sobre as novas Prio-
ridades Estratégicas da organização.

A LINHA 2 (vermelha).
representa o trabalho político e de repre-
sentação internacional.

Estreitamente vinculada com a defi nição e 
promoção da Agenda Global dos Governos 
Locais e Regionais para o século XXI e com o 
trabalho para além de Hábitat III.

A LINHA 3 (Azul).
Representa o trabalho em rede.

Introduziu formatos inovadores que ofere-
cem aos participantes a oportunidade de 
participar ativamente na Cúpula, assim como 
de explorar a cidade anfi triã.

A agenda do 5º Congresso de CGLU, contou 
com sua própria agenda e com a agenda 
Bogotá 2050. Está última se expressou em 
5 salas temáticas que abordaram o desen-
volvimento e a cidade, a sustentabilidade 
ambiental, a educação, a cultura e a socie-
dade, e a governança, ademais de um auditó-
rio de sessões especiais. 
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Plenárias sobre a agenda política

O congresso contou com plenárias no Grande 
Salão, donde se abordaram os temas da 
agenda política com a perspectiva de ana-
lisar e propor ações para a Agenda 2030 e 
a nova agenda urbana que se aprovou em 
Hábitat III, os ODS e uma reivindicação de um 
lugar para os governos locais na mesa global, 
a partir de um trabalho liderado pela Aliança 
Euro-Latino-Americana de Cooperação entre 
Cidades (AL-LAs) e a Global Task Force.

As plenárias desenvolvidas foram:

A era dos governos locais fortes: lembrando 
o espírito de Hábitat II.
Os governos locais fortes são fundamentais 
para assegurar o bem-estar coletivo. Este 
espaço propôs que os Estados Membro da 
ONU, que se reuniram em Hábitat III, lembrem 
o espírito de Hábitat II, que reconheceu os 
governos locais como os “colaboradores mais 
próximos” de ONU-Hábitat e “essenciais” para 
a implementação do programa de Hábitat. 

Vincular a Agenda de 2030 com a Nova 
Agenda Urbana.
Para não deixar ninguém de lado, os governos 
locais e regionais devem estar diretamente 
implicados na supervisão, implementação e 
financiamento, tanto da Agenda 2030, como 
da Nova Agenda Urbana. Esta plenária deba-
teu a ideia que todos devemos avançar para 
um mundo inclusivo.

De Bogotá a Quito: um lugar na mesa global.
Os líderes locais e regionais reunidos em 
Bogotá apresentaram depois as recomen-
dações principais em Hábitat III. A proposta 
sugeriu mecanismos concretos para uma 
nova arquitetura da governança global a fim 
de assegurar que todos os governos locais e 
regionais participem na aplicação da Nova 
Agenda Urbana.

Outro espaço da agenda foi o desenvolvi-
mento dos diálogos. 

Mónica Fein, intendenta de Rosario y vicepresidenta de 

Desenvolvimento Urbano Sustentável e Mudança Clima-

tica de Mercocidades, participa na plenária “Vincular a 

Agenda de 2030 com a Nova Agenda Urbana”.
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Diálogos políticos sobre os pilares da Nova 
Agenda Urbana como base para o desenvol-
vimento global.

•	 Governos locais e regionais mais fortes 
e transparentes: Os líderes eleitos locais e 
regionais promovem uma governança cola-
borativa, participativa e integrada. Este diá-
logo político abordou como empoderar aos 
líderes locais para que possam trabalhar com 
suas comunidades a fim de co-criar e imple-
mentar uma visão compartilhada do desen-
volvimento local. Os palestrantes debateram 
novos mecanismos de participação cidadã, 
as vantagens e desafios da cooperação inter-
municipal, e as tendências atuais em matéria 
de descentralização e democracia local.

•	 O Direito à Cidade no centro da Nova 
Agenda Urbana: Os governos locais e regio-
nais fizeram um chamado para que o Direito 
à Cidade oriente todas as dimensões da Nova 
Agenda Urbana. É necessário avançar desde 
o Direito à Cidade no acesso aos bens públi-
cos, na co-criação da cidade, e no reconheci-
mento e promoção da diversidade. Para isso, 
é necessário que os governos locais e regio-
nais possam integrar o Direito à Cidade em 
seu trabalho cotidiano.

•	 A cultura como motor de transformação 
urbana: O papel que a cultura desempenha 
como pilar do desenvolvimento sustentável 
é cada vez mais reconhecido. Este diálogo 
político debateu como a promoção do patri-
mônio, da criatividade, da diversidade, da 
participação cultural e da transmissão do 
conhecimento, são temas fundamentais na 

construção de uma sociedade centralizada 
nas pessoas. 

•	 Territórios para políticas locais econô-
micas e meio ambientais sustentáveis: As 
cidades e regiões dispõem de um potencial, 
que ainda não é reconhecido em sua totali-
dade nem é desenvolvido, para mobilizar aos 
atores locais e aproveitar as oportunidades 
a fim de fomentar o desenvolvimento econô-
mico e a sustentabilidade meio ambiental. 
Os debates se orientaram na necessidade de 
incorporar novos padrões de produção e con-
sumo, incluindo o setor informal, assim como 
reduzir o consumo energético, e fortalecer os 
vínculos positivos entre o urbano e o rural.

•	 Impulsionar o desenvolvimento nacional 
desde abaixo: Os governos locais e regionais 
podem ser sócios estratégicos dos governos 
nacionais na hora de impulsionar o desen-
volvimento nacional desde abaixo. Para isso, 
se trabalhou em incorporar instrumentos 
de incidência dos líderes locais para asse-
gurar que sua perspectiva seja integrada 
nas políticas urbanas nacionais e regionais, 
incorporando desafios específicos de áreas 
metropolitanas, cidades médias, regiões, 
municípios pequenos e áreas rurais. 

•	 Fomentar o espírito da solidariedade: 
Os governos locais contam com uma ampla 
tradição de cooperação descentralizada e 
solidariedade internacional. O espírito da 
solidariedade está presente e deve se poten-
cializar entre os governos locais e regionais 
para melhorar a capacidade de enfrentar 
desafios comuns, da planificação urbana à 
migração. 
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•	 Financiar a Nova Agenda Urbana: As 
inversões dos governos locais contribuem 
cada vez mais para o crescimento econômico 
nacional e regional sem que estes, entre-
tanto, recebam em troca uma porção equita-
tiva dos recursos gerados no nível sub-nacio-
nal. Neste diálogo se trabalhou em pensar 
e propor novos sistemas de financiamento 
locais para assegurar a sustentabilidade 
da urbanização. Debateu-se sobre novos e 
inovadores mecanismos e estratégias de 
financiamento que permitam aos governos 
o acesso ao financiamento dos desafios da 
Nova Agenda Urbana.

Outro espaço do Congresso foi o trabalho 
permanente das plataformas, que começa-
ram antes mesmo da Cúpula e se expressa-
ram na abordagem sobre o futuro das cida-
des e do direito à cidade.
 

Plataformas de trabalho permanente: 
co-criar a cidade

O trabalho das plataformas começou no 
período prévio à Cúpula e seu trabalho ali-
mentou os debates políticos do Congresso e 
da Cúpula. Em um mundo de rápida mudança, 
as cidades e os territórios constituem o 
ponto de conexão entre o nacional e local. 
Os governos locais são espaços privilegiados 
de articulação entre cidadãos e instituições.
 
Com o objetivo de aproveitar esta potenciali-
dade, se convocou desde os governos locais, 
a especialistas, acadêmicos, representantes 
da sociedade civil e sócios, a debater juntos 
sobre as questões políticas mais urgentes de 
hoje em dia no mundo urbano e suas áreas 
de influência.

Espaços de debate co-criar a cidade.
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•	 O futuro das cidades. O grande objetivo 
deste espaço foi antecipar as maiores trans-
formações que as cidades enfrentarão nas 
próximas décadas, assim como propor as 
mudanças que os governos locais deverão 
empreender para se adaptarem a elas.

•	 O Direito à Cidade. Debater a implemen-
tação concreta do direito à cidade em nossas 
comunidades é fundamental para a transfor-
mação social de nossas cidades e territórios.

O V Congresso de CGLU e Mercocidades

Várias cidades integrantes de Mercocida-
des participaram do V Congresso de CGLU, e 
vários de seus governantes locais estiveram 
presentes nas mesas redondas, seminários e 
atividades do Congresso. A Cúpula também 
foi o clímax de um longo processo de cons-
trução da Unidade na Diversidade da América 
Latina, que foi ratificada com a assinatura do 
documento nesse sentido. Veja mais adiante 
neste relatório a seção sobre o “Processo de 
Unidade na Diversidade” e os documentos 
assinados na seção dos Anexos.

Também se acordou uma representação da 
América Latina, que foi construída em con-
junto entre Mercocidades, FLACMA, AL-LAS e 
GATP, com o apoio da UCCI. 

Em particular, as vice-presidências de 
Mudança Climática e Desenvolvimento Sus-
tentável exercida pela cidade de Rosário, 
Argentina, e a de Economia Urbana exer-
cida pela cidade de Montevidéu, Uruguai, 
representadas pela intendente Fein e pelo 
intendente Martínez, respectivamente, par-

ticiparam de várias plenárias, seminários e 
instâncias temáticas do Congresso. Também 
estiveram representadas as vice-presidências 
de Integração Fronteiriça, de Relações Insti-
tucionais e a Comissão Diretiva pela cidade 
de Santa Fe e a Presidência pela cidade de 
São Paulo.

Reunião do Comitê Consultivo de Autorida-
des Locais ante as Nações Unidas (UNACLA)

No dia 13 de outubro pela manhã realizou-
se a reunião da UNACLA, da qual Mercocida-
des faz parte. Nessa oportunidade participou 
Mónica Fein, intendente de Rosário, e vice-
presidente de Mudança Climática e Desen-
volvimento Sustentável de Mercocidades, 
quem levou a mensagem e o posicionamento 
da Rede nesses temas.

Os resultados da Cúpula

A Cúpula além de definir as novas autorida-
des e espaços de participação em CGLU para 
os governos locais do mundo adotou docu-
mentos políticos da organização. Um deles 
foi o Compromisso e a Agenda de Ação de 
Bogotá (o qual pode se ter acesso desde esta 
nota no site de Mercocidades (www.merco-
ciudades.org/node/6075), em que os gover-
nos locais e regionais se comprometem por 
um futuro melhor para todos e todas. 

O Compromisso se apoia no Manifesto para 
a Cidade de 2030, nas consultas globais rea-
lizadas no âmbito do Relatório Global sobre 
Democracia Local e Descentralização (GOLD 
IV) e nas deliberações do Grupo de Trabalho 
Global, o qual estabelece:

http://mercociudades.org/node/6075
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Uma ação no nível local e nacional para 
governar em cooperação com todos os atores, 
criando as capacidades para esse fim, com o 
objetivo de co-criar cidades e territórios que 
respeitem o Direito à Cidade de todos seus 
habitantes, para adaptar os modelos de pro-
dução e de consumo com o fim de garantir 
um futuro sustentável, compartilhar e prote-
ger os bens comuns, fomentar a proteção do 
patrimônio, a criatividade, a diversidade, a 
tolerância e a paz.

Uma ação no nível internacional para trans-
formar o papel dos governos locais nos pro-
cessos de formulação de políticas interna-
cionais e para assegurar consultas regulares 
dos governos locais e regionais organiza-
dos sobre a governança em todos os níveis, 
apoiando-se em alianças internacionais. 

O reconhecimento dos esforços dos governos 
locais e regionais para se organizar e contribuir 
nos processos políticos internacionais com 
informações fundamentadas e, desenvolver a 
cooperação internacional, a solidariedade e 
o aprendizado entre iguais através de nossas 
redes internacionais.

O compromisso de nossos homólogos de se 
implicar na ação internacional para contribuir 
na geração de uma voz unida dos governos 
locais e regionais através da participação 
ativa nas redes de governos locais e para 
reforçar a coordenação e os mecanismos de 
consulta, em particular, a Assembleia Mun-
dial dos Governos Locais e Regionais, que 
deve se converter no verdadeiro interlocutor 

político da comunidade internacional para 
todos os aspectos relacionados com o des-
envolvimento sustentável.

Por seu lado, a Agenda de Ação de Bogotá, 
dos governos locais e regionais pós Quito, 
responde desde o ponto de vista da “ação 
local”, em como os governos subnacionais 
podem contribuir na consecução dos Obje-
tivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
do Acordo de Paris, do Acordo marco de Sen-
dai e da Nova Agenda Urbana. O segundo 
conjunto de recomendações sobre a "ação 
nacional" se centraliza nas reformas legais, 
institucionais e políticas no nível nacional. E 
por último, o grupo final de recomendações 
sobre a "ação global" aborda três dos mais 
importantes fatores para contribuir no des-
envolvimento local e nacional: a governança 
global, o financiamento internacional e a 
cooperação descentralizada. Todas as reco-
mendações pretendem reforçar o papel dos 
governos locais e regionais para assegurar 
a implementação da nova agenda interna-
cional com o fim de alcançar um desenvolvi-
mento sustentável e inclusivo.

No último dia da Cúpula na Assembleia Mun-
dial se renovaram as autoridades de CGLU. 
Para a presidência se apresentaram duas 
candidaturas, a de Ilsur Metshin, prefeito de 
Kazán (Federação Russa) e de Mpho Parks 
Tau, presidente da Associação Africana de 
Governos Locais da África do Sul e vereador 
de Johannesburgo (África do Sul).
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Este último foi eleito como Presidente de CGLU.

Tahir Akyürek, prefeito da municipalidade 
metropolitana de Konya (Turquia), Ada Colau, 
prefeita de Barcelona (Espanha), Wen Guohui, 
prefeito de Guangzhou (China), Roland Ries, 
prefeito de Estrasburgo, (França) e presi-
dente de Cités Unies France, Mauricio Rodas, 
prefeito de Quito (Equador) e Anne Hidalgo, 
prefeita de Paris e presidente da Comissão 
de CGLU sobre igualdade de gênero, foram 
eleitos e eleitas co-presidentes de CGLU.

Berry Vrbanovic, prefeito de Kitchener 
(Canadá) e presidente emérito da Federação 
de Municípios Canadenses foi eleito Tesou-
reiro de CGLU e Mohamed Sadiki, prefeito de 
Rabat (Marrocos) foi eleito como tesoureiro 
adjunto.

Também se aprovaram as vice-presidên-
cias regionais de Mónica Fein, intendente 
de Rosário (Argentina) e vice-presidente de 
Mercocidades; e Jorge Iván Arciénega, pre-
feito de Sucre (Bolívia), que compartilham a 
vice-presidência regional por América Latina 
em CGLU.

2ª Sessão da 2ª Assembleia Mundial de 
Prefeitos

A segunda sessão ocorreu em Bogotá, no dia 
14 de outubro, prévio à última sessão rea-
lizada dois dias depois na cidade de Quito, 
Equador em Hábitat III. O espaço foi propício 
para o debate e colaborações de vários con-
ferencistas que enriqueceram o documento 
fi nal, o qual foi acordado dois dias depois.

Portada do Relatório Global sobre a Democracia Local e 

Descentralização.

A Paz teve seu espaço na Cúpula 
Prêmio CGLU Cidade de Bogotá pela Paz 

É um prêmio trienal dirigido a governos locais 
que tenham implementado iniciativas de 
prevenção e resolução de confl itos ou cons-
trução da paz, e que tenham demonstrado ter 
um impacto positivo signifi cativo.

O prêmio pretende contribuir ao pleno recon-
hecimento do papel que frequentemente não 
se considera dos governos locais como atores 
construtores da paz, promovendo assim um 
enfoque mais efi caz na resolução de confl itos.
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Com o apoio de CGLU e de seus membros, o 
Prêmio pela Paz de CGLU tem sido possível 
graças às contribuições, tanto financeiras 
como de conteúdo, da cidade de Bogotá, da 
Deputação de Barcelona, da ONG neerlan-
desa Pax e VNG International, e da agência de 
cooperação internacional de VNG.

Nesta oportunidade se apresentaram 46 pro-
postas, das quais o jurado escolheu 5 fina-
listas. O Jurado esteve integrado por: Wim 
Deetman, ex-prefeito de La Haya, ex-presi-
dente do Comitê de Cidade e Diplomacia de 
CGLU; Tarik Kupusović, ex-prefeito de Sara-
jevo; Rafael Grasa, professor de Relações 
Internacionais da Universitat Autónoma de 
Barcelona e ex-residente do Instituto Inter-
nacional Catalán da Paz; Aisa Kirabo Kacyira, 
subdiretora da ONU Hábitat, ex- prefeita de 
Kigali; Lakhdar Brahimi, ex-representante 
especial conjunto da ONU e da Liga Árabe em 
Síria, ex-enviado especial da ONU no Iraque, 
ex-representante especial da ONU em Afega-
nistão; Tadadoshi Akiba, ex-prefeito de Hiro-
shima e ex-presidente de Prefeito pela Paz, e 
Janny Vlietstra, ex-senador nos Países Baixos, 
ex-prefeito e vice-presidente da Plataforma 
Municipal para a Paz.

Na opinião do jurado, os cinco finalistas: 
Canoas do Brasil, Cali e Palmira da Colômbia, 
Kauswagan das Filipinas e Shabunda do Congo, 
merecem o reconhecimento por serem exem-
plos inspiradores da diversidade de ações 
que podem empreender os governos locais 
para contribuir com a paz, a pacificação e a 
prevenção de conflitos. Cada uma das apre-
sentações dos governos locais participantes 
foi de qualidade e todos têm méritos para ser 

o ganhador, por seu fomento a uma cultura 
de paz. O jurado selecionou como ganha-
dor desta primeira edição do Prêmio CGLU 
– Cidade de Bogotá pela Paz, à cidade de 
Kauswagan das Filipinas. Entre os elementos 
que o jurado valorizou, esteve à criação dos 
Comitês permanentes de paz, que permitiram 
restaurar a autoridade no território, reinte-
grar aos membros das milícias à comunidade 
em um contexto extremadamente vulnerável 
e difícil para estabelecer diálogo e entendi-
mento. Apreciando-se uma forte raiz na insti-
tucionalidade local, estabelecendo uma boa 
conexão entre a paz e o desenvolvimento.

Proposta de Madri sobre a paz

A prefeita de Madri e presidente da União de 
Cidades Capitais Ibero-Americanas (UCCI), 
Manuela Carmena, apresentou uma moção 
secundada por várias cidades e organizações, 

Entrega do prêmio CGLU Cidade de Bogotá pela Paz para 

a cidade de Kauswagan, Filipinas.
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que foi aprovada por aclamação, durante a 
Assembleia Mundial de CGLU, sobre o pro-
cesso de paz na Colômbia.

A continuação se apresenta o texto da 
Declaração:

Declaração dos governos locais em apoio ao 
processo de paz na Colômbia 

Os signatários, prefeitos e representantes de 
governos locais reunidos no Congresso Mun-
dial de Cidades e Governos Locais Unidos 
vemos com esperança os passos que Colôm-
bia tem seguido para alcançar a paz, e nos 
solidarizamos com os passos que desde dis-
tintas instâncias se deem para continuar-lo e 
fortalecer-lo.

A firma do acordo final entre o governo da 
Colômbia e as FARC–EP, assim como o anún-
cio das negociações públicas com o ELN e 
o exercício democrático do plebiscito, são 
mostras contundentes do desejo dos colom-
bianos e colombianas por alcançar a paz. 
Este processo representa um modelo para 
todos os lugares do mundo onde persistem 
os conflitos armados.

A Paz é uma causa global e um direito de toda 
a humanidade, por isso queremos unir nossa 
voz às diversas manifestações que por estes 
dias expressam rostos esperançados, mensa-
gens de reconciliação, jovens pedindo que a 
guerra termine.

Caminhar para a paz pode ter tropeços e 
passos lentos, porém continuar e persistir é 
a certeza para que as próximas gerações de 

colombianos e colombianas não se conver-
tam em vítimas do conflito.

Os governos locais enunciamos nosso com-
promisso para, junto com movimentos 
sociais e organizações civis, contribuir para 
que o desejo da Paz se materialize rápido e 
se deem os passos necessários para que a 
paz e a reconciliação predominem em todo 
o território colombiano, e que o trabalho das 
autoridades locais e das organizações sociais 
dos municípios colombianos permita a cons-
trução de uma sociedade com paz e com jus-
tiça social.

Bogotá, 14 de outubro de 2016

Aubervilliers, Badalona, Barcelona, Conseil 
Général de Seine-Saint-Denis, Cidade de 
México, Diyarbakir, Fons Catalá per la Coo-
peració i el Desenvolupament, Federação 
Espanhola de Municípios, Granollers, Madri, 
Montevidéu, Nanterre, Pikine, Plaine Com-
mune, Terrassa. 

Uma cadeira na mesa global

No dia 12 de outubro na sala de Desenvolvi-
mento e Cidade do centro Corferias, da cidade 
de Bogotá, realizou-se a oficina “Um lugar na 
mesa global: os governos locais como toma-
dores de decisões nos assuntos mundiais”. 
Esta atividade foi parte do processo iniciado 
nas oficinas de Paris e Barcelona em julho de 
2016, e do processo de participação aberto 
no mês de setembro, onde se coletaram 
valiosos comentários e sugestões apresen-
tadas por especialistas internacionais para 
definir e enriquecer o Documento Político 
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“Um lugar na mesa global: os governos locais 
como tomadores de decisões nos assuntos 
mundiais” (acesse ao documento completo 
através da seguinte nota na web de Mercoci-
dades www.mercociudades.org/node/6080), 
que depois foi apresentado em Hábitat III. O 
documento se estruturou em duas seções: i) 
Nosso Valor Agregado; que colaboramos na 
mesa global? e ii) Por que queremos uma 
mudança na governança mundial? 

Participantes do workshop "Um lugar na mesa global: governos locais como tomadores de decisões nos 

assuntos mundiais".

Isto motivou uma reflexão conjunta dos 
assistentes que se incorporaram no plano 
de ação proposto. O processo culminou com 
uma atividade pública em Hábitat III no dia 
16 de outubro, apresentando o documento 
final. Este processo foi liderado pela rede AL-
LAs e acordado com a Global Taskforce, com 
o apoio de várias instituições e organizações, 
assim como uma adesão de destacados 
governantes locais do mundo.

http://www.mercociudades.org/node/6080
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Falta Unidad em la Diversidad

“Unidade na Diversidade” é resultado de um 
longo processo, que se começa a visibilizar 
com a assinatura por parte de prefeitas e 
prefeitos da América Latina do Compromisso 
pela Unidade, no dia 3 de dezembro de 2015, 
em Paris. O encontro na França reuniu a mais 
de 20 prefeitos da América Latina, com o 
objetivo de avançar em uma estratégia coor-
denada para a incidência global e articular 
alianças para enfrentar os desafios na região, 
como a iniquidade, a desigualdade, o acesso 
a serviços básicos, a mobilidade urbana, o 
melhoramento dos espaços públicos, e a 
resiliência ante os impactos derivados da 
mudança climática.

Participaram prefeitos e prefeitas em repre-
sentação de Mercocidades, da Aliança Euro-
Latino-Americana de Cooperação entre Cidades 
(AL-LAs), da Federação Latino-Americana de 
Cidades, Municípios e Associações de Gover-
nos Locais (FLACMA), da Rede de Cidades 
Sul-Americanas (RECISUR) e de associações 
municipais que integram o Grupo Aberto de 
Trabalho Permanente de Cidades e Governos 
Locais da América Latina (GATP).

O encontro se realizou com o apoio de Cidades 
e Governos Locais Unidos (CGLU), contando 
com a participação de seu anterior presidente, 
o prefeito de Istambul, Kadir Topbaş, da União 
de Cidades Capitais Ibero-Americanas, com a 
presença de sua presidente, a atual prefeita 
de Madri, Manuela Carmena, e da Prefeitura 
de Paris.

Participantes na assinatura do compromisso “Unidade 

na Diversidade” em Paris, França.

Em representação da presidência de Mer-
cocidades, assistiu a vice-prefeita de São 
Paulo, Nádia Campeão. Enquanto que a ex-
secretária executiva de Mercocidades e atual 
intendente de Rosário, Mónica Fein, leu o 
documento acordado nesse encontro, que se 
detalha a continuação.

Compromisso de prefeitas e prefeitos da 
América Latina pela Unidade na Diversidade:

As cidades e os governos locais como ges-
tores de desenvolvimento e atores políti-
cos são, hoje mais que nunca, atores e não 
espectadores do que acontece mundial-
mente. Na América Latina vem se construindo 
um diálogo entre redes nacionais, regionais e 
globais de governos locais. Foram numerosos 
os esforços realizados por todos os tipos de 
governos subnacionais, municípios, cidades, 
intendências, estados federados, províncias, 
etc. e suas associações, para trabalharem 
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juntos, em projetos, programas e redes em 
todo o continente.

A cooperação e as relações internacionais 
inspiraram importantes iniciativas, não só 
no nível nacional, senão nas diferentes sub-
regiões e no nível latino-americano. Como é 
o caso de entidades com longa trajetória, por 
exemplo, a Federação Latino-Americana de 
Municípios, Cidades e Associações de Gover-
nos Locais (FLACMA), a rede de Mercocidades 
e a União de Cidades Capitais Ibero-Ameri-
canas (UCCI). Alguns esforços mais recentes 
incluem à Rede de Cidades Sul-Americanas 
(REDCISUR), a Aliança Euro-Latino-Americana 
de Cooperação entre Cidades (AL-LAs), a Con-
federação de Associações de Municipalidades 
da América Central e Caribe (CAMCAYCA).

Assim mesmo, em 2015 se constitui o Grupo 
Aberto de Trabalho Permanente de Cidades 
e Governos Locais da América Latina (GATP), 
como um espaço de articulação entre algu-
mas cidades, associações nacionais e redes 
regionais.

Entretanto, até agora estas redes e asso-
ciações não trabalharam juntas. Cada uma tem 
seguido sua própria agenda, representando 
somente uma parte do múltiplo emaran-
hado das realidades locais na região. Por 
anos, a diversidade tem sido sinônimo de 
dispersão, de atomização de esforços e de 
falta de articulação.

Esta falta de unidade tem enfraquecido a voz 
de prefeitas e prefeitos latino-americanos 
perante o mundo, e minguado sua capaci-
dade de incidir, não só nas agendas regionais 

que lhes afetam, senão no cenário global.
Os governos locais da região enfrentam de 
primeira mão sérios problemas relacionados 
com o déficit e a baixa qualidade da moradia, 
a iniquidade, a desigualdade, a precariedade 
no acesso aos serviços básicos, o desafio 
da mobilidade urbana, a busca do espaço 
público e os riscos das populações perante 
os impactos derivados da mudança climática, 
entre outros importantes desafios.

Em contraste, na América Latina são mui-
tas as cidades e os governos locais que se 
destacam como laboratórios de inovação, 
de luta democrática, de defesa dos direitos 
fundamentais das mulheres e dos homens 
e, da busca de sociedades mais justas, mais 
abertas e inclusivas. Como o continente mais 
urbanizado do planeta, a América Latina está 
convocada a jogar um papel central na defi-
nição da nova agenda mundial.

Neste contexto, e para poder responder de 
maneira adequada a tais desafios, chegou a hora 
para que as distintas expressões de parcerias e 
trabalho em rede entre as cidades e governos 
locais da região, se aproximem, coordenem 
e unam seus esforços em prol de uma visão 
comum: o compromisso de trabalhar unidos 
na diversidade.
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“Unidade na Diversidade no Panamá”, abril de 2016.

Com este objetivo, os signatários abaixo, nos 
comprometemos a:
 
1. Constituir uma nova organização latino-
americana de cidades e governos locais, cuja 
forma e modalidades de trabalho teremos 
que definir;
2. Velar para que nossa nova organização 
fundamente sua missão nos princípios de 
democracia, transparência e efetividade de 
suas ações;
3. Garantir que a nova organização nasça do 
respeito à pluralidade, diversidade e equidade 
entre as iniciativas existentes, somando esfor-
ços para fazer um frente de trabalho comum;
4. Nomear um Grupo Político de Prefeitas e 
Prefeitos para a Unidade Latino-Americana, 
como espaço para a tomada das decisões 
que levem a bom porto este compromisso;
5. Constituir formalmente à nova organização 
com vistas ao 5º Congresso Mundial de CGLU, 
que se celebrará em Bogotá, Colômbia, em 
outubro de 2016, para chegar como América 
Latina unida à 3ª Cúpula das Nações Unidas 
sobre Assentamentos Humanos e Desenvolvi-
mento Urbano Sustentável (Hábitat III), que se 
realizará em Quito, Equador no mesmo mês.

Posteriormente, as partes se reuniram na 
cidade do Panamá, no âmbito da reunião 
de coordenadores e diretores de Relações 
Internacionais da UCCI, de 28 a 30 de abril. 
Nesse momento se assinou o “Acordo do 
Panamá” que estabeleceu a formação de um 
“comitê de ligação”, composto por 2 repre-
sentantes de cidades capitais da América 
Latina, integrantes da UCCI e da Aliança de 
cidades AL-LAs, 2 representantes de FLACMA 
e 2 de Mercocidades. 

Os principais objetivos do comitê foram: 
estabelecer um diálogo e uma coordenação 
permanente, aos efeitos de buscar uma lista 
de delegados da América Latina nas instân-
cias de decisão de CGLU, incluindo a posição 
latino-americana frente à presidência e a co-
presidência de CGLU.

Articular uma proposta de mensagem polí-
tica da América Latina para Hábitat III e 
outros fóruns e espaços globais de interesse 
comum. E por último, se reconhecia que o 
“comitê de ligação” era um espaço de cons-
trução de confiança e trabalho em equipe, e 
que cada organização legitimaria as decisões 
de conformidade com seus procedimentos, 
porém com a recomendação expressa de que 
se radica nos Prefeitos e Prefeitas.
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A seguinte instância do “comitê de ligação” 
se reuniu na cidade de La Paz, Bolívia, no dia 
13 de junho passado, durante a XVII Assem-
bleia Plenária da UCCI. 
  
Entre os principais pontos acordados, estiveram:

•	 Avançar na formação da Coordenação 
Latino-Americana (CORDIAL). Para isso se 
propôs redigir os princípios e valores que se 
promovem desde CORDIAL, em um enfoque 
de cooperação, consenso, liderança com-
partilhada e construção de valor acrescen-
tado, assim como de respeito à instituciona-
lidade de cada uma das organizações aqui 
representadas, com base nos documentos 
de Porto Alegre e Paris “Unidade na Diver-
sidade”.

•	 Redigir os critérios para estabelecer uma 
representação unificada da América Latina 
em concordância com os critérios de CGLU 
e no espírito de contemplar a representati-
vidade regional, equilibrada e que dê satis-
fação às partes.

•	 Avançar na ideia de formar um comitê de 
prefeitas/os, alcaidesas/es, intendentes que 
no possível sejam os que representarão à 
região no Escritório Executivo de CGLU. 

•	 Promover uma proposta para a vice-
presidência da região da América Latina de 
CGLU que contemple os maiores apoios e 
consensos, assim como também, procurar 
um diálogo para buscar os maiores apoios 
para a co-presidência de CGLU.

•	 Promover em cada uma das instituições 
signatárias do acordo de Paris, assim como 
entre os participantes do GATP, o apoio ao 
prefeito de Johannesburgo, como presidente 
de CGLU para o período 2016-2019.

As cidades de Quito, Equador, e de Sucre, 
Bolívia, se apresentaram como candidatas 
para ocupar o cargo de co-presidência de 
CGLU. Esta última contou com o apoio de 
FLACMA. 
 
Finalmente nesse sentido, o documento ins-
tou aos governos locais e às diversas ins-
tituições regionais a continuarem nesse 
caminho de diálogo, que nos permita aprovar 
e apoiar os princípios e objetivos expressos 
no documento de CORDIAL.

Dando continuidade ao processo se realizou 
uma nova reunião em Madri e outra em Bar-
celona, prévias à reunião do Comitê Estatutá-
rio de CGLU.

Nestas reuniões se acordou a representação 
da América Latina em CGLU, confeccionando-
se listas únicas para o Escritório e para o 
Conselho Mundial. Além disso, se acordou 
uma vice-presidência regional pela Amé-
rica Latina, de forma compartilhada entre as 
cidades de Sucre da Bolívia, e a de Rosário 
da Argentina.

Também se acordou apoiar ao prefeito de 
Quito como co-presidente mundial de CGLU.

A integração ao Escritório e ao Conselho Mun-
dial de CGLU pode ser consultada no capítulo 
Anexos deste relatório. 
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Cidades Educadoras

O XIV Congresso Internacional de Cidades 
Educadoras 2016 foi realizado em junho 
na cidade de Rosário. O tema proposto foi 
“Cidades: Territórios de convivência”. O foco 
temático do Congresso está em sintonia com 
o posicionamento que Mercocidades levou a 
espaços globais, como o V Congresso de Cida-
des e Governos Locais (CGLU) e Hábitat III, 
com base no direito à cidade. Nesse sentido, 
se incentiva o trabalho cotidiano da Rede em 
construir cidades mais justas, apostando na 
convivência, na solidariedade e no respeito 
à diversidade, valorizando a igualdade de 
oportunidades e a integração social como 
princípios que possibilitem essa construção.

Assinatura do “Acordo Latino-Americano de Unidade na Diversidade” em Bogotá, Colômbia.

Durante o V Congresso de CGLU, celebrado 
entre os dias 13 e 15 de outubro, em Bogotá, 
Colômbia, no dia 14 de outubro, se assinou 
o Documento “Acordo Latino-Americano de 
Unidade na Diversidade” que definiu as bases 
de CORDIAL. Pode se consultar o documento 
no capítulo Anexos deste relatório. 

Uma menção especial deve ser feita ao apoio 
e acompanhamento que a União de Cidades 
Capitais Ibero-Americanas realizou ao processo 
de negociação para a construção da unidade. 
A UCCI convocou às partes a instâncias de tra-
balho de forma conjunta a suas atividades em 
La Paz, em Panamá, e em Madri e Barcelona, 
apoiando com o financiamento das passa-
gens e colaborando com a logística para elas, 
assim como a colaboração intelectual e faci-
litadora das negociações.
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Cidades membros da Rede participaram do 
XIV Congresso de Cidades Educativas

O encontro finalizou, com uma mesa de pre-
feitos de distintas Cidades Educadoras que 
contou com as intervenções do prefeito de 
Porto Alegre (Brasil), José Fortunati, e Mónica 
Fein, da cidade anfitriã. Em sua participação, 
os representantes enfatizaram o papel dos 
governos locais para dialogar com todos os 
atores sociais para trabalhar na construção 
de cidades educadoras.

Entre as reflexões, o prefeito de Porto Alegre 
destacou o espaço público como um ponto 
para repensar a participação cidadã. “Cada 
uma das tribos que habitam a cidade intera-
gem no espaço público com interesses anta-
gônicos, e esse é outro ponto a considerar no 
momento de repensar a cidade”, considerou 
o representante. Assim mesmo a educação 
resulta de grande importância para que a 
democratização se estabeleça na sociedade, 
“necessitamos abrir as escolas nos finais de 
semana para que toda a comunidade possa 
desfrutá-las. Tem que buscar que o espaço 
público combata a exclusão social”, finalizou.

Por seu lado, a intendente de Rosário refletiu 
que “o maior desafio continua sendo integrar 
na diversidade, conviver na diversidade”, e 
remarcou que “a cidade educadora é aquela 
que não pode ser detida com a certeza de ter 
alcançado um determinado objetivo, e ainda 
mais se ampliam as áreas”.

Participaram da mesa também os prefeitos 
de Ishoj, Dinamarca; Saha-gu busan, Coreia 
do Sul, Rennes, França, e da cidade italiana 
Settimo Torinese, os quais compartilharam 
experiências e várias formas para materiali-
zar projetos das cidades educadoras. Por seu 
lado, o prefeito de Settimo Torinese, Fabrizzio 
Puppo, falou da importância que tem para a 
cidade que os governos invistam em cultura, 
devido a que é o ingrediente que mantém a 
sociedade integrada. Para finalizar enfatizou 
que “as cidades têm o desafio de controlar 
as desigualdades”, e para isso, é necessário 
“criar uma cidade em sinergia estreita com 
os cidadãos”. 

Em representação da prefeita de Rennes, par-
ticipou Tristan Lahaus, quem expressou que 
a qualidade dos serviços e o espaço urbano 
das pessoas, têm que permitir a apropriação 
da cidade por parte dos que a habitam. Intro-
duziu que em Rennes este princípio de igual-
dade se complementa com serviços de mora-
dias sociais e um bom serviço de transporte 
público, ademais “os serviços públicos que 
oferecemos têm que serem economicamente 
acessível, para que todos os cidadãos pos-
sam utilizá-los”.



Capítulo 152

O Congresso Internacional de Cidades Edu-
cadoras se desenvolveu de 1º a 4 de junho 
na municipalidade de Rosário com a temá-
tica “Cidades: Territórios de convivência”, 
com a participação de mais de 300 dirigen-
tes, funcionários, especialistas e referentes 
de organizações sociais de todo o mundo, 
para trocarem experiências e políticas públi-
cas relacionadas à convivência. Concorreram 
também 1100 cidadãos, que se inscreveram 
para o evento. 

O ato de inauguração foi presidido por Mónica 
Fein; Miguel Lifschitz, governador da Província 
de Santa Fe; e Miquel Ángel Essomba, presi-
dente delegado da Associação Internacional 
de Cidades Educadoras (AICE). O ato foi ini-
ciado com uma atuação de boas-vindas aos 
participantes a cargo de integrantes das esco-
las municipais de Danças e de Artes Urbanas, 
em que se evocaram vários elementos da cul-
tura argentina e de Rosário.

Em sua intervenção Miguel Lifschitz afirmou 
que a convivência nas cidades constitui o 
grande desafio dos governos locais. “Estou 
convencido que nos governos das cida-
des segue estando o gérmen de construir 
modelos superadores, que permitam inte-
grar o desenvolvimento da economia com o 
emprego, a inclusão social, e a democracia 
participativa”, observou. 

Cidades Educadoras recebeu 59 projetos 
provenientes de 45 cidades, dos quais foram 
escolhidos 3 como os que melhor resumiram 
o conceito de território público e apropriação 
do mesmo para um fim educativo, compro-
misso, trabalho e luta contra a exclusão. 

Destacaram-se: o Centro de aprendizagem 
Opinmäki, na Finlândia; o L'Hospitalet de 
Llobregat, na Espanha; e o Bairro cultural de 
Gamcheon, devido à regeneração criativa de 
um espaço degradado a uma área ativa em 
Saha-gu, República da Coreia. 

Segundo Miguel Ángel Essomba, estas 3 
experiências demonstraram que o projeto 
de cidade educadora consiste em passar do 
dito ao fato. “Esgotaram todos os recursos e 
pessoas disponíveis, lutaram e combateram 
a exclusão e a desigualdade e convergiram 
no fato de que são serviços à comunidade”, 
explicou.

A sede do XV Congresso da AICE previsto para 
2018 será na cidade de Cascais, Portugal.

30 de novembro, Dia Internacional da Cidade 
Educadora

Twittear usando o hashtag #DiaCiudadEducadora

A Assembleia Geral da AICE acordou celebrar 
no dia 30 de novembro o Dia Internacional da 
Cidade Educadora.

25 anos depois da proclamação da Carta de 
Cidades Educadoras e no ano em que a ONU 
Hábitat define a nova agenda urbana mun-
dial, as cidades integrantes de AICE, espe-
ram inspirar a mais líderes locais para que 
se comprometam a construir cidades edu-
cadoras, que fomentem o prazer pelo saber 
e ofereçam oportunidades para o desenvol-
vimento pessoal e coletivo através de uma 
educação inclusiva de qualidade para todos 
e todas ao longo de toda a vida.
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Desde Rosário, cidade coordenadora da 
delegação de Cidades Educadoras para 
América Latina convidou e propôs às cida-
des do continente a se unirem à celebração 
do dia internacional da Cidade Educadora, 
em reconhecimento do papel educativo 
dos governos locais mediante uma mensa-

gem escrita e/ou um vídeo de apoio a este 
dia internacional, assim como difundir atra-
vés dos canais de comunicação e das redes 
sociais uma mensagem de apoio à jornada. 
Assim mesmo, no dia 30 de novembro, se 
insta a enviar uma mensagem por Twitter 
usando o hashtag #DiaCiudadEducadora.
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ROLAC

No âmbito do Convênio entre ONU-Hábitat e 
Mercocidades, assinado pelo Representante 
do Escritório Regional para América Latina 
e Caribe (ROLAC) e pelo Secretário Execu-
tivo de Mercocidades, está se elaborando 
uma proposta de um Ecossistema de Fundos 
para o desenvolvimento urbano/territorial 
sustentável na América Latina e Caribe. Este 
processo é liderado pela vice-presidência de 
Economia Urbana de Mercocidades, exercida 
pela Intendência de Montevidéu, junto ao 
BID e a ONU-Hábitat, com o apoio do Fundo 
Andaluz de Municípios para a Solidariedade 
Internacional (FAMSI).

FAMSI e o Grupo DEL

O Grupo de Trabalho de Desenvolvimento 
Econômico Local (DEL) de Cidades e Gover-
nos Locais Unidos (CGLU), do qual participa 
Mercocidades, apresentou em Bogotá, no dia 
13 de outubro, o documento “O papel dos 
Governos Locais no Desenvolvimento Econô-
mico Territorial”. A exposição do texto foi 
realizada durante a Cúpula Mundial de líde-
res locais e regionais, e foi aprovado neste 
espaço como o posicionamento de CGLU no 
assunto. Depois disto, se apresentou nova-
mente em uma oficina na quinta-feira 20 de 
outubro em Quito, Equador, durante a Con-
ferência das Nações Unidas, Hábitat III.

“O papel dos Governos Locais no Desenvol-
vimento Econômico Territorial” (disponível 
aqui goo.gl/WSwBGJ) apresenta a reflexão e o 
posicionamento de CGLU a partir do enfoque 
Territorial e a convicção de que o DEL é um 
componente do Desenvolvimento Humano 
Local e Sustentável (DHLS) e uma oportuni-
dade para melhorar as condições de vida da 
população.

A apresentação foi presidida pelo Fundo 
Andaluz de Municípios para a Solidariedade 
Internacional (FAMSI), no exercício da pre-
sidência do Grupo de DEL de CGLU, junto 
à Federação Canadense de Municípios, as 
seções de África e Ásia de CGLU, o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
a Aliança Euro-Latino-Americana para a 
internacionalização das cidades (AL-LAs) e 
Mercocidades. 

O documento é o resultado de um processo 
iniciado no Conselho Mundial de CGLU, na 
cidade chinesa de Haikou em novembro de 
2014, com o objetivo de compartilhar visões 
estratégicas de diferentes grupos de tra-
balho, comissões e seções, e os próprios 
sócios CGLU, em torno ao desenvolvimento 
econômico como elemento transversal das 
políticas locais no contexto da nova agenda 
urbana e dos objetivos do desenvolvimento 
sustentável.

http://mercociudades.org/sites/portal.mercociudades.net/files/Documento%20Pol%C3%ADtico%20de%20CGLU.pdf
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O documento aborda várias dimensões do 
DEL como instrumento de coesão e equi-
dade social, seus atores, estratégias e ins-
trumentos, assim como o DEL e a inovação, 
entre casos práticos que mostraram a adap-
tação das estratégias DEL às transformações 
econômicas e sociais. Ao mesmo tempo, além 
do documento se avançou em uma sessão de 
trabalho sobre emprego decente, organizada 
de forma conjunta por CGLU e pela Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT).

Apresentação do posicionamento de CGLU sobre Desen-

volvimento Econômico Local em Quito, Equador.

Economia Urbana

No âmbito do Convênio entre FAMSI e Merco-
cidades, durante o ano a vice-presidência de 
Economia Urbana de Mercocidades a cargo de 
Montevidéu trabalhou planejando uma estra-
tégia para desenvolver a temática na região. 
Para isso, vem permutando conteúdos com o 
fim de planejar um plano que permita pro-
mover ações na região e desenvolver espaços 
de capacitação para os governos locais.

Outra proposta em que se avançou foi em 
apoiar ao processo que vinha desenvol-
vendo ONU-Hábitat, o BID e Mercocidades 
na geração de novas ferramentas para o 
financiamento dos governos locais. Também 
em desenvolver um espaço de apoio e for-
mação para os governos locais de Mercoci-
dades sobre economia urbana, que estará à 
disposição dos membros da Rede a partir da 
Cúpula de Mercocidades em Santa Fe.

Aliança AL-LAs

Durante a reunião, para Hábitat III "Financiar 
o Desenvolvimento Urbano: o desafio do Milê-
nio", instância preparatória da Conferência 
sobre esta temática, realizada na cidade do 
México, de 9 a 11 de março de 2016, assinou-
se o acordo para dar continuidade ao Projeto 
AL-LAs, que a partir da data deixa de ser 
um projeto e passa a se denominar Aliança 
Euro-Latino-Americana de Cooperação entre 
Cidades (AL-LAs). 
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Nesta nova etapa, AL-LAs evolui de um pro-
jeto de cooperação financiado com o apoio 
da União Europeia, a uma aliança consoli-
dada que se compromete a:

•	 Reforçar a capacidade institucional das 
autoridades locais para estabelecer uma 
política pública profissional de relações 
internacionais, junto à cidadania. 

•	 Acompanhar projetos de cooperação 
entre cidades em três temas: sustentabili-
dade, inclusão social e atrativo territorial. 

•	 Fortalecer a incidência dos governos locais 
de América Latina e Europa nas agendas inter-
nacionais, através do trabalho em rede.

A assinatura da nova Fase 2016-2018 ocorreu 
no dia 9 de março de 2016, durante as ativi-
dades da Conferência Temática de Hábitat 
III “Financiar o desenvolvimento urbano: o 
desafio do milênio”, com a participação de:

•	 Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano – 
Governo da Cidade do México
•	 Stephania Alexo - Prefeitura de Belo 
Horizonte
•	 Antonio Beltrán- Fundo Andaluz de Muni-
cípios para a Solidariedade Internacional
•	 Elodie Cuenca – Alcadia de Paris
•	 Sergio Escobar – ACI Medellín
•	 Cristian Espinosa – Distrito Metropoli-
tano de Quito
•	 Nelson Fernández - Intendência de 
Montevidéu
•	 Gabrielle Guimaraes – Prefeitura de Rio 
de Janeiro
•	 Felipe Llamas – Ajuntamento de Madri

•	 Felicia Medina – Cidades Unidas de França
•	 Rodrigo Perpétuo – Governo do Estado 
de Minas Gerais
•	 Jaime Salinas – Alcaldia de Lima Metro-
politana

Em colaboração com: 

•	 Antonio Zurita – União de Cidades Capi-
tais Ibero-Americanas

Participaram em qualidade de testemunhas 
de honra: 

•	 Josep Roig – Cidades e Governos Locais Unidos
•	 Elkin Vázquez – ONU Hábitat
•	 Felip Roca – Metrópolis
•	 Jorge Rodríguez – Mercocidades

Para AL-LAs esta nova fase representa uma 
oportunidade de maior aprendizado e reno-
vação, em aliança com os governos locais e 
as redes de cidades, para fortalecer o que se 
tem chamado de “a irreversível internaciona-
lização dos governos locais”.

Depois disso, AL-LAs começou um processo 
preparatório que culminou com a apresen-
tação do documento “Um lugar na mesa glo-
bal: os governos locais como tomadores de 
decisões nos assuntos mundiais” em Hábitat 
III, pelo alcaide de Quito, Mauricio Rodas, na 
qualidade de anfitrião.

Este processo tem seus antecedentes de 
construção em várias atividades, principal-
mente em Paris e Barcelona.
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De Paris a Quito

AL-LAs organizou no dia 5 de julho de 2016 em 
Paris a oficina para Hábitat III “Um lugar na 
mesa global: os governos locais como toma-
dores de decisões na agenda mundial”, com 
o apoio financeiro da União Europeia através 
do instrumento de cooperação estratégica, e 
da Alcaldia de Paris, com o objetivo de dis-
cutir o posicionamento dos governos locais 
diante da Nova Agenda Urbana.

Convocado em conjunto pela Global Tas-
kforce de governos locais e regionais, a ofi-
cina contou com a participação de membros 
de AL-LAs, assim como representantes das 
redes: CGLU, FLACMA, Mercocidades, C40, 
PLATFORMA, Associação Holandesa de Muni-
cípios VNG, Conselho de Municipalidades e 
Regiões de Europa CEMR, e União de Cida-
des Capitais da América Ibérica. As sessões 
adiantaram recomendações concretas para 
a consolidação do papel internacional dos 
governos locais.

De Barcelona a Quito

Imediatamente depois da oficina de Paris, no 
dia 7 de julho de 2016, realizou-se um encon-
tro sobre estratégias internacionais das 
grandes metrópoles e seu papel na agenda 
global. Este espaço contou com a partici-
pação de AL-LAs, da Área Metropolitana de 
Barcelona (AMB) e do Instituto Barcelona de 
Estudos Internacionais (IBEI). Assim como 
também, de representantes das cidades de 
Medellín, Manchester, Cidade do México, Bar-
celona, Johannesburgo, Nova Iorque, Seul, 
Montreal, Lima, Belo Horizonte, Minas Gerais, 
Montevidéu, o Gran Lyon, Torino e Viena, e 
representantes de várias áreas do Governo 
Metropolitano de Barcelona, da Deputação 
de Barcelona, do Instituto de Barcelona de 
Estudos Universitários (IBEI) e da Organi-
zação Mundial das grandes Metrópoles.

Apresentação do documento “Um lugar na mesa global” ante a imprensa e a Ban Ki-

-moon, secretário geral das Nações Unidas.
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A oficina serviu como mesa de reflexão estra-
tégica, onde se compartilharam experiências 
e se apresentaram propostas para desenvol-
ver agendas políticas de relações internacio-
nais a partir de uma visão metropolitana.

Mercocidades no processo 
para Hábitat III

Mercocidades nos últimos anos vem se posi-
cionando como um ator da agenda global, 
ganhando espaços de participação e incidên-
cia. A mostra mais evidente nesse sentido foi 
a participação ativa para Rio+201, chegando 
à Cúpula das Nações Unidas com um posi-
cionamento construído e acordado em um 
processo de consulta coletiva, não só entre 
os governos locais membros da Rede, senão 
que também junto à sociedade civil organi-
zada.  Em abril de 2012, a Rede participou 
na Reunião de Alto Nível das Nações Uni-
das para Rio+20, para abordar a perspectiva 
dos governos locais em relação à Cúpula de 
Rio+20. A atividade foi organizada por ONU 
Hábitat, e Cidades e Governos Locais Unidos, 
nos escritórios centrais da ONU, na cidade de 
Nova Iorque.

A convite de Kadir Topbaş, alcaide de Istam-
bul, presidente nesse momento de CGLU e 
membro do Painel de Alto Nível de pessoas 
eminentes sobre a Agenda de Desenvolvi-
mento Pós-2015 (HLP), os líderes de governos 
locais e regionais e suas organizações glo-
bais formaram o Grupo de Trabalho Global 
de governos locais e regionais para a agenda 
de desenvolvimento Pós-2015 e Hábitat III, 

com o objetivo de construir uma estratégia 
conjunta que contribua para os debates da 
Agenda de desenvolvimento Pós-2015, segui-
mento de Rio+20 e Hábitat III.

Em maio de 2012, o secretário geral das Nações 
Unidas, Ban Ki-moon, recebeu ao Grupo de Tra-
balho Global, outorgando o apoio do Sistema 
das Nações Unidas a este grupo de líderes 
locais e regionais, como um sócio fundamental 
na agenda de desenvolvimento.

O Grupo realizou uma árdua tarefa, contribuindo 
com propostas, opiniões e debates para a defi-
nição dos Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável, cobrindo as responsabilidades locais 
e regionais, incluindo indicadores específicos 
em sustentabilidade urbana, assim como um 
objetivo de desenvolvimento único em cida-
des sustentáveis. Foi um sinal transcendente 
quando se aprovaram em setembro de 2015 
os ODS, incluído o Objetivo 11 sobre cidades e 
assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis.

Os integrantes do Grupo de Trabalho Glo-
bal para a Agenda Pós-2015, expressaram e 
foram firmes defensores da erradicação da 
pobreza em todas suas formas, em um con-
texto de sustentabilidade para todos e todas. 

1 - Rio + 20 é o nome abreviado da Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, rea-

lizada no Rio de Janeiro, Brasil (de 20 ao 22 de junho de 

2012), vinte anos após da histórica Cúpula da Terra em 

Rio em 1992. Rio + 20 também foi uma oportunidade de 

olhar para o mundo que queremos em 20 anos.
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Baseando-se no documento final de Rio+20 
que reconhece aos governos locais e subna-
cionais como sócios fundamentais do des-
envolvimento, se ressaltou a necessidade de 
estabelecer espaços de diálogo no processo 
intergovernamental sobre o financiamento 
para o desenvolvimento sustentável. Neste 
contexto, as autoridades locais e regionais 
expressaram seu compromisso em contribuir 
com a definição de uma nova agenda de des-
envolvimento.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Para isso, se destacou a necessidade de 
garantir que a nova agenda de desenvolvi-
mento estivesse centralizada nas pessoas, 
propondo espaços de participação aos ato-
res e instituições necessários para construir 
um futuro próspero, sustentável, inclusivo, 
baseado no direito à cidade.

No dia 15 de maio, a vice-prefeita de São 
Paulo e representante da Presidência de 
Mercocidades, Nádia Campeão participou 
da primeira sessão da Assembleia Mundial 
de Governos Locais e Regionais na sede das 
Nações Unidas em Nova Iorque, onde se 
avançou em recomendações e demandas, 
que foram apresentadas nas audiências de 
autoridades locais, realizadas nos dois dias 
posteriores, para alcançar o rascunho zero 
para Hábitat III.

Em sua intervenção a vice-prefeita relatou à 
Assembleia a articulação regional promovida 
por Mercocidades junto a outras organizações 
regionais e nacionais de governos locais no 
caminho para a Conferência das Nações Unidas 
Hábitat III em Quito. Assim como também, as 
ações promovidas pela cidade de São Paulo 
através dos Colóquios MSUR, realizados em 
coordenação com CEPAL, UNASUL, MERCOSUL 
e Mercocidades.
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Em consonância com os pronunciamentos de 
outras cidades e organismos regionais pre-
sentes, Campeão também reafirmou a neces-
sidade do fortalecimento institucional dos 
governos locais, enfatizando que para aplicar 
a Nova Agenda Urbana, seria necessário que 
o acordo de Quito contenha como pauta prio-
ritária a equiparação de competências cons-
titucionais e de capacidades reais de gestão 
dos governos locais e o financiamento de 
suas iniciativas.

Campeão também descreveu políticas redis-
tributivas aplicadas por São Paulo, desta-
cando o caráter de laboratório da cidade em 
função de sua escala e de casos recentes de 
formulação e implementação de diversas 
iniciativas. Durante sua alocução mencio-
nou políticas de atenção a populações LGBT, 
migrantes e dependentes do crack, fazendo 
referência ao Plano da Direção Estratégica 
da cidade e seus instrumentos urbanísticos, 
tendentes à redistribuição e a democrati-
zação do espaço público, como pontos cen-
trais da promoção do “direito à cidade, ideia 
que permeia o Rascunho Zero da declaração 
da Nova Agenda Urbana que foi considerada 
em Hábitat III.

Reuniões regionais e con-
ferências temáticas

Através de um número de reuniões regionais e 
temáticas oficiais de alto nível, que agruparam 
a uma ampla gama de participantes, se reali-
zaram debates sobre as prioridades da Nova 
Agenda Urbana e se apresentaram recomen-
dações políticas em forma de uma declaração 
final. As declarações foram consideradas cola-
borações oficiais para o processo de Hábitat III.

As reuniões regionais e temáticas foram de 
alcance internacional e nelas se expôs as 
prioridades enquanto a participação regio-
nal e geográfica. Neste sentido, uma reunião 
regional propôs recomendações que refleti-
ram o consenso alcançado neste plano sobre 
o tema específico a incluir na Nova Agenda 
Urbana, como no caso da reunião realizada 
em março no México sobre a temática do 
financiamento do desenvolvimento urbano.

O texto da declaração final da Reunião Temática 
“Financiar o desenvolvimento urbano” pode ser 
consultado em www.habitat3mexicocity.mx

Mercocidades e ONU Hábitat

Na XIX Cúpula de Mercocidades, na cidade de 
Rosário, Argentina, se assinou o Memorando 
de entendimento do Programa das Nações 
Unidas para os Assentamentos Humanos 
(ONU Hábitat) e Mercocidades, com o obje-
tivo de formalizar um marco de cooperação 
técnico entre os signatários. No Artigo 1, 
em suas seções 2 e 3 se estabeleceu que 

http://www.habitat3mexicocity.mx/
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“A colaboração entre as partes na região se 
implementará com um enfoque no desenvol-
vimento e na implementação da Nova Agenda 
Urbana, incluindo temas específicos de inter-
venção como desenvolvimento e planificação 
estratégica urbana, financiamento e eco-
nomia urbana, além de integrar programas 
como Safer Cities e Cidades e Mudança Climá-
tica, neste teor existirá a assistência a muni-
cípios dentro das áreas aqui descritas. Unido 
a este processo de assistência e cooperação 
técnica, também se pretende concentrar esfor-
ços no desenvolvimento de insumos para o 
relatório regional da América Latina e Caribe 
para a conferência Global de Hábitat III, que 
se celebrará em 2016. A colaboração tem como 
objetivo identificar possíveis aliados estraté-
gicos que contribuam para o desenvolvimento 
da agenda de trabalho que se realizará nas 
cidades do MERCOSUL. Este processo poderá 
incluir a integração de apoios financeiros que 
sejam obtidos por meio de contribuição(ões) 
de Organismos Internacionais, Bancos de 
Desenvolvimento, Fomentos para o Desenvol-
vimento e a Cooperação, etc.”

Amparados neste acordo, começou-se a trabal-
har em dois níveis. Um primeiro nível, foi acom-
panhar a agenda para Hábitat III, participando 
em conferências preparatórias, colaborando 
com a visão de Mercocidades sobre os distintos 
temas e aspectos da Nova Agenda Urbana que 
se construiu até sua aprovação final em Quito, 
no dia 20 de outubro de 2016. Nesse mesmo 
sentido, se participou com mensagens de Mer-
cocidades, que foram incluídas no relatório 
regional para Hábitat III. Esta inclusão pode ser 
realizada graças ao Memorando citado e à arti-
culação realizada com CEPAL. 

CEPAL junto a ROLAC foram os responsáveis 
da redação do relatório regional da Amé-
rica Latina e Caribe para Hábitat III. Nesse 
relatório se incorporou um quadro com 
uma mensagem de Mercocidades, com o 
seguinte texto:

A construção de um processo de urbanização 
baseado no desenvolvimento humano sus-
tentável necessita a reafirmação do com-
promisso mundial para que tenha êxito. Por 
isso, a Rede Mercocidades adere às trans-
formações política que implica, a partir da 
avaliação dos logros alcançados nas duas 
últimas décadas, assumir os desafios que o 
mundo tem por adiante, tais como a pobreza, 
a segurança das populações, sobretudo as 
que vivem nas grandes urbes, a ameaça da 
mudança climática e a falta de um pleno 
exercício dos direitos humanos que incum-
bem a todas e todos seus cidadãos.

Nosso principal desafio hoje é gerar um 
plano de ação que origine uma mudança no 
conceito de desenvolvimento. O desenvolvi-
mento deve ser medido em termos de qua-
lidade de vida das pessoas, e não só como 
crescimento econômico das cidades e países. 
O desenvolvimento das urbes deve oferecer 
garantias para que a satisfação de nossas 
necessidades de hoje, não ponham em jogo a 
satisfação das necessidades do futuro.
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Participantes do encontro sobre Ecossistema de Fundos 

em Montevidéu, setembro de 2016.

É necessário, que aos governos locais se lhes 
reconheça representatividade e legitimidade, 
um espaço no âmbito internacional e regio-
nal participando da nova governança global; 
e nas diferentes instâncias em que se discu-
tem temas de sua cidade, pois representam a 
vontade e as necessidades da cidadania. 

Aspiramos a que Hábitat III incentive um desen-
volvimento urbano sustentável, com planificações 
urbanas inclusivas, aceitando a diversidade, revi-
talizando os espaços públicos, onde a cidadania 
se aproprie dos mesmos, onde todas e todos 
tenham acessibilidade. 

O desenvolvimento de cidades inteligentes 
necessita uma cidadania inteligente, infor-
mada e criativa, que contribua com o novo 
desenho de seus espaços, de sua cidade. 
Deve, pois, existir uma cultura política parti-
cipativa baseada na responsabilidade cidadã, 
na tolerância e, portanto se necessita uma 
cidadania atenta a seus direitos, consciente 
de seu papel na comunidade e responsável 
de seus deveres.

Portanto, Mercocidades acredita que este 
direito pode se aplicar com base na construção 
de cidades:

•	 Democráticas, participativas e descen-
tralizadas; 
•	 Respeitosas dos recursos naturais a par-
tir de um consumo responsável;
•	 Compactas, ágeis, policêntricas, e com 
um planejamento integrado e inovador da 
planificação urbana;

•	 Inclusivas, seguras e prósperas, basea-
das na ideia de que o direito à cidade é um 
direito humano; 
•	 Criativas, inteligentes e conectadas, que 
promovam o acesso universal aos direitos 
fundamentais.
 
O segundo nível de atuação no âmbito do 
Convênio foi desenvolver um trabalho de 
articulação de atores para promover novas 
ferramentas para o financiamento da infraes-
trutura que promova um desenvolvimento 
urbano sustentável.

O financiamento e as cidades

Em um trabalho coordenado entre ONU Hábi-
tat, BID e Mercocidades, com o apoio de 
FAMSI, se desenvolveu a ideia de um “Ecos-
sistema de fundos para o desenvolvimento 
urbano/territorial sustentável na América 
Latina e Caribe” 2. Trata-se de uma iniciativa 
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que teve 2 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 de CGLU no dia 
14 de outubro e em Hábitat III no dia 18 de 
outubro de 2016.

O Ecossistema3 funcionará como um catali-
sador de um conjunto de fundos financeiros 
públicos e privados, para investir em proje-
tos de desenvolvimento integral urbano nas 
cidades da América Latina.

Entre as principais características do ecos-
sistema se identificam as seguintes:

•	 Permitirá investir em fundos e projetos 
confiáveis.
•	 Com economias de escala, os projetos do 
ecossistema deveriam ser mais rentáveis.

•	 Será um espaço de networking.
•	 Permitirá uma redução dos custos de 
pré-investimento.
•	 Diminui a incerteza pela proximidade 
com o governo das cidades.

Stand de Mercocidades em 
Hábitat III

Durante a conferência Hábitat III de 17 a 20 
de outubro Mercocidades teve um stand no 
qual se realizaram exposições e diálogos, 
com o objetivo de dar visibilidade às ações 
da Rede no debate internacional da Nova 
Agenda, assim como do desenvolvimento 
urbano sustentável.
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Este espaço permitiu o encontro de inten-
dentes/as, prefeitos/as e alcaides/as das 
cidades membro, e foi um ponto para o 
debate dos principais problemas das cidades 
da região.

O espaço foi planejado e atendido pela Pre-
sidência de Mercocidades, e neste se reali-
zaram diálogos, debates e reuniões em que 
participaram distintas organizações colabo-
radoras da Rede.

Em particular, desenvolveu-se uma sessão de 
trabalho no dia 17 de outubro, titulada “Cidades 
e territórios sustentáveis: oficina de trabalho 
franco-latino-americano sobre o fortalecimento 
das capacidades dos governos locais”, que foi 
organizada por Mercocidades, pela Cooperação 

Regional Francesa para América do Sul e pela 
Comissão Econômica para América Latina, em 
resposta às demandas de fortalecimento das 
capacidades por parte da Rede.

A presença de Mercocidades neste pavilhão de 
exposições da Conferência das Nações Unidas 
foi um ponto de encontro para os milhares de 
visitantes que teve a mostra, em que cidadãos 
e cidadãs do mundo, tiveram informação 
direta da principal Rede de cidades da região. 
Foi um espaço de projeção e visibilidade das 
ações dos governos locais e das instâncias 
temáticas da Rede, assim como também da 
marca Mercocidades, presente entre os 46.000 
participantes do mundo que se encontraram 
para debater o futuro das cidades. 
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Mercocidades e a UNASUL

Em um evento paralelo a Hábitat III, na sede 
do organismo regional em Metade do Mundo, 
realizou-se um seminário conjunto entre 
Mercocidades, a União das Nações Sul-Ame-
ricanas (UNASUL) e a Comissão Econômica 
para América Latina (CEPAL) titulado “Cidades 
da Cidadania: que são e como se financiam?”, 
que debateu em torno a dois eixos: “A cidade 
da cidadania: as premissas de sua sustenta-
bilidade”; e o “Financiamento da cidade que 
queremos: dilemas, impasses e perspecti-
vas.” O encontro culminou com a assinatura 
de uma Carta de Intenções entre UNASUL e 
Mercocidades (disponível no capítulo Ane-
xos), destinada a incrementar as ações e o 

relacionamento em áreas de mútuo interesse 
como: metropolização das cidades, mobilidade 
e desenvolvimento urbano, enfrentamento 
de desigualdades sócio-espaciais e exclusão 
social, financiamento das cidades, infraestru-
turas ecos-eficientes e socialmente inclusivas, 
entre outras. 

Evento na UNASUL, Metade do Mundo, Equador.
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Assembleia Mundial de Prefeitos

A 2ª Assembleia Mundial de Prefeitos teve 
três sessões que foram espaços de cons-
trução da mensagem que se levou à Con-
ferência das Nações Unidas Hábitat III, como 
a voz dos governos locais no mundo. O pro-
cesso se desenvolveu ao longo de 2016, e 
consistiu em uma sessão em Nova Iorque no 
dia 15 de maio, outra em Bogotá no dia 14 de 
outubro durante o V Congresso Mundial de 
CGLU, e uma reunião final em Quito no dia 16 
de outubro.

A Segunda Assembleia de Governos Locais 
e Regionais é um dos espaços que permitiu 
a estas instâncias governamentais fazerem 
suas colaborações à Nova Agenda Urbana, 
que se apresentou na Conferência de Hábitat 
III, e se baseia no legado da Primeira Assem-
bleia Mundial de Cidades e Autoridades 
Locais (WACLA), realizada em 1996 antes da 
Conferência de Hábitat II em Istambul, onde 
participaram mais de 500 prefeitos. Durante 

este encontro se ressaltou o papel funda-
mental dos governos locais no desenvolvi-
mento urbano e se reclamou uma estrutura 
permanente para coordenar com as Nações 
Unidas, o que levou à criação da organização 
mundial Cidades e Governos Locais Unidos e 
do Comitê Assessor das Nações Unidas sobre 
as autoridades locais. 

A Nova Agenda Urbana (NAU)

Joan Clos, secretário geral de Hábitat III, recal-
cou a importância do acordo sobre a Nova 
Agenda Urbana: “é um grande primeiro passo 
para ter uma visão compartilhada sobre as 
cidades sustentáveis e uma oportunidade 
histórica de colaborar no melhoramento de 
nossa forma de planificar e gerir as cidades”. 
Igualmente, observou que “os Estados mem-
bros e os sócios interessados se comprome-
teram com esta visão coletiva, e isto é algo 
verdadeiramente digno de celebrar”.
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A Nova Agenda Urbana se encontra estrutu-
rada em duas partes: a Declaração de Quito 
e o Plano de Implementação de Quito para 
a Nova Agenda Urbana. A primeira abrange 
pontos sobre a visão, compromissos e princí-
pios, e uma convocação à ação por parte dos 
193 Estados membros que adotaram a NAU 
em outubro de 2016. A segunda seção da NAU 
está construída pelos compromissos trans-
formadores para o desenvolvimento urbano 
sustentável, sua implementação efetiva e seu 
seguimento e revisão.

A Declaração de Quito sobre cidades e assen-
tamentos humanos sustentáveis para todos 
busca cidades que:

•	 Sejam inclusivas e livres de qualquer 
forma de discriminação. 
•	 Cumpram com a função social do espaço 
público. 
•	 Promovam, protejam e assegurem a rea-
lização plena e progressiva do direito a uma 
moradia adequada. 
•	 Priorizem a qualidade do espaço público 
acessível e a diversidade cultural. 
•	 Sejam resilientes e protejam seus ecos-
sistemas. 
•	 Sejam participativas e geradoras do sen-
timento de pertencimento. 
•	 Promovam o empoderamento das mul-
heres. 
•	 Sejam capazes de responder aos desa-
fios e oportunidades do crescimento. 
•	 Sejam transformadoras das economias 
urbanas e produtivas. 

•	 Promovam a planificação e o investi-
mento para sistemas de mobilidade urbana 
sustentável. 
•	 Cumpram com suas funções territoriais 
além dos limites administrativos. 
•	 Sejam para todos e todas, e onde se apli-
que o Direito à Cidade. 

Por seu lado, o Plano de implementação de 
Quito para a Nova Agenda Urbana, identifica 
três compromissos transformadores para o 
desenvolvimento urbano sustentável:

•	 Não deixar ninguém para trás
•	 Inclusão social
•	 Erradicação da pobreza 

Assim mesmo, o Plano contempla três pon-
tos para sua implementação efetiva:

•	 Construção da estrutura da governança 
urbana.
•	 Planificação e gestão do desenvolvi-
mento urbano espacial. 
•	 Meios de implementação. 

Finalmente, o Plano de Implementação identi-
fica dois pontos chaves para seu seguimento 
e revisão:

•	 Alinhamento coerente com a Agenda 
2030 e o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável Nº 11 
•	 Processo inclusivo e baseado em estru-
turas, plataformas e expertise disponíveis. 
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Neste contexto, a Nova Agenda Urbana pro-
cura gerar um novo paradigma em que a 
urbanização é considerada como motor de 
desenvolvimento e geração de valor. Além 
disso, procura dar importância à forma 
urbana -planificação e desenho- por sua 
influência no desenvolvimento econômico, 
no nível de inclusão social e no impacto 
ambiental. Finalmente, a NAU busca um 
enfoque integrador de governança de vários 
níveis, com participação e contribuição de 
todos os atores da sociedade.

Os governos locais demandaram 
um lugar na mesa global

O alcaide de Quito, Mauricio Rodas, apre-
sentou à comunidade internacional em um 
evento midiático no dia 16 de setembro, 
depois da Assembleia Mundial de Prefeitos, 
prévio ao início das atividades oficiais da 
Conferência Internacional Hábitat III, o Docu-
mento Político preparado por AL-LAs e seus 
colaboradores: “Um lugar na mesa global: os 
governos locais como tomadores de decisões 
nos assuntos mundiais” (http://www.merco-
ciudades.org/node/6080), através do qual os 
governos locais solicitam uma maior partici-
pação na agenda global. 

O Documento Político tem por objetivo estabele-
cer medidas que melhorem a governança urbana 
mundial para reforçar a internacionalização das 
cidades e conseguir que as autoridades locais 
contem com “voz” nos espaços de decisões no 
nível internacional e global.

Através de dez pontos, o Documento Político 
reúne as propostas e recomendações das 
autoridades locais para assumir um papel 
protagônico na aplicação da nova Agenda 
Urbana, que respondem a três perguntas 
base: Qual é o valor acrescentado dos gover-
nos locais na Nova Agenda Urbana? Porque 
se necessita uma mudança de governança 
no sistema mundial? Qual seria o caminho 
a seguir para lograr que os governos locais 
ocupem o lugar que lhes corresponde na 
mesa global de decisões?

Entre os prefeitos e prefeitas que participa-
ram do evento estão:

•	 Mauricio Rodas, alcaide de Quito e co-
presidente de CGLU;
•	 Miguel Ángel Mancera, chefe de governo 
da Cidade do México;
•	 Denis Coderre, alcaide de Montreal e pre-
sidente de Metrópolis;
•	 Federico Gutiérrez Zuloaga, alcaide de 
Medellín;
•	 Parks Tau, ex-alcaide de Johannesburgo e 
atual presidente de CGLU;
•	 Daniel Martínez, intendente de Montevidéu; 
vice-presidente de Economia Urbana de Merco-
cidades e vice-presidente do Cone Sul UCCI;
•	 Manuela Carmena, alcaidesa de Madri e 
presidente de UCCI;
•	 Michael Müller, alcaide de Berlim;
•	 Roland Ries, alcaide de Estrasburgo;
•	 Tri Rismaharini, alcaide de Surabaya;
•	 Horacio Rodríguez, chefe de Buenos Aires;
•	 Marcio Lacerda, prefeito de Belo Hori-
zonte e presidente do Frente Nacional de 
Prefeitos;
•	 Johnny Araia Monge, alcaide de San José;

http://www.mercociudades.org/node/6080
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•	 Luis Revilla, alcaide de La Paz e co-presi-
dente de UCCI;
•	 Mónica Fein, intendente de Rosário, vice-
presidente de Mudança Climática e Desen-
volvimento Sustentável de Mercocidades, e 
vice-presidência Regional (Compartilhada) 
de América Latina CGLU;
•	 Anne Marie Penn-te Strake, alcaidesa de 
Maastricht;
•	 Iñigo de la Serna, alcaide de Santander;
•	 Corina Cretu, comissária da União Europeia.

 
Coalizão Latino-Americana e 
Caribenha de Cidades contra 
o Racismo, a Discriminação e 
a Xenofobia

A Coalizão iniciou na cidade de Montevi-
déu, no dia 25 de outubro de 2006, parale-
lamente ao I Fórum Ibero-Americano de 
Governos Locais. Durante este encontro, em 
que participaram mais de 100 cidades latino-
americanas e caribenhas, os signatários se 
comprometeram a realizar políticas públicas 
para combater o racismo, a discriminação e a 
xenofobia por razões de etnia, raça, religião, 
nacionalidade, gênero, problemas de saúde, 
orientação sexual e qualquer outro tipo de 
marginalização e exclusão.

Posteriormente, assinou-se um Acordo em 
setembro de 2015 na cidade de Montevidéu, 
com o patrocínio do Escritório Regional de 
Ciência da UNESCO para América Latina e o 
Caribe, onde se acordou cooperar em: 

a) Assistência técnica recíproca para o forta-
lecimento de políticas urbanas de promoção 
dos direitos humanos e luta contra o racismo, 
a discriminação e a xenofobia.
b) Realização conjunta de estudos e pesqui-
sas sobre a agenda dos direitos e luta contra 
a discriminação em todas suas formas.
c) Criação de espaços e dispositivos susten-
táveis de troca de informação e divulgação 
pública de resultados.
d) Apresentação de projetos e iniciativas 
inter-regionais a convocatórias internacio-
nais.
e) Desenvolvimento conjunto de estratégias 
de fortalecimento de capacidades dos atores 
do governo das cidades, para uma melhor 
aplicação das políticas urbanas de inclusão 
social e luta contra a discriminação.
f) Estratégias de mobilização de fundos para 
o desenvolvimento de atividades conjuntas 
entre as partes e para o fortalecimento da 
Coalizão Internacional de Cidades contra o 
Racismo.
g) Realização de pesquisas comparadas, 
publicação e divulgação de resultados a dis-
tintos públicos.
h) Estratégias de vinculação institucional com 
outras redes regionais e com os membros da 
Coalizão Internacional.
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Por outro lado, realizou-se a primeira reunião 
do Comitê Diretivo Global da Coalizão Inter-
nacional (ICCAR) convocada pela UNESCO no 
dia 18 de abril de 2016 na cidade de Bologna, 
Itália, onde participaram as sete coalizões 
regionais contra o racismo e a discriminação 
que formam parte da Coalizão Internacio-
nal: a africana, a de Ásia-Pacífico, a da região 
árabe, a canadense, a estadunidense, a euro-
peia e a latino-americana e caribenha.

O resultado da reunião das sete coalizões foi 
a “Declaração de Bologna”, onde se aprova o 
novo nome de “Coalizão Internacional de Cida-
des Inclusivas e Sustentáveis” e o compromisso 
dos assistentes em promover cidades e assenta-
mentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 
e sustentáveis. Ressaltando a importância de 
implementar políticas públicas que promovam 
a aceitação da diversidade cultural e o acesso 
a todos os habitantes das cidades à moradia, a 
educação, a saúde, a justiça e o trabalho digno.

Na Declaração antes mencionada as coali-
zões regionais se comprometeram a revisar 
seu plano de ação de dez pontos e reafirma-
ram sua adesão à Agenda de 2030 sobre os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Posteriormente, apresentou-se e foi apro-
vado o projeto “Coalizão Latino-Americana e 
Caribenha contra o Racismo, a Discriminação 
e a Xenofobia” ao Fundo de Bens Públicos 
Regionais do Banco Interamericano de Des-
envolvimento (BID). Que foi apresentado 
pelas cidades de Medellín (Colômbia), Quito 
(Equador), Cidade do México (México) e Mon-
tevidéu (Uruguai), com fim de apoiar a gru-
pos de países na América Latina e Caribe a 

enfrentar aos desafios que cruzam no seu 
caminho para o desenvolvimento através da 
cooperação intra-regional. 

Os objetivos principais deste projeto são: a eli-
minação de todas as formas de discriminação 
racial, o estabelecimento de um programa de 
trabalho conjunto no nível regional que esteja 
à disposição das autoridades locais e que lhes 
permita implantar medidas contra a discrimi-
nação, o racismo e a xenofobia de uma forma 
mais eficaz.

Por último, cabe destacar a realização do 
café-da-manhã de trabalho de intendentes, 
alcaides e prefeitos das cidades membro da 
Coalizão Latino-Americana e Caribenha, no 
passado 15 de outubro em Bogotá, Colômbia, 
onde se procurou traçar um plano de trabalho 
bianual da Coalizão. Participaram do mesmo, 
representantes das cidades de Assunção, 
Brasília, La Paz, Medellín, México D.F., Mon-
tevidéu, Panamá e Rosário. Como resultado 
as cidades reafirmaram seu compromisso em 
aumentar e unir seus esforços para o êxito de 
cidades inclusivas, sustentáveis, tolerantes e 
onde se garanta o bem-estar de seus habi-
tantes através da “Declaração de Bogotá”.
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Participantes do encontro em Bogotá, outubro de 2016.

Por outro lado em Quito, Equador, realizou-
se a Mesa redonda convocada pela Coalizão 
Internacional de Cidades Inclusivas e Sus-
tentáveis denominada “Troca de boas práticas 
para promover a inclusão urbana e a não-discri-
minação”, no dia 17 de outubro, paralelamente 
a Conferência das Nações Unidas para o Desen-
volvimento, Hábitat III.

A mesma teve como objetivo discutir sobre a 
importância da inclusão, da diversidade e da 
não-discriminação para um desenvolvimento 
urbano sustentável, onde a Coalizão seria a 
plataforma fundamental para ações colabora-
tivas na hora de aplicar a Nova Agenda Urbana, 
e que as cidades compartilhem estudos de 
casos, testemunhas e boas práticas que ressal-
tem a centralidade da inclusão e da liberdade 
de toda forma de discriminação, assim como 
também propuseram iniciativas inovadoras 
para alcançar as metas planejadas. 



Políticas 
locais 
com visão 
regional
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Prioridades temáticas 

Mercocidades celebrou seus 20 anos em 
novembro de 2015, e concluiu suas ativida-
des com a XX Cúpula na cidade de São Paulo, 
Brasil, nos dias 12, 13 e 14 de novembro, com 
a renovação de sua estrutura e reformula-
ção de estatutos que refletem uma atualiza-
ção temática de sua planificação estratégica 
aprovada em dezembro de 2011.

Nesse sentido se criaram cinco vice-presi-
dências temáticas para fortalecer o traba-
lho da Direção Executiva, para as quais se 
designaram às cidades que se integraram a 
trabalhar na Direção Executiva. A Economia 

Urbana, as Relações Institucionais, o Desen-
volvimento Social, a Integração Fronteiriça, 
a Mudança Climática e o Desenvolvimento 
Sustentável foram explicitamente aprova-
dos na Cúpula como pontos de atenção da 
agenda permanente da Rede.

A partir deste posicionamento se tomaram 
como eixos prioritários a inovação social e 
tecnológica, a governança com gestão demo-
crática e participativa, e o financiamento das 
políticas públicas.

Estas posições e prioridades de trabalho 
foram objeto de análise e debate entre os 
participantes, em março de 2016, na reunião 
de coordenadores de instâncias temáticas 

Encontro de coordenação em Montevidéu, março de 2016.
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de Mercocidades, onde se trocaram ideias e 
opiniões para o desenvolvimento do plano 
anual de trabalho, com o objetivo de que 
estes espaços da Rede pudessem incorporar 
atividades em sua planificação anual, que 
contribuíssem para o desenvolvimento de 
políticas públicas de impacto e em benefício 
de cidadãs e cidadãos.

Com base na troca realizada nesta oportuni-
dade, acordou-se realizar atividades conjuntas 
que destacassem a abrangência do trabalho e 
a integralidade na aparência para o desenvolvi-
mento de políticas regionais com raízes locais.

Nesse sentido, destaca-se que Mercocidades 
realizou atividades que percebem esta abor-
dagem e a obtenção de resultados. Para isso, 
é suficiente ver a seção das atividades realiza-
das pelas Unidades Temáticas, pelos Grupos 
e Comissões de Trabalho, pelas vice-presi-
dências, pela Presidência e pela Secretaria 

Técnica Permanente, assim como as atividades 
que se descrevem a continuação.

Avanços na Planificação 
Estratégica

A Comunicação desde a visão estratégica

Durante 2016 as ações de comunicação da Rede 
estiveram especialmente destinadas a difundir 
atividades organizadas por Mercocidades e a pre-
sença de suas autoridades e/ou porta-vozes em 
encontros internacionais, em sua maioria realiza-
dos durante as ações da Rede frente a Hábitat III 
em Quito, Equador, e a Cúpula Mundial de Líderes 
Locais e Regionais em Bogotá, Colômbia. 

Também destacamos os comunicados e 
declarações emitidos em datas pontuais de 
especial interesse para a Rede, como o Dia 

Imagem da Cúpula de Cultura de Mercocidades em Peñalolén.
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Internacional dos Direitos Humanos, o Dia Mun-
dial do Meio Ambiente ou o Dia Internacional 
da Mulher; assim como os comunicados vincu-
lados a contextos específicos, como a catástrofe 
meio ambiental ocorrida no Estado de Minas 
Gerais, o terremoto no Equador ou os atenta-
dos em Paris. Também ressaltamos a concreti-
zação de artigos de imprensa para revistas de 
distribuição internacional, como Cities Today 
ou Ciudad Sostenible.

Ao mesmo tempo, em 2016, a área de comu-
nicação da Secretaria Técnica Permanente de 
Mercocidades, foi convidada para participar de 
um encontro de comunicadores ibero-america-
nos, organizado pela União de Cidades Capitais 
Ibero-Americanas (UCCI), com o fim de convidar 
à Rede a se juntar à iniciativa comunicacional 
proposta pela UCCI, a Agência de Notícias de 
Cidades Ibero-Americanas. O encontro foi reali-
zado em Madri, de 28 a 30 de setembro.

A continuação destacamos algumas atividades 
organizadas pela Rede que se destacaram por 
sua visibilidade ou seu potencial comunicacio-
nal dentro e fora da localidade de realização: 

•	 9ª Capacitação Regional de Mercocidades 
para a formulação de projetos, de 6 a 10 de 
junho em Contagem, Brasil.
www.inmercociudades.org 

•	 Cúpula de Cultura de Mercocidades, de 27 a 
30 de julho, em Penalolén, Chile. 
www.mercociudades.org/node/5901 

•	 Ações de voluntariado do Grupo de Apoio 
a Mega Eventos de Mercocidades (GAME) nas 
olimpíadas, de 30 de julho a 24 de agosto, no Rio 
de Janeiro, Brasil.

•	 III Encontro de Cidades e Universidades, de 
11 a 13 de abril, em Porto Alegre, Brasil.

Imagens da Cúpula de Cultura de Mercocidades em Penalolén

http://www.inmercociudades.org/
http://www.mercociudades.org/node/5901
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2017

Embora o registro e a difusão das ativida-
des da Rede este ano foi realizado dentro do 
previsto, resultou muito dificultoso o avanço 
das ações do Grupo de Comunicação. Algu-
mas das razões foram as dificuldades para se 
mobilizar, falta de recursos econômicos, falta 
de recursos humanos e tempo por parte das 
cidades que coordenam o grupo para avan-
çar no Plano de Trabalho acordado para 2016. 

O Grupo se reunirá durante a XXI Cúpula de 
Mercocidades em Santa Fe, onde realizará 
tarefas de cobertura da Cúpula e definirá um 
Plano de Trabalho concreto para 2017. Além 
disso, serão feitas algumas sugestões especí-
ficas para serem aprovadas durante a reunião 
do Conselho de Mercocidades na Cúpula. 

Portal das cidades

Durante 2016 o site de Mercocidades regis-
trou um total de 115.664 visitas (de janeiro 
a outubro), com um aumento em relação ao 
ano anterior de mais de 9.670 visitas. 

A quantidade de visitas mensais se detalha 
no gráfico a continuação:
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Redes Sociais

Facebook /mercociudades.stpm

A página de Mercocidades em Facebook conta 
na atualidade com um total de 6.924 seguidores 
até meados de outubro de 2016, aumentando em 
600 o total, em relação ao ano anterior. 

A continuação se detalha as pessoas alcançadas 
pelas publicações em facebook segundo o país

Twitter /mercociudades

Desde a criação desta conta, em abril de 2011, 
até o presente, a Rede segue a 488 contas e 
tem um total de 2210 seguidores. 

Youtube /Mercociudades1

A conta de Mercocidades em Youtube somou 
um total de 10.490 reproduções de seus 
vídeos, desde sua criação a fins de 2010. Com 
um total de 16 vídeos subidos desde a 20ª 
Cúpula de Mercocidades em São Paulo, em 
novembro de 2015. 

Argentina
Uruguai
Brasil
Paraguai
Espanha
Venezuela
México
Colômbia
Peru
Chile
Estados Unidos 
Bolívia

5688
4133
1850
324
227
202
198
185
178
164
131
97

Lista de ferramentas comunicacionais

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

Bases de datos:

De imprensa local, nacional e regional. De 
agências internacionais. De organizações 
da sociedade civil na região. De instituições 
acadêmicas e entidades governamentais nos 
nível nacional e regional.

Sites web e blogs:

www.mercociudades.org
Portal das Cidades

www.inmercociudades.org 
Site do projeto: Inovação e Coesão Social

www.bancodebuenaspracticas.org
Banco de Boas Práticas de Mercocidades

www.augmoutits.org
Site do Observatório Urbano de Transferên-
cias e Inovações Tecnológico – Sociais (Asso-
ciação de Universidades Grupo Montevidéu e 
Mercocidades)

juventud.mercociudades.org
Unidade Temática de Juventudes

utpemercociudades.wordpress.com
Unidade Temática de Planificação Estratégica

https://es-la.facebook.com/mercociudades.stpm/
https://twitter.com/mercociudades?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.youtube.com/user/Mercociudades1
http://juventud.mercociudades.org/
https://utpemercociudades.wordpress.com/
http://www.mercociudades.org/
http://www.inmercociudades.org/
http://www.bancodebuenaspracticas.org/
http://www.augmoutits.org/
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seguridadciudadana.mercociudades.org
Unidade Temática de Segurança Cidadã

utemercociudades.wordpress.com
Unidade Temática de Educação

utadsmercociudades.blogspot.com.ar
Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local

turismoredmercociudades.blogspot.com  
Unidade Temática de Turismo

Redes sociais:

Facebook (da Rede, da Unidade Temática de 
Turismo, e de Gênero e Município) – 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 propostas 
podem ser visualizadas através do seguinte link 

www.mercociudades.org/node/3936

Programa de Cooperação 
Sul-Sul de Mercocidades 

 
O Programa de Cooperação Sul-Sul tem seu 
antecedente na aliança estratégica de Merco-
cidades com o Observatório de Cooperação 
Descentralizada UE/AL (OCD) com sede na 
Intendência de Montevidéu, a partir do qual 
nos últimos anos vem se trabalhando nos 
passos preliminares que sustentam sua cons-
trução. Em tal sentido, se realizaram reuniões 
de trabalho, oficinas de formação e seminá-

rios em várias instâncias da Rede: Comissão 
Diretiva, Unidade Temática de Cooperação 
Internacional e coordenações de Temáticas.

Depois de um extenso trabalho prévio, envol-
vendo a todas as partes interessadas, e do 
lançamento do Programa de Cooperação Sul-
-Sul (CSS) realizado na XX Cúpula de Mercoci-
dades, se acorda começar o levantamento de 
oferta e demanda de CSS no interior da Rede 
na oficina realizada com a Direção Executiva, a 
Secretaria Técnica Permanente de Mercocida-
des (STPM) e os coordenadores das instâncias 
temáticas, em Montevidéu, entre os dias 31 
de março e 1º de abril de 2016. 

No Programa as cidades que integram esta 
Rede intercambiarão a oferta e demanda dis-
ponível em suas localidades, entendendo-se 
com isso as fortalezas de cada cidade e suas 
necessidades em várias áreas de trabalho 
para avançar em uma estratégia regional de 
colaboração solidária. Entre os serviços des-
tacados que oferecerá o programa estão à 
assistência técnica, a formação, o assessora-
mento, a troca de experiências e a formulação 
de projetos regionais.

O objetivo do Programa de Cooperação Sul-Sul 
2015-2020 é promover um marco institucional 
dentro da Rede para a interação entre seus 
membros e terceiros de maneira que favoreça 
o trabalho sobre os temas prioritários de Mer-
cocidades através da Cooperação Sul-Sul.

Nesta reunião participaram os coordena-
dores e subcoordenadores das instâncias 
Temáticas de: Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, Autonomia, Gestão 

http://seguridadciudadana.mercociudades.org/
https://utemercociudades.wordpress.com/
http://utadsmercociudades.blogspot.com.uy/
http://turismoredmercociudades.blogspot.com.uy/
http://www.mercociudades.org/node/3936
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e Participação, Ciência, Tecnologia e Capa-
citação, Cooperação Internacional, Cultura, 
Desenvolvimento Econômico Local, Economia 
Social e Solidária, Desenvolvimento Social, 
Educação, Gênero e Município, Integração 
Fronteiriça, Juventudes, Planificação Estra-
tégica e Áreas Metropolitanas, Segurança 
Cidadã e Turismo.  

Depois do lançamento durante a Oficina, no 
dia 6 de maio de 2016, realizou-se o envio da 
consulta a todos os coordenadores de instân-
cias temáticas, presidência e vice-presidên-
cias com data de entrega para 20 de setem-
bro de 2016. Também se acordou reforçar a 
solicitação da ficha de levantamento nas 
reuniões das instâncias temáticas ao longo 
do ano, assim como em outras instâncias de 
encontro da Rede.

De acordo ao cronograma original, estava 
previsto realizar o processamento da oferta e 
demanda de CSS até 31-10-2016, com vistas à 
Cúpula de Mercocidades (Santa Fe, 23 a 25 de 
novembro de 2016).

Como parte das atividades de difusão do Pro-
grama, no dia 25 de maio de 2016, se apresen-
tou durante a reunião de Gênero e Município 
em Montevidéu, e foram difundidos e discu-
tidos os objetivos do programa e a ficha de 
levantamento entre as/os participantes. 
 
Também, em setembro de 2016, em Santa 
Fe, durante o seminário preparatório da XXI 
Cúpula de Mercocidades “Internacionalização 
de cidades: desafios e experiências regionais”, 
apresentou-se o Programa de CSS no painel 
“Colaborações da CD à Rede Mercocidades”. 

Até a data, e como resultado das consultas 
realizadas se obteve resposta das cidades de 
Buenos Aires, Córdoba, Rosário e Tandil da 
Argentina, Belo Horizonte do Brasil, e Colônia 
do Uruguai.

Diretora do OCD apresenta Programa de Cooperação 

Sul-Sul de Mercocidades em Montevidéu, no encontro de 

Gênero e Município  

Capacitação IN: Nona capaci-
tação regional de Mercocidades

Mercocidades convocou este ano à 9ª 
capacitação regional, dando continuidade 
ao ciclo de espaços de trabalho conjunto 
com a intenção de fortalecer as capaci-
dades tanto de governos locais como de 
organizações da sociedade civil, na for-
mulação de projetos regionais, em temá-
ticas prioritárias para os governos locais 
da região.

No 38º Conselho de Mercocidades, reali-
zado em 2012, resolveu-se continuar de 
forma permanente com o espaço de capa-
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citação e assessoramento para a formula-
ção de projetos regionais, iniciado a partir 
de IN: Inovação e Coesão Social, aprovando 
para sua concretização uma porcentagem 
do orçamento anual da Rede e desenvol-
vendo uma série de atividades. 

Esta 9ª capacitação teve como eixo temá-
tico central: a contribuição à integração 
regional e a cooperação na governança e 
inovação no âmbito local e regional.

A XX Cúpula de Mercocidades decidiu abor-
dar como temas prioritários, a inovação, a 
governança e o financiamento. Nesse sen-
tido, a capacitação abordou a governança 
desde sua conceitualização e sua aplicação 
empírica nos espaços institucionais. Para 
isso, a governança aborda o processo de 
tomada de decisões nos governos locais e 
o processo de aplicação destas decisões. A 
governança é parte da gestão do governo, 
e deve considerar o conjunto de atores e 
estruturas, formais e informais, envolvidos 
no processo. Os governos locais, as orga-
nizações da sociedade civil, as empresas e 
as instituições acadêmicas são alguns dos 
atores no nível local, além da própria cida-
dania organizada em grupos comunitários 
ou de forma ad-hoc frente a demandas 
concretas.

No contexto da cooperação de distintos 
atores, os aspectos vinculados à transpa-
rência ativa do governo local e o acesso à 
informação pública, incluindo a legislação 
correspondente no nível subnacional e a 
prestação de contas à cidadania, são temas 
diretamente vinculados à governança 

local, e prioritários nesta convocatória. 
Assim como, os mecanismos de participa-
ção cidadã na gestão local e na incidência 
cidadã nas competências municipais tam-
bém são pilares de um governo aberto e 
um novo paradigma na gestão pública.

Alguns avanços e instrumentos de coo-
peração na governança no âmbito local e 
regional se baseiam inevitavelmente na 
inovação: desde observatórios cidadãos, 
orçamentos participativos, plataformas 
eletrônicas, dados abertos, mecanismos 
de controle cidadão, aplicações para celu-
lares, dispositivos para coleta de retroa-
limentação de usuários, ou espaços de 
interação direta entre a administração, a 
cidadania e o empresariado, por mencio-
nar alguns exemplos.

A 9ª Capacitação foi realizada de forma 
presencial, de 6 a 10 de junho de 2016, na 
cidade de Contagem, Brasil e foi organizada 
em estreita colaboração com a equipe da 
Prefeitura desta cidade, com os gastos de 
alojamento, manutenção, traslados inter-
nos, e a entrega de todos os materiais de 
trabalho coberto pela organização.

Participaram 19 representantes de gover-
nos locais e organizações sociais de 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e 
Uruguai, nos espaços de trabalho e apren-
dizado conjunto, adquirindo ferramentas 
para desenvolver projetos regionais com 
enfoque em gênero, em cooperação para a 
governança e inovação. 
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A capacitação presencial concluiu com um 
seminário regional denominado “Inter-
nacionalização regionalizada”, aberto ao 
público, com intervenções e debates em 
torno o empreendedorismo nas relações 
internacionais e casos exitosos de inter-
nacionalização de empresas. Participaram 
representantes do Estado de Minas, da 
Prefeitura de Contagem, do Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas (SEBRAE), e da Companhia de Desen-
volvimento Econômico de Minas Gerais 
(CODEMIG).

Além da capacitação presencial em Con-
tagem, os assistentes participaram de um 
assessoramento virtual que durante 3 meses 
lhes permitiu alcançar uma versão definitiva 
de seu projeto através de entregas e devo-
luções pautadas em um calendário acordado; 
onde os participantes e seus tutores puderam 

interagir, trocar opiniões e corrigir aspec-
tos metodológicos de seus projetos. A 
mesma foi dinamizada através de uma pla-
taforma virtual renovada e adaptada ao 
formato atual do processo. 

Completaram todas as etapas da capacita-
ção 16 dos 19 participantes, entre os quais 
foram selecionados três projetos para par-
ticipar em um Encontro com financiado-
res regionais e mundiais, a se realizar em 
novembro de 2016 em Santa Fe, Argentina, 
durante a XXI Cúpula de Mercocidades. A 
estes se financiará toda sua participação e 
terão um assessoramento para seu desen-
volvimento. 

Cabe destacar que a capacitação presen-
cial e virtual é apoiada metodologica-
mente pelos docentes da equipe do Ins-
tituto de Comunicação e Desenvolvimento 

Participantes da Capacitação em Contagem.
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(ICD) www.lasociedadcivil.org, e a inclusão 
da temática regional em cada um dos pro-
jetos pela Secretaria Técnica Permanente 
de Mercocidades.

Outros atores fundamentais no desen-
volvimento da capacitação foram a PUC 
de Minas Gerais através da Associação de 
Universidades Grupo Montevidéu, a Prefei-
tura de São Paulo, o Banco de Desenvol-
vimento de Minas Gerais e o Governo do 
Estado de Minas Gerais. Que colaboraram 
com conhecimento e debate sobre temas 
de governança, equidade de gênero, polí-
ticas públicas, participação cidadã, inova-
ção, MERCOSUL, e outros que integram a 
estas temáticas. 

Mercocidades acredita firmemente que 
estes espaços de capacitação fortalecem 
aos governos locais e às organizações da 
sociedade civil, desde a inovação, através 
de novos caminhos, novas ferramentas, 
que se adaptam as mudanças regionais e 
internacionais, para lograr que os próprios 
atores sejam protagonistas das soluções 
aos problemas cotidianos.

Cúpula Internacional de Cul-
tura de Mercocidades 

De 27 a 30 de julho de 2016, a cidade chilena 
de Penalolén foi sede da Cúpula Internacio-
nal de Cultura de Mercocidades. Durante o 
encontro se realizou um seminário aberto 
ao público e a 2ª edição da Festa do Sul, em 
que se convidou a cada cidade participante a 
apresentar um artista para integrar o Circuito 

de Arte Muralista, que intervenho em 15 esco-
las públicas da municipalidade. 

A Cúpula organizada pela Corporação Cultu-
ral de Penalolén junto ao Programa de Inter-
mediação Cultural do Conselho Nacional da 
Cultura e das Artes (CNCA) e a Unidade Temá-
tica de Cultura de Mercocidades, se inaugu-
rou na manhã do dia 27 de julho, dando início 
ao seminário internacional em que se abor-
daram temas como: cultura e comunidade; e 
patrimônio e cidade.

Também formou parte da programação um 
espaço de trocas em que funcionaram mesas 
com expositores nacionais e internacionais, 
que dialogaram sobre a cultura tradicional, 
as redes colaborativas de arte urbana e a 
associatividade cultural.

Por outro lado, para promover a expressão 
artística da Rede, se realizou um Circuito de 
Arte Muralista da Festa do Sul, e um percor-
rido patrimonial de murais pela capital mun-
dial do muralismo: Valparaíso.

Para o último dia, a organização estabeleceu 
uma série de lugares a escolher pelos par-
ticipantes, segundo três propostas diferen-
tes: como patrimônio natural se programou 
um trekking pelo Parque Quebrada de Macul; 
como rota “patrimônio e memória”, se pro-
puseram visitas a Villa Grimaldi, Ruka Kimn 
e a Viña Cousiño Macul; e a terceira proposta 
contemplou as artes visuais: com visitas aos 
ateliês do escultor chileno Mario Irarrázaval, 
de Ernesto Durán com sua oficina de Cerâ-
mica Ancestral, e a Rukha Platería Mapuche.

http://www.lasociedadcivil.org/
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 Destaca-se como Chile conseguiu ter uma 
incidência fundamental no diálogo e nas 
práticas culturais na Rede Mercocidades, 
articulando com distintas cidades e regiões, 
compartilhando boas práticas e fazendo da 
cultura uma ferramenta efetiva de democra-
tização social para o país.

Desde o princípio em 1995, Mercocidades vem 
promovendo o debate em torno ao desen-
volvimento cultural das cidades e as possi-
bilidades dos governos locais de promover 
políticas culturais inclusivas, respeitosas da 
diversidade cultural dos povos, sobre a base 
que a cultura cumpre um papel decisivo na 
melhora da qualidade de vida dos cidadãos e 
na construção democrática.

Grupo de Apoio a Mega Eventos 
de Mercocidades (GAME)

 
Voluntários das mercocidades trabalharam 
nas Olimpíadas em defesa dos direitos de 
meninos, meninas e adolescentes. 

Desde 30 de julho e ao longo de um mês, 
jovens voluntários das mercocidades assis-
tiram aos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro 
para proteger os direitos de meninos, meninas 
e adolescentes durante os Jogos Olímpicos. 
Participaram 25 jovens de cidades argentinas, 
peruanas, chilenas, brasileiras e uruguaias, 
que junto a 60 garotos e garotas do Rio de 
Janeiro e de cidades de Europa e África, for-
maram parte da campanha “Respeitar, prote-
ger e garantir”. As atividades do voluntariado 
se estenderam até o dia 24 de agosto.

Nesse lapso de tempo, um total de 100 volun-
tários realizou diversas atividades nas ruas 
do Rio, entre as quais se destacaram inter-
venções artísticas e aproximações a locatá-
rios e estrangeiros presentes, com o fim de 
conscientizá-los sobre os abusos de menores 
que costumam ocorrer em encontros desta 
magnitude.

Em eventos de grande porte costumam 
aumentar os casos de violações de direitos, e 
se geram situações de maior vulnerabilidade. 
Os principais abusos registrados costumam 
ser: trabalho infantil, aumento de crianças 
e adolescentes em situação de rua, uso de 
álcool e outras drogas, e crianças perdidas 
ou desaparecidas. Nesses contextos, garantir 
os direitos de menores é responsabilidade do 
Estado, da família e da comunidade inteira.

Durante a estadia dos voluntários se rea-
lizaram cinco intervenções artísticas, além 
da abordagem de pessoas que circulavam 
pela rua em distintos pontos estratégicos 
da cidade: 3 Live Sites Olympic Boulevard, 
Madureira Park, Campo Grande e Praias de 
Copacabana, Ipanema, São Conrado e Barra 
da Tijuca. A cidade anfitriã do evento apoiou 
aos voluntários com alojamento, traslados 
internos, comidas e a assistência médica dos 
jovens.

A participação das cidades da Rede nesta 
campanha é coordenada pelo Grupo de Apoio 
a Mega Eventos de Mercocidades (GAME), que 
desde janeiro de 2016 trabalhou na coorde-
nação necessária para a participação dos 
voluntários no Rio.
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A primeira atuação do GAME foi durante a Copa 
do Mundo no Brasil, na sede de Porto Alegre, 
em junho de 2014 e a segunda foi na Copa Amé-
rica 2015 na cidade chilena de Valparaíso. 

A campanha “Respeitar, Proteger e Garan-
tir” foi incentivada pela Prefeitura do Rio de 
Janeiro, em coordenação com o governo fede-
ral e outros organismos nacionais e interna-
cionais como o Frente Nacional de Prefeitos, 
a União Europeia, Mercocidades e a UNICEF.

As cidades de origem dos participantes assu-
mem os gastos do traslado até a cidade sede do 
Mega Evento e, esta última facilita alojamentos, 
transporte local e alimentação para todos os 
jovens voluntários durante sua estadia.

Voluntários do GAME nos Jogos Olímpicos no Rio

III Encontro entre Cidades e 
Universidades

Mercocidades e a Associação de Universida-
des Grupo Montevidéu (AUGM) realizaram o 
III Encontro de Cidades e Universidades, de 11 
a 13 de abril de 2016, na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Estas 
jornadas se realizam a cada dois anos com a 
finalidade de fortalecer e dinamizar os pro-
cessos de vinculação, cooperação, transfe-
rência e gestão tecnológica entre cidades e 
universidades. 
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Este encontro tem entre seus objetivos: 
difundir o trabalho conjunto entre os gover-
nos locais e as universidades, em que estas 
possam responder às necessidades e desa-
fios expressados pelos primeiros; sistema-
tizar o trabalho realizado entre as partes e 
compartilhar boas práticas.

Fruto do trabalho articulado entre ambas às 
redes, surge o Observatório Urbano de Trans-
ferências de Inovações Tecnológico-Sociais, 
que tem entre seus objetivos divulgar e com-
partilhar experiências de boas práticas de 
trabalhos articulados entre universidades e 
governos locais.

O Encontro desenvolve paralelamente ativida-
des culturais, com o fim de promover e proteger 
a cultura regional e cidadã como bem social. 
Estas atividades recebem a contribuição das 
diversas experiências culturais acumuladas 
entre outras, pela Comissão Permanente de 
Produção Artística e Cultural da AUGM.

Participaram representantes de governos 
locais membros da Rede, e público em geral 
como ouvintes. Enquanto que, os coordena-
dores e subcoordenadores das instâncias 
temáticas de Mercocidades foram convidados 
para participar pela Prefeitura de Porto Ale-
gre, vice-presidente da Integração Fronteiriça 
de Mercocidades e entidade co-organizadora 
do evento, das atividades do encontro em 
geral e mais especificamente do painel de 
12 de abril: “Desenvolvimento da Fronteira 
para uma Integração mais Inclusiva”, focali-
zado em reunir as melhores práticas entre as 
cidades e as universidades para construir um 
debate propositivo sobre as formas de ação 

na região fronteiriça que conduza ao desen-
volvimento local.

As áreas temáticas nas quais se concentraram 
a apresentação dos trabalhos foram: desen-
volvimento local, inclusão social, desenvolvi-
mento cultural, planejamento territorial, meio 
ambiente, gestão de risco e governo digital.

Os trabalhos apresentados serão incluídos 
e difundidos no banco de boas práticas do 
Observatório Urbano de Transferências e Ino-
vações Tecnológico-Sociais da AUGM e Mer-
cocidades (www.augmoutits.org).

Durante o encontro se realizaram atividades 
culturais co-organizadas pela Comissão Per-
manente de Produção Artística e Cultural (CP) 
da AUGM.

Entre elas se destacam a Mesa sobre arte, cul-
tura e espaço público, que abriu o segundo 
dia do encontro. No salão de atos da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
universidades da região expuseram diversos 
projetos de arte, com enfoque em cultura e 
espaço público, participaram representantes 
da universidade anfitriã e das universidades 
de São Paulo, da República do Uruguai (Ude-
lar), de La Plata (Argentina) e de Minas Gerais 
(Brasil).

E a Mostra fotográfica “Experiência Urbana” 
que foi inaugurada dia 11 de abril com as 
seguintes cidades participantes: Istambul 
(Turquia), Xangai (China), Tarifa (Espanha) e 
Porto Alegre (Brasil). A exposição ocorreu na 
Faculdade de Educação do Campus Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

http://www.augmoutits.org/
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em Porto Alegre. Os artistas que apresenta-
ram a mostra são doutorandos, mestrandos e 
graduados do Instituto de Artes Visuais, junto 
a outros convidados.

Durante os três dias do encontro foram 
expostas experiências e boas práticas de 
cooperação entre cidades e universidades, 
e se analisaram as políticas públicas e insti-
tucionais de promoção destas experiências. 
Além disso, se formularam recomendações 
para seu fortalecimento. Receberam-se arre-
dor de 50 experiências de intercâmbio e boas 
práticas de cooperação e sistemas tecnológi-
cos entre os governos locais e o sistema uni-
versitário de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Paraguai e Uruguai.

Exposição fotográfica no encontro Cidades e Universidades

Cooperação Técnica “Rede 
Urbana para a Inovação em 
Gestão Municipal”

Considerando a crescente importância das 
tecnologias da informação e da comunicação 
(TICs) para que os governos locais melho-
rem suas capacidades de gestão, aprofun-
dem a democracia e garantam bens públicos 
de qualidade aos cidadãos, é fundamental 
avançar na inovação aplicada às políticas 
públicas. Com a ideia de conhecer sobre o 
estado da arte na região, se realizou o Pro-
jeto de Cooperação Técnica “Rede Urbana 
para a Inovação em Gestão Municipal”. 
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Neste âmbito se realizou um estudo sobre o 
governo digital e a gestão local, a partir das 
páginas web das cidades do Cone Sul inte-
grantes de Mercocidades, para ter um diag-
nóstico e conhecer as experiências nesse 
sentido. Concluído o estudo, na atualidade, 
se conta com um documento que apresenta 
um panorama geral sobre o estado de desen-
volvimento do governo digital nos governos 
locais de Mercocidades, assim como algumas 
boas práticas e os fatores críticos de êxito 
das iniciativas de modernização da gestão, 
baseadas nos conceitos de governo digital. 

A pesquisa foi realizada no âmbito do projeto 
financiado pelo BID entre o segundo semestre 
de 2015 e o primeiro semestre de 2016. Em sua 
elaboração participou uma numerosa equipe 
de pesquisadores do Centro de Implementa-
ção de Políticas Públicas para a Equidade e o 
Crescimento (CIPPEC), e os consultores indi-
viduais Javier Saenz Coré e Germán Galindo. 
A conceitualização do estudo, o desenvolvi-
mento de seus conteúdos e o resultado final 

se realizaram sob a coordenação de Huáscar 
Eguino (BID) e Jorge Ariel Rodríguez (Merco-
cidades). Nesta tarefa também contribuiu 
Gabriel Lanfranchi, diretor do Programa de 
Cidades de CIPPEC.

Metodologia

A metodologia utilizada foi o levantamento 
de dados das variáveis definidas nas cidades 
cuja população supera os 50.000 habitantes 
dentro de Mercocidades. (213/290 cidades – 
104,5/114 milhões hab.). 

Para isso, se observaram os portais web 
de todas as cidades de Mercocidades e a 
partir disso se incluíram aquelas que não 
superando os 50.000 habitantes tinham um 
desenvolvimento que colaborava com ele-
mentos para o estudo.

Para avaliar e medir o nível de desenvolvi-
mento do governo digital foram observados 
dois aspectos.
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Resultados

Em primeiro lugar, em termos gerais, cabe 
destacar o baixo desempenho dos portais 
web à luz da metodologia utilizada. O portal 
web promédio do universo estudado obtinha 
40,04 pontos, apenas um terço da máxima 
pontuação possível de 120.

Também se evidência a grande heteroge-
neidade nos resultados obtidos, com casos 

cam que um aumento de 10 pontos em conte-
údos se correlaciona positivamente com um 
aumento de 0,519 pontos em usabilidade.

As principais conclusões do estudo são três:

1. Correlação positiva entre nível socioeconô-
mico e nível de uso e adoção da TIC, e através 
deste último fator com o nível de desenvolvi-
mento de páginas web;
2. Que a cidade seja capital se correlaciona 
positivamente com o índice de desenvolvi-
mento de páginas web;
3. A correlação entre maior população e 
melhores portais web. Também parece existir 
uma relação positiva e significativa entre o 
grau de autonomia fiscal e o índice de desen-
volvimento do governo digital.

Recomendações

Algumas recomendações que se extraem dos 
resultados e o diagnóstico, para que tenha 
um maior impacto nas políticas locais (cha-
ves de êxito) são as seguintes:

•	 O portal deve estar concebido desde a 
perspectiva do cidadão.
•	 Incluir informação de todo o governo 
local e não só da área executiva.
•	 Existência de meios efetivos para que se 
produza a interação entre o governo local e 
os cidadãos.
•	 Apresentar possibilidades em termos de 
transação para fazer a administração pública 
mais eficiente
•	 Existência de políticas de governo 
aberto, que contribuem para ganhar a con-
fiança dos vizinhos.
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extremos como, que a cidade que obteve 
101,25 pontos lidera o ranking do universo 
estudado; e a que carece de um portal web 
oficial tem uma pontuação 0.
Se analisamos a interação entre os eixos 
“conteúdo” e “usabilidade”, aplicando uma 
regressão linear, os resultados obtidos indi-

Articulação com a Cepal e a 
UNASUL

CEPAL e Mercocidades acordam realizar 
cursos e oficinas sobre desenvolvimento 
urbano para governos locais da região

Membros da Direção Executiva de Merco-
cidades tiveram uma reunião no dia 29 de 
fevereiro com a Secretaria Executiva da 

Cepal, com o fim de avançar em um acordo 
de cooperação para promover o desenvolvi-
mento urbano sustentável na região. 

A secretária executiva da Comissão Econô-
mica para América Latina e o Caribe (Cepal), 
Alicia Bárcena, e o secretário executivo 
adjunto, Antonio Prado, receberam na sede 
do organismo regional em Santiago do Chile, 
à delegação de Mercocidades, encabeçada 
pelo vice-presidente de Relações Institucio-
nais de Mercocidades e prefeito de Canoas, 
Jairo Jorge da Silva, e pelo secretário de Rela-
ções Internacionais e Federativas de São 
Paulo e secretário executivo de Mercocida-
des, Vicente Trevas. 
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Durante o encontro acordaram organizar um 
curso dirigido a governantes e gestores de 
cidades da região, dedicado a tratar assuntos 
de transporte, telecomunicações, moradia, 
emprego e desenvolvimento produtivo no 
âmbito da Agenda 2030 para o Desenvolvi-
mento Sustentável, com especial ênfase no 
objetivo número 11, destinado a lograr que as 
cidades e os assentamentos humanos sejam 
inclusivos, seguros e sustentáveis.

O Instituto Americano de Planificação Eco-
nômico e Social (ILPES), presente na reunião, 
será o responsável de ministrar o curso. Além 
disso, se enfatizou na possibilidade de tra-
zer os estudos realizados pela Cepal sobre os 
territórios das cidades. 

O curso será semipresencial para aproxi-
madamente 60 pessoas, com uma semana 
presencial, e um período à distância de três 
meses. Por outro lado, se oferecerão oficinas 
dedicadas exclusivamente a altas autorida-
des com duração de até dois dias de trabalhos 
intensos. O que nortearia o curso seriam os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
estabelecidos na Agenda 2030.

A Secretária Executiva da CEPAL enfatizou que a 
associação com Mercocidades será estratégica 
para a entidade, já que permitirá um segui-
mento próximo dos eventos preparatórios para 
Hábitat III, em Quito, e poderá gerar valiosos 
insumos acerca da questão urbana da Amé-
rica Latina. Observou que, “a região é a mais 
urbanizada do mundo. Cerca de 80% da popu-
lação vive atualmente em cidades e se estima 
que para 2050 essa porcentagem aumente até 
quase 90%. Para a CEPAL é fundamental tra-
balhar pela sustentabilidade ambiental com 
ações na escala local no âmbito de uma estra-
tégia integradora regionalmente”. 

Por seu lado, Jairo Jorge reafirmou o papel 
das cidades e a preocupação dos prefeitos 
em Hábitat III, ressaltando que os governos 
locais devem enfrentar a um conjunto de 
novos desafios e problemas, como as mudan-
ças climáticas. Assim mesmo, Bárcena propôs 
a criação de uma coalizão entre os poderes 
públicos e a iniciativa privada na construção 
e transformação das cidades. O evento se 
realizaria na CEPAL e fomentaria o encontro 
entre prefeitos e empresários, com a inicia-
tiva de dialogar os rumos pretendidos para 
as cidades a fim de juntar esforços para tra-
zer benefícios à sociedade.
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Altos estudos gestão estrat égica das metrópoles

Inicio do curso: Abril de 2017

Módulo 0

Módulo 1

Módulo 2

Preparatório

SANTIAGO

CEPAL/ILPES

ECOLE URBAINE

(Sciences Po)

SÃO PAULO
INSTITUIÇÕES

TUTORIAIS

FESP, PUC-ES

ESCOLA DO

PATLAMENTO

SÃO PAULO
SANTIAGO
CEPAL/ILPES

ECOLE URBAINE

(Science Po)

POA - CANOAS

INSTITUIÇÕES

TUTORIAIS 

MONTEVIDÉU

INSTITUIÇÕES

TUTORIAIS

AUGM

ROSÁRIO
SANTA FÉ

INSTITUIÇÕES

TUTORIAIS

1 semana

6 semana

1 semana

2 u 3

semana

PERFIL DOS PARTICIPANTES: DIRIGENTES 
GOVERNAMENTAIS E GESTORES SENIORES
Total: 180 horas

a) 80 horas presenciais, dividas emduas semana s, 

b) 80 horas em plataforma de ensino a distância, 

con tutoria e monitoria;

c) 20 horas para e realização de trabalho de 

estratégica dos

 

Legenda :

// Paralelamente  durante as seis semanas
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UNASUL e Mercocidades 
acordam trabalhar juntos 
pela integração regional
 

Desde sua criação Mercocidades trabalhou 
por ampliar a base da integração a partir do 
MERCOSUL. Quando o MERCOSUL tinha a seus 
países fundadores como membros plenos, a 
Rede de cidades do MERCOSUL já aceitava 
como membros plenos às cidades dos paí-
ses associados ao MERCOSUL. Mostra disso, é 
que em 2000 foi Secretaria Executiva de Mer-
cocidades (hoje se denomina Presidência) a 
cidade de Valparaíso do Chile.

Na XX Cúpula de Mercocidades, realizada em 
São Paulo, Brasil, se aprovou uma reforma do 
estatuto social da Rede, em que se acordou 
incorporar às cidades dos países da UNASUL 
como membros da Rede.

Nessa atualização dos estatutos, também se 
renovou a governança e a agenda temática de 
Mercocidades. A Presidência da Rede avançou 
em uma agenda de trabalho com a UNASUL, o 
MERCOSUL e a Cepal, para uma articulação e 
uma agenda conjunta entre estas instituições. 
Para isso, propiciou a assinatura de acordos. 
Na sede da UNASUL, como evento paralelo a 
Hábitat III, se realizou o seminário “Cidades da 
Cidadania, que são e como se financiam?

Mercocidades, a União das Nações Sul-Ame-
ricanas (UNASUL) e a Comissão Econômica 
para América Latina (Cepal) debateram sobre 
a construção de cidades do bem-estar social. 
O encontro se realizou no dia 18 de outubro, 
em Quito, Equador, e a jornada foi orientada 

em duas mesas temáticas, a primeira abordou 
“a cidade da cidadania: as premissas de sua 
sustentabilidade”, e a segunda esteve centrali-
zada no “financiamento da cidade que quere-
mos: dilemas, impasses e perspectivas”. 

Nesse marco se assinou o protocolo de coope-
ração entre a UNASUL e Mercocidades, com o 
objetivo de estabelecer mecanismos de coo-
peração entre as partes e estimular a atuação 
conjunta e colaborativa em áreas de interesse 
comum. O texto completo da Carta de Inten-
ções pode ser consultado no Capitulo Anexos.

Firma da Carta de Intenções Mercociudades – UNASUL
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Jovens de Tandil visitam 
Montevidéu

Na jornada de 5 de maio de 2016, sete jovens 
argentinos ganhadores do concurso “MER-
COSUL na Escola”, visitaram os escritórios 
de Mercocidades e o MERCOSUL, assim como 
também as instalações do Teatro Solís, entre 
os lugares característicos de seu percorrido 
pela capital uruguaia.

“MERCOSUL na Escola” é promovido pela 
Municipalidade de Tandil, Argentina, com o 
objetivo de fomentar a relação com Mercoci-
dades e a cidade de Montevidéu, e promover 
a difusão das iniciativas pelas quais foram 
reconhecidos estes jovens.

Este ano, o concurso premiou o trabalho de 
Agustín Aranaga, Magalí Epifanio, Florencia 
Videla e Lautaro Romeo, alunos da Escola de 
Educação Secundária Técnica Nº2, pelo pro-
jeto “Resíduos que produzem chamas: Bio-
gás”; e a Celeste Lledias, Braian Matos, Karen 
Rojas, alunos da Escola de Educação Técnica 
Nº2, Eng. Felipe Senillosa de San Antonio, 
que apresentaram “A segurança viária nas 
Cidades do MERCOSUL”. Ambas as iniciativas 
tratam de solucionar problemáticas de sua 
localidade e da região.

Em traços gerais, “Biogás” consiste em uma 
análise da matriz energética dos países 
do MERCOSUL, e da produção e o consumo 
de gás. Também apresenta as vantagens e 

Jovens de Tandil no Edifício MERCOSUL
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desvantagens da biotecnologia do biogás, 
mostrando que esta representa uma opor-
tunidade latente de ser produzida de forma 
industrial. 

“A segurança viária nas Cidades do MERCO-
SUL” oferece uma pesquisa sobre as pro-
blemáticas comuns da região e propõe que 
a segurança viária seja abordada como um 
tema transversal, que entrelaça a ação coor-
denada dos governos.

O grupo que trabalhou neste projeto obser-
vou que as medidas implementadas em paí-
ses desenvolvidos tiveram êxito, provocando 
uma redução considerável no número de mor-
tes por acidentes de trânsito. Porém, copiar 
suas medidas para os países em desenvolvi-
mento não seria possível. Por isso, os países 
do MERCOSUL têm como desafio adaptar e 
avaliar estas estratégias ou criar novas, em 
especial porque o número de vítimas mortais 
vem aumentando de forma precipitada.

Em sua visita por Montevidéu, os jovens se 
encontraram nesta manhã com o intendente 
Daniel Martínez, durante a assinatura de 
acordos que deram origem ao projeto “Parla-
mento de meninos, meninas e adolescentes”, 
com o fim de fomentar a participação política 
na cidade.

O parlamento estará integrado por jovens de 
10 a 14 anos, e a proposta se inspira no artigo 
12 da Convenção Internacional da Criança, 
que convoca aos Estados Parte a oferecer 
as garantias de “expressar sua opinião livre-
mente em todos os assuntos que afetam a 
criança, considerando suas opiniões em fun-
ção da idade e maturidade” e dar a “oportu-
nidade de ser ouvido, em todo procedimento 
judicial ou administrativo que lhe afete, seja 
diretamente ou por meio de um represen-
tante ou de um órgão apropriado…”
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Instâncias de 
Mercocidades
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Unidade Temática de Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável 
(UTADS)

Cidade Coordenadora: 
Santa Fe (Argentina).
Prefeito: 
José Manuel Corral.
Responsável da coordenação: 
Roberto Celano.
Cidades subcoordenadoras: 
Esteban Echeverría e Córdoba (Argentina) e 
Canelones (Uruguai).
Prefeitos: 
Fernando Gray, Ramón Mestre e Yamandú Orsi.
Responsáveis da subcoordenação: 
Lautaro Lorenzo, Sebastián Roca, Leonardo Herou.

Objetivos Prioritários

Objetivo Geral

Desenvolver políticas públicas regionais, 
com uma visão integradora, que promova 
o desenvolvimento sustentável e enfrente 
a mudança climática, mediante ações que 
impliquem melhorar a qualidade de vida das 
comunidades, fomentando a resiliência.

Objetivos Específicos

Promover a participação da UTADS em outras 
redes internacionais de cooperação ambiental.

Promover o desenvolvimento e a aplicação 
da Agenda 21 na Região.

Definir uma Agenda de Gestão Ambiental 
Regional que estabeleça as diretrizes para o 
desenvolvimento e organização das cidades 
da região.

Desenvolver, como política regional, a Gestão 
Integral de Riscos, incorporando este enfo-
que à planificação urbana, promovendo a 
construção de uma cultura de prevenção.

Desenvolver instâncias participativas destina-
das a diferentes setores da comunidade, a fim 
de efetuar análises coletivas das causas e con-
sequências associadas aos diferentes riscos 
existentes nas cidades, assim como as princi-
pais causas associadas à mudança climática.

Articular a homogeneização de critérios entre 
localidades vinculadas, assim como nos dife-
rentes níveis e jurisdições.

Temáticas a desenvolver

•	 Inovação em Políticas Públicas.

•	 Financiamento das Políticas Públicas.

•	 Governança com gestão democrática 
e participativa no aperfeiçoamento dos 
serviços públicos.

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho/Ativi-
dades/Seminários:
 
Recopilação da informação relativa às ativi-
dades da Unidade Temática, a fim de man-
ter sempre atualizada a seção de Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável no site web 
da Rede. 
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Organização de oficinas e conferências orien-
tadas a oferecer ferramentas aos Municípios 
para a elaboração de seus inventários de 
Gases de Efeito Estufa (GEI), em articulação 
com a Rede Argentina de Municípios sobre 
Mudança Climática. A primeira oficina foi 
realizada em Santa Fe no dia 18 de agosto, 
a segunda em Córdoba no dia 6 de outubro. 

Organização de visitas guiadas ao Complexo 
Ambiental de Santa Fe e Área Metropolitana, 
com o principal objetivo de educar e cons-
cientizar sobre Gestão Integral de Resíduos, 
orientadas principalmente a escolas primá-
rias e secundárias, instituições de educação 
terciária e universitária da região. 

1º Encontro Argentino de Municípios para a 
elaboração de Planos Locais de Ação Climá-
tica, no marco da assinatura do convênio de 
articulação com a Rede Argentina de Municí-
pios sobre Mudança Climática, no dia 15 de 
abril de 2016 (Proposta realizada pela subco-
ordenação do Município de Córdoba).

1º Seminário de formação técnica: "Resiliên-
cia Comunitária sobre Mudança Climática", 
em junho de 2016 (proposta realizada pela 
subcoordenação do Município de Córdoba).

1º Congresso de Jardins Botânicos do Cone 
Sul, nos dias 5, 6 e 7 de outubro de 2016 (pro-
posta realizada pela subcoordenação do 
Município de Córdoba). 

Assinatura de convênio com o Escritório 
Regional da ONU Hábitat para América Latina 
e Caribe (ROLAC): Convênio de assistência 
técnica para a elaboração do Índice de Pros-

peridade Urbana (proposta realizada pela 
subcoordenação do Município de Córdoba).

Reuniões da UTADS – 25 e 26 de agosto em Este-
ban Echeverría e, 6 de outubro em Córdoba (pro-
postas realizadas pelas subcoordenações dos 
Municípios de Córdoba e de Esteban Echeverría). 

Continuar com a manutenção e atualização do 
Blog da UTADS 
www.utadsmercociudades.blogspot.com.ar 
(proposta realizada pela subcoordenação do 
Município de Esteban Echeverría). 

Continuar promovendo a pesquisa sobre a 
resiliência das cidades para a elaboração 
do Relatório vinculado ao plano de trabalho 
Mercocidades – Escritório das Nações Uni-
das para a Redução de Riscos de Desastre 
(UNISDR)- proposta realizada pela subcoor-
denação do Município de Esteban Echeverría.

Encontro conjunto entre Desenvolvimento Urbano e 

Ambiente em Esteban Echeverría, agosto de 2016.
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Continuar promovendo a pesquisa sobre o 
levantamento de fatores ambientais das Mer-
cocidades (proposta realizada pela subcoor-
denação do Município de Esteban Echeverría).

Unidade Temática de Auto-
nomia, Gestão e Participação 
(UTAGP)

Cidade Coordenadora: 
Porto Alegre (Brasil)
Prefeito: 
José Fortunati.
Responsável da coordenação: 
Carlos Siegle de Souza
Cidades subcoordenadoras: 
Córdoba (Argentina), Contagem (Brasil) e Lo 
Prado (Chile).
Prefeitos: 
Ramón Mestre, Carlos de Moura Soares e Luis 
Gonzalo Navarrete.
Responsáveis da subcoordenação: 
Jaime Juaneda, Érico Nogueira e David Castro.

Objetivos Prioritários

Articular soluções para os principais proble-
mas enfrentados pelos municípios, buscando 
a cooperação entre o poder público e os ato-
res sociais, no processo de desenvolvimento 
de estratégias e ferramentas de caráter ino-
vador e participativo, dirigidas a atender as 
demandas do setor público, facilitando sua 
gestão e a participação cidadã em sua rela-
ção com os governos locais. 

Incentivar a articulação de parcerias entre 
governos locais para a elaboração de projetos 
de integração regional entre estes governos.

Articular com agências financeiras interna-
cionais a capacitação de equipes multidis-
ciplinares dos governos locais, buscando a 
elaboração de projetos regionais.

Ampliar canais de participação social, pro-
movendo ações que possibilitem o diálogo 
dos governos locais com a sociedade e com 
os movimentos sociais, que permitam a cons-
trução de uma cidadania social cada vez mais 
participativa e consciente de seus direitos. 

Temáticas a desenvolver: 

As áreas de trabalho da Unidade consideram 
as principais diretrizes de Mercocidades:

•	 A participação cidadã, através desta Uni-
dade Temática, pode ser alcançada ao permi-
tir a participação nas relações com o poder 
público e os governos locais, e também, no 
exercício de seus direitos nos âmbitos polí-
tico, econômico, social, e no marco da inte-
gração e da cidadania regional.

•	 A inclusão social, pode ser promovida 
através desta Unidade Temática, por meio 
da elaboração de projetos regionais de inte-
gração produtiva, buscando o desenvolvi-
mento das comunidades locais e a inclusão 
social. Através de associações e cooperação 
entre governos locais e a sociedade civil se 
pretende desenvolver as ações previstas no 
Plano de Trabalho.
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Encontro de Autonomia, Gestão e Participação em Por-

to Alegre, janeiro de 2016.

Unidade Temática de Ciên-
cia, Tecnologia e Capacitação 
(UTCTC)

Cidade Coordenadora: 
Montevidéu (Uruguai)  
Prefeito: 
Daniel Martínez.
Responsável da coordenação: 
Cristina Zubillaga.
Cidades subcoordenadoras: 
Lo Prado (Chile), Córdoba (Argentina) e Tandil 
(Argentina).
Prefeitos: 
Luis Gonzalo Navarrete Muñoz, Ramón Javier 
Mestre e Miguel Ángel Lunghi.
Responsáveis da subcoordenação: 
Claudio Sule, Luis Maria Arguello e Marcela 
Petrantonio.

Objetivos prioritários: 

Elaborar uma agenda de atividades que 
constitua uma colaboração substancial para 
o avanço da Rede. 

Promover instâncias de participação cidadã 
onde se priorize a troca de opiniões e inquie-
tações sobre os distintos aspectos da temática.

Promover a participação da UTCTC nos âmbitos 
regionais e internacionais de ciência e tecnologia.

Trabalhar em coordenação com as demais 
Unidades Temáticas para o avanço dos com-
promissos assumidos pela Rede no cenário 
regional e global.

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho, Ativi-
dades/Seminários:

1ª Reunião: 20 de janeiro de 2016, em Porto 
Alegre, Brasil.

2ª Reunião: 6 e 7 de outubro de 2016, em Cór-
doba, Argentina.

Cidades participantes das atividades/semi-
nários/ reuniões/ instâncias de trabalho:

Córdoba, Argentina; Contagem, Guarulhos, 
Porto Alegre e São Paulo do Brasil; e a Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Norte – 
Natal – RN – Brasil.
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Fomentar a participação de mais cidades 
dentro da Unidade, com o fim de obter um 
panorama amplo em relação à diversidade 
dos vários cenários locais.

Temáticas a desenvolver: 

Cidades Inteligentes
Economia circular
Tecnologias e políticas de gênero
Acessibilidade e usabilidade

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho:

•	 31 de março e 1º de abril, participação no 
encontro de coordenadores e subcoordenado-
res de Temáticas, Direção Executiva e Secreta-
ria Técnica Permanente de Mercocidades.

•	 8 de setembro, em Montevidéu, reunião 
de trabalho da Unidade Temática.

Atividades/Seminários:

•	 Participação da UTCTC no Primeiro Fórum 
de Ciências da América Latina e Caribe 
(CILAC) e em Smart Cities, ambos os eventos 
realizados em Montevidéu entre os dias 5 e 
9 de setembro.

•	 Participação no Terceiro Encontro Cidades 
e Universidades, atividade realizada no marco 
do convênio entre Mercocidades e a Asso-
ciação de Universidades Grupo Montevidéu 
(AUGM). Evento co-organizado pela Prefeitura 
de Porto Alegre, pela Universidade do Estado 
Federal de Rio Grande e pela UT de Ciência, 
Tecnologia e Capacitação de Mercocidades.

Cidades participantes das atividades/ semi-
nários/ reuniões/ instâncias de trabalho:

La Plata da Argentina; Montevidéu, Paysandú e 
Tacuarembó do Uruguai; e Porto Alegre do Brasil.

Conclusões: 

As várias atividades em que a UTCTC partici-
pou, tanto da organização como na colabo-
ração de conteúdos, achamos que foi uma 
contribuição nas linhas de trabalho propos-
tas pela Unidade, assim como, uma vontade 
manifestada de gerar espaços de debate e 
discussão de forma participativa, destinados 
a promover a troca de experiências e a pro-
cura de soluções adequadas sobre os proble-
mas das cidades.

Entendemos que estas instâncias são um 
passo necessário para que mediante o pen-
samento, o planejamento e a confrontação de 
ideias, se possam identificar projetos estra-
tégicos, que através da inovação e do desen-
volvimento destas avance em gerar soluções 
complementares para um projeto geral de 
desenvolvimento urbano sustentável, inclu-
sivo, culturalmente variado e participativo. 

As recentes mudanças do governo nacional 
na Argentina e no Paraguai depois das elei-
ções, assim como os processos eleitorais de 
governos locais em Chile e Brasil, dificulta-
ram, em parte, a realização das atividades 
que a Unidade pretendia realizar, entretanto, 
o balanço é auspicioso para o próximo perí-
odo se consideramos o compromisso assu-
mido pelas cidades participantes nas ativi-
dades realizadas.
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O desafio é lograr uma maior participação de 
cidades na Unidade, a partir de uma agenda 
de trabalho que contemple as realidades 
particulares e os problemas ou necessidades 
comuns. Apostar a uma participação ativa 
de vários atores (universidades, sociedade 
civil organizada, outros níveis de governo) 
para buscar soluções coletivas e inovadoras 
às demandas das e dos cidadãos. Incorporar 

no trabalho da UT as recomendações e pro-
postas surgidas da pesquisa sobre governo 
aberto e governo eletrônico desenvolvi-
das por CIPPEC no âmbito do Projeto “Rede 
Urbana para a Inovação em Gestão Munici-
pal” (RG-T2546) financiado pelo Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento com parceira 
da Rede Mercocidades.

Reunião de Ciência, Tecnologia e Capacitação em Montevidéu, setembro de 2016.
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Unidade Temática de Cultura 
(UTC)

Cidade Coordenadora: 
Buenos Aires (Argentina)
Prefeito: 
Horacio Rodríguez Larreta.
Responsável da coordenação: 
Maria Victória Alcaráz.
Cidades subcoordenadoras: 
San Juan (Argentina) e Valparaiso (Chile).
Prefeitos: 
Franco Aranda e Jorge Castro Muñoz.
Responsáveis da subcoordenação: 
Jorge Alberto Martín e Jacobo Ahumada.

Objetivos Prioritários

•	 Fortalecer a integração e a cooperação 
cultural na região.

•	 Contribuir para o desenvolvimento do 
MERCOSUL através da promoção e difusão da 
cultura da região no nível local.

•	 Propender a melhorar a qualidade de vida 
dos cidadãos da região através da cultura, 
concebendo-a como um instrumento essen-
cial para a inclusão social e a construção 
democrática.

•	 Aprofundar os laços criados entre Merco-
cidades e a Comissão de Cultura de CGLU. A 
Cidade de Buenos Aires, atualmente, exerce 
a co-presidência da Comissão de Cultura de 
Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) e, 
em setembro de 2013, no âmbito do Seminá-

rio Internacional “Cidades, Cultura e Futuro”, 
que convocou a representantes de mais de 30 
cidades, realizado em Buenos Aires, se reali-
zaram reuniões fechadas com os membros do 
Comitê e, se convidou para participar das mes-
mas a membros de outras redes como Merco-
cidades. Assim mesmo, em setembro de 2014, 
se realizou em Buenos Aires a 11ª reunião da 
Comissão de Cultura de CGLU e um Seminário 
Internacional onde se debateu e se aprovou 
um documento complementar a Agenda 21 da 
cultura, chamado “Cultura 21 Ações”, em que 
participaram membros de Mercocidades. 

•	 Promover a Agenda 21 da Cultura e Cultura 
21 Ações, documentos que relacionam à cul-
tura (o patrimônio, a identidade, o conheci-
mento, a beleza, os ritos, a diversidade) com 
os principais desafios do desenvolvimento 
(a sustentabilidade, a participação cidadã, a 
boa governança, a inclusão social e os direi-
tos humanos), áreas temáticas compartilha-
das pela UTC. Cabe lembrar que Buenos Aires 
forma parte da Agenda 21 da cultura desde 
seu início: participou em sua redação (2002-
2003), assumiu um papel destacado em sua 
aprovação em maio de 2004, em Barcelona, 
e foi sede da reunião onde se debateu com 
representantes de várias cidades do mundo e 
se redigiu o novo documento que se publicou 
em 2015: “Cultura 21 Ações”.

•	 Propiciar na Unidade Temática de Cultura 
de Mercocidades a Agenda 21 da Cultura e 
Cultura 21 Ações, compartilhando casos de 
boas práticas relacionados com os funda-
mentos da Agenda. Desta maneira se poderá 
trocar experiências não só entre os membros 
de Mercocidades, senão entre estes e os 
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membros da Comissão de Cultura de CGLU.

•	 Desenvolver ações culturais de visibili-
dade conjunta entre todos os membros.

Temáticas a desenvolver/delineamentos de 
trabalho: 

Fortalecimento da participação das cidades 
membro na UTC.

Desenvolvimento de ações e de projetos 
conjuntos relacionados, por um lado, com a 
troca artístico-cultural e, por outro, com o 
fortalecimento institucional.

Vinculação da Unidade Temática de Cultura 
com outras redes culturais e com outras Uni-
dades Temáticas da Rede.

Sinergia entre o desenvolvimento e a gestão 
cultural estatal e a sociedade civil.

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho/Ativi-
dades/Seminários:

Nos dias 27 e 28 de julho se realizou na cidade 
de Peñalolén, Chile, a primeira reunião do 
ano da Unidade Temática de Cultura com 
a presença de uma grande quantidade de 
representantes da cultura das várias cidades 
membro. Na mesma, se realizaram trocas de 
experiências entre as cidades membro e se 
definiram cidades sede para 2017, modalidade 
para a segunda reunião de 2016, e candidatos 
para coordenador e subcoordenador 2017. 

Encontro de Cultura em Peñalolén, Chile.
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Assim mesmo, se realizou um seminário 
aberto ao público no dia 26 de julho em 
Peñalolén, onde participaram representantes 
das cidades membro.

Também no âmbito da primeira reunião do 
ano da Unidade Temática de Cultura em 
Peñalolén, Chile, se realizou a "Festa do Sul", 
experiência que começou em 2015 em Buenos 
Aires. Trata-se de um encontro artístico cultu-
ral em que participam as cidades membro da 
Rede, enviando artistas com suas propostas. A 
cidade anfitriã define o tema artístico a pro-
por. Na edição 2015, em Buenos Aires, se rea-
lizaram duas mostras de fotografia, atuações 
ao vivo e concertos com músicos emergentes. 

Na edição 2016, realizada na cidade de Peña-
lolén, artistas urbanos emergentes de várias 
cidades da Rede intervieram artisticamente 
em escolas públicas.

Cidades participantes das Atividades/Semi-
nários/Reuniões/Instâncias de Trabalho:

Buenos Aires, General San Martín, Esteban 
Echeverría, Monte Caseros, Paraná, San Juan, 
Santa Fe e Quilmes da Argentina; La Paz da 
Bolívia; Limeira do Brasil, Arica, Concepción, 
Coquimbo, Quilpué, Valparaiso e Peñalolén 
do Chile; Medellín da Colômbia; Canelones, 
Rocha, Tacuarembó, San José, Trinidad e 
Colônia do Uruguai.

Unidade Temática de Coope-
ração Internacional (UTCI)

Cidades coordenadoras: 
Rosário (Argentina), São Paulo (Brasil), Santa 
Fe (Argentina) e Montevidéu (Uruguai), cida-
des da Comissão Diretiva e STPM.
Prefeitos: 
Mónica Fein, Fernando Haddad, José Corral e 
Daniel Martínez.
Responsáveis de coordenação: 
Sergio Barrios, Reinaldo Freitas, Simón Gon-
zález e Jorge Rodríguez. 
Cidades subcoordenadoras: 
Lavalleja e Porto Alegre.
Prefeitos:
Adriana Peña e José Fortunati.
Responsáveis de subcoordenações:
Ana Laura Soto e Rodrigo Corradi.

Objetivos Prioritários

Objetivo Geral 

Participar do sistema de cooperação interna-
cional, posicionando a Mercocidades como 
um ator regional e global.
 
Objetivos específicos

Analisar, debater e refletir sobre a Coopera-
ção Internacional em seu conjunto no cená-
rio atual.

Continuar desenvolvendo uma política de 
alianças no marco dos Convênios e Acordos 
assinados por Mercocidades para ações de 
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incidência política na região e no mundo.

Apoiar e promover a participação dos gover-
nos locais em articulação com a sociedade 
civil organizada nas várias formas de Coope-
ração (Descentralizada, Triangular, Sul-Sul, 
Multilateral). 

Apoiar a criação de um Programa de Coope-
ração de Mercocidades.

Captar recursos para projetos regionais.

Trocar experiências, e gerar capacidades para 
a formulação de projetos regionais.

Socializar e visibilizar oportunidades para os 
governos locais de Mercocidades.

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho:

Foram realizadas várias atividades de traba-
lho com a UNASUL, a CEPAL e a UCCI. 

Com a UNASUL se assinou um acordo de cola-
boração durante Hábitat III, em Quito, no dia 
18 de outubro de 2016. Com CEPAL se apoiou 
à presidência e à vice-presidência de Relações 
Institucionais no desenvolvimento de uma pro-
posta de treinamento de funcionários de nível 
médio dos governos locais, para a geração de 
competências sobre “gerenciamento estraté-
gico de cidades”. Com UCCI, se ratificou o Con-
vênio de Colaboração existente, participando 
representantes de ambas as redes em suas dis-
tintas atividades. Também se selecionaram 2 
participantes de Mercocidades para participar 
dos módulos de formação da UCCI na cidade de 
Madri, com todos os gastos cobertos.

Avançou-se junto à Comissão Diretiva, ao 
Observatório de Cooperação Descentralizada 
e a STPM, na formulação de uma proposta 
para o Programa de Cooperação Sul-Sul de 
Mercocidades. 

Acompanhou-se o processo de Unidade na 
Diversidade, participando nas negociações com 
FLACMA, concretizando-se uma representação 
da América Latina ante CGLU por consenso.

Avançou-se em uma articulação com o CNFTP 
(Centro Nacional da Função Público Territorial) 
para realizar atividades de forma conjunta. 
 
Acompanhou-se o processo da Global Task 
Force, assim como as atividades de AL-LAs.

Continuou-se trabalhando no marco dos con-
vênios com ROLAC, ONU-Hábitat, FAMSI, UCCI, 
UNISDR, ICLEI, 100 Cidades Resilientes. Acom-
panhou-se o projeto de Cooperação Técnica 
com o BID e o processo de construção de 
novas ferramentas de financiamento para os 
governos locais.

Atividades/Seminários:

A Comissão Diretiva, a Presidência e a STPM, 
como grupo coordenador da UTCI, participa-
ram e acompanharam várias atividades das 
vice-presidências e instâncias temáticas.

Participou-se das atividades da COP 21. Da 
construção e apresentação do documento de 
política sobre Desenvolvimento Econômico 
Local de CGLU, que coordena o Fundo Anda-
luz de Municípios para a Solidariedade Inter-
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nacional (FAMSI) em conjunto com a Unidade 
Temática de Desenvolvimento Econômico 
Local de Mercocidades. Acompanhou-se as 
vice-presidências de Economia Urbana, de 
Mudança Climática e Desenvolvimento Sus-
tentável, de Relações Institucionais.

Conclusões: 
 
 A UTCI é uma unidade, que tem como prin-
cipal trabalho abrir relacionamentos e dar 

Representantes da Cooperação Regional Francesa, a 

CEPAL e Mercocidades, reunidos no Stand de Mercoci-

dades em Hábitat III. 

apoio a outras instâncias da Rede, conjunta-
mente com a Presidência, a vice-presidência, 
a Comissão Diretiva e a STPM. Levar adiante 
a política de alianças que desenvolve Mer-
cocidades, contribuindo para alcançar os 
objetivos da Rede. Desenvolve uma política 
de relacionamento e incidência nos distintos 
espaços regionais e globais, em que Mercoci-
dades atua. Isto permitiu um posicionamento 
da Rede, que lhe rendeu o reconhecimento de 

vários atores como uma organização pujante 
em seu acionar. Entretanto, é uma tarefa diá-
ria, constante e consequente com os objeti-
vos que os governos locais membro acordam 
como prioritários. Nesse sentido, tem um 
enorme trabalho por desenvolver para gerar 
oportunidades para as cidades.

Grupo de Trabalho em Cultura 
do Esporte, da Atividade Físi-
ca e da Recreação

Cidade coordenadora: 
Parcona, Peru.
Prefeito: 
José Luis Gálvez Chávez.
Responsável pela coordenação: 
Ismael Armando Rodríguez Arroyo.
Cidades subcoordenadoras: 
Porto Alegre (Brasil) e Valparaíso (Chile).
Prefeitos: José Fortunati e Jorge Castro Muñoz.
Responsáveis de subcoordenações: 
Carlos Fernando Simões Filho e Juan Morales 
Neyra.

Objetivos Prioritários:

•	 Desenvolver ações de voluntariado inter-
nacional do Grupo de Apoio a Mega Eventos de 
Mercocidades (GAME) nos jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro – Brasil 2016 (agosto) em diver-
sas cidades sede: São Paulo, Belo Horizonte 
e Rio de Janeiro; na Copa América Centenário 
Estados Unidos 2016 e outros Mega Eventos.

•	 Fortalecer a cooperação esportiva na 
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diversidade latino-americana, através da 
comunicação e estágios de capacitação.

•	 Fortalecer e promover a participação de 
mais cidades do Grupo de Esportes, e coor-
denar o trabalho transversal com as diversas 
temáticas como Juventude, Cultura, Coopera-
ção Internacional, Segurança Cidadã, Turismo, 
Gênero e Município, e Direitos Humanos.

•	 Contribuir com o desenvolvimento de 
políticas municipais na promoção e estágios 
em esporte para pessoas especiais com defi-
ciência física.

Temáticas a desenvolver:

Temos cinco eixos de trabalho a curto, médio 
e longo prazo:

1 - A Participação do Voluntariado Interna-
cional GAME da Rede Mercocidades nos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro-Brasil 2016, nas 
cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio 
de Janeiro, apoiando as atividades de preven-
ção e proteção a crianças e adolescentes do 
tráfico de pessoas, do maltrato infantil e da 
exploração sexual, de 3 a 20 de agosto de 2016.

A Participação do GAME na Copa América Cen-
tenário Estados Unidos 2016, que se jogará 
em 7 cidades dos Estados Unidos, de 3 a 26 
de junho, em Los Angeles e Nova Jersey. 

A Copa América das Olimpíadas Especiais 
2016, que se realizará no Uruguai em abril. E 
projetar estas relações do voluntariado com 
vistas à edição XVIII dos Jogos Esportivos 
Bolivarianos –Santa Marta 2017, que se rea-

lizará na Colômbia e, o Mundial de futebol 
Rússia 2018.

2 – Desenvolvimento da página web do Grupo 
de Esportes, coordenado com a responsável 
da área de comunicações da Secretaria Téc-
nica Permanente de Mercocidades. A fim de dar 
informação, capacitação, estágios, entre outros.

3 – As realização das corre-caminhadas “Mer-
cocidades Corre 5K” com o critério de avançar 
na Integração Regional na América Latina em 
Peru, Chile e Argentina.

4 - Criar o “Instituto de Esportes de Mercocidades”.

5 – Festejar o Dia do Voluntariado GAME do 
Grupo, no dia 1º de setembro no “II Encontro 
anual de voluntários e coordenadores GAME 
referentes de cada país”.

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho/Ativi-
dades/Seminários:

•	 De 19 a 20 janeiro 2016, Porto Alegre, Bra-
sil, reunião de representantes de cidades 
referentes de cada país para definir o plane-
jamento estratégico do Voluntariado GAME 
de Mercocidades nos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro (julho-agosto).

•	 A Municipalidade de Túpac Amaru Inca, 
Peru, e o Grupo de Esportes de Mercocida-
des organizaram a terceira edição de Merco-
cidades 5k, na sexta-feira 23 de setembro de 
2016, que teve por objetivo promover a cul-
tura esportiva na região, potencializando a 
participação da cidadania.
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•	 Encontro anual denominado “O Esporte, 
uma ferramenta de integração social e regio-
nal para a América”, 26 e 27 de outubro, no 
distrito peruano de Parcona, no Departa-
mento de Ica.

Cidades Participantes das Atividades/Semi-
nários/Reuniões/Instâncias de Trabalho:

Na reunião participaram os coordenadores 
do GAME de Brasil, Chile, Peru, Argentina e 
Uruguai; em representação de Mercocida-
des assistiram os coordenadores da Unidade 

Temática de Juventudes e Esportes. O Conse-
lho Municipal pelos Direitos da Infância e da 
Adolescência (CMDCA POA), as municipalida-
des de Porto Alegre e Rio de Janeiro, a Rede 
viva RJ, a organização italiana ISCOS (Insti-
tuto Sindical de Cooperação ao Desenvolvi-
mento), a Universidade Nacional de Rosário, 
Argentina, e RATT Juv de Uruguai e de Argen-
tina (Rede Nacional de Alto ao Tráfico, ao Trá-

Encontro de Deportes em Parcona, Perú.

fico de Pessoas e a Exploração Sexual Comer-
cial de Crianças e Adolescentes).

Grupo de Comunicação (GC)

Cidades coordenadoras: 
Rosário (Argentina), São Paulo (Brasil), Santa 
Fe (Argentina), Montevidéu (Uruguai), cidades 
da Comissão Diretiva e STPM.
Intendentes: 
Mónica Fein, Fernando Haddad, José Corral e 
Daniel Martínez.
Responsáveis pela coordenação: 
Rosalía Aranda, Elizabeth Affonso, Carmen 
Albretch/Lisandro Giménez e Sabrina Crovetto.
Cidades subcoordenadoras: 
Córdoba (Argentina), Canelones (Uruguai) e 
Guarulhos (Brasil).
Intendentes: 
Ramón Mestre, Yamandú Orsi e Sabastião 
Almeida.
Responsáveis de subcoordenação: 
Natalia Albanese, Sara Castro e Luis Jácome.

Objetivos Prioritários:

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.

Fornecer ferramentas e experiência em 
comunicação em momentos concretos de 
importante visibilidade e difusão (cúpu-
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las, campanhas regionais e outros eventos 
destacados regionalmente que desenvolva 
a Rede). 

Propiciar que as áreas de comunicação dos 
governos locais membros da Rede incluam em 
suas pautas de comunicação atividades, comu-
nicados, etc., que desenvolva Mercocidades.

Colaborar na formação de equipes de comu-
nicação de cidades membros da Rede na 
abordagem da perspectiva regional e inte-
gradora da comunicação.

Formular e implementar projetos comunica-
cionais regionais em Mercocidades, que pos-
sam ser financiados pela mesma Rede ou por 
outras organizações e entidades.   

Reuniões e/ou instâncias de trabalho:

12 e 13 de novembro em São Paulo, paralela-
mente a XX Cúpula de Mercocidades

25 de outubro, encontro virtual 

6 de maio, encontro virtual

20 de abril, encontro virtual

Atividades/produtos:

Realização de 11 vídeos paralelamente a 
Cúpula, durante as celebrações dos 20 anos 
da Rede.  https://goo.gl/JsKslr
Elaboração e difusão de comunicados de 
imprensa durante a Cúpula e em outros 
momentos destacados da Rede em 2016. 
Atualização da web de Mercocidades, 

segundo sua nova identidade visual. 
Encontra-se em processo de criação o novo 
vídeo institucional de Mercocidades. 

Concretização de 2 artigos em revistas de dis-
tribuição internacional, Cities Today e Ciudad 
Sostenible.

Participação no encontro de Comunicação, da 
União de Cidades Capitais Ibero-Americanas 
em Madri, de 28 a 30 de setembro, com o obje-
tivo de convidar à Rede para participar da Agên-
cia de Notícias de Cidades Ibero-Americanas. 

Cidades participantes das atividades/semi-
nários/reuniões/instâncias de trabalho:

As 7 cidades que integram o Grupo de 
Comunicação. 

Conclusões: 

O Grupo iniciou suas atividades em 2014, 
depois de uma convocatória aberta a res-
ponsáveis e/ou referentes de comunicação 
das cidades da Rede. A partir desse ano até o 
momento as ações do Grupo foram muitas, e 
seu funcionamento está fortemente ligado à 
prioridade que a Direção Executiva, a Comis-
são Diretiva e/ou a Presidência lhe outorgue 
à comunicação, por isso, ocorreram avanços 
e retrocessos. Particularmente, muitas das 
propostas deste ano não puderam ser alcan-
çadas, por falta de disposição de tempo para 
dedicar-se às tarefas definidas pelo Grupo 
pelos referentes designados pelas cidades; 
por falta de idoneidade em comunicação de 
alguns representantes; limites para chegar 

https://goo.gl/JsKslr
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às equipes de comunicação das cidades e 
falta de recursos. Pelo recém mencionado, o 
Grupo prevê avaliar e informar sobre as con-
dições necessárias para sua continuidade e 
viabilidade.

Vídeos realizados no 20º aniversário de Mercocidades, 

novembro de 2016, em São Paulo, Brasil.

Comissão de Direitos Humanos 
(CDDHH)

Cidade Coordenadora: 
São Paulo (Brasil).
Prefeito: 
Fernando Haddad.
Responsável da coordenação: 
Kelly Komatsu Agopyan.
Cidades subcoordenadoras: 
Avellaneda (Argentina) e Montevidéu (Uruguai).
Prefeitos: 
Jorge Ferraresi e Daniel Martínez.
Responsáveis de subcoordenações: 
Javier López e Ernesto Beltrame.

Objetivos Prioritários (marcados no início do 
período do trabalho):

Constituir uma Rede de atuação sul-ameri-
cana, reunindo as experiências exitosas de 
políticas públicas em direitos humanos de 
várias cidades, além de criar espaços legi-
timados e reconhecidos pela comunidade 
internacional para a troca de boas práticas e 
debates sobre os direitos humanos na Amé-
rica do Sul. 

Constituir uma agenda mínima comum dos temas 
prioritários de atuação das cidades da Comissão.

Mobilizar mais cidades latino-americanas a 
participarem de forma ativa nos encontros da 
Comissão, promovendo o fortalecimento ins-
titucional e sua articulação com outras Uni-
dades Temáticas/Grupos de Trabalho, outras 
redes de cidades e organizações internacionais.
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Temáticas a desenvolver: 

A questão da “Imigração nas Cidades” e os 
direitos que devem ser garantidos aos imi-
grantes, assim como sua integração social, 
um dos grandes temas globais da atualidade.

O “Direito à Cidade”, como direito humano, 
assim como, a ocupação dos espaços públi-
cos, um debate muito relevante em 2016, 
principalmente pela realização da Conferên-
cia Hábitat III em outubro deste ano.

O “Direito à Memória e à Verdade”, para que 
os crimes perpetrados no passado não se 
repitam no presente, considerando a possi-
bilidade de criar uma Rede de Memória na 
América do Sul. 

As políticas de não-discriminação e de inte-
gração para a população LGBT, garantindo 
seus direitos e reduzindo sua vulnerabili-
dade social.

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho/Ativi-
dades/Seminários:

O primeiro trabalho foi reativar a Comissão e 
mobilizar mais cidades participantes. Depois 
de nossa solicitação, foi enviada através da 
base de contatos da Rede uma convocatória, 
convidando para participar na Comissão a 
mais cidades membro.  Durante o ano, tam-
bém foram emitidos alguns comunicados 
em datas simbólicas dos direitos humanos, 
através dos diversos meios e ferramentas de 
comunicação da Rede.

Em agosto de 2016, organizou-se em São 
Paulo, cidade coordenadora da Comissão, um 
encontro que durou 5 dias, e que abordou 
as áreas de juventude, diversidade, direito 
à memória e verdade, imigração, políticas 
sobre drogas e direito à cidade. O encontro 
foi organizado em parceria com a Unidade 
Temática de Juventudes, também coorde-
nada por São Paulo. 

O relatório completo sobre o encontro está 
disponível no site:  https://goo.gl/646Ri6

Cidades participantes das atividades/ semi-
nários/ reuniões/ instâncias de trabalho:

Santa Fe e Córdoba da Argentina, Rio Claro, 
Santo André, Osasco, Estado de Minas Gerais, 
Guarulhos e São Paulo do Brasil; Santiago do 
Chile, Paso Yobai do Paraguai, La Esperanza 
e Trujillo do Peru; e Montevidéu do Uruguai.

Participantes do encontro de Direitos Humanos em São 

Paulo, Brasil.

https://goo.gl/646Ri6
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Unidade Temática de Desen-
volvimento Social (UTDS)

Cidade Coordenadora: 
Esteban Echeverría (Argentina).
Prefeito: 
Fernando Gray.
Responsável da coordenação: 
Javier Nascone.
Cidades subcoordenadoras: 
Canelones (Uruguai) e Lo Prado (Chile).
Prefeitos: 
Yamandú Orsi e Luis Navarrete.
Responsáveis de subcoordenações: 
Leticia Mazzini e Claudio Sule (Chile).

Objetivos Prioritários:

Continuar com os logros obtidos pela UTDS 
até o momento para aprofundar e enriquecer 
o trabalho realizado. Procurou-se trabalhar 
coordenadamente com as experiências cons-
truídas até a atualidade e aprofundá-las em 
função dos acordos celebrados nas Atas de 
2013, 2014 e 2015 da UTDS. 

Gerar colaborações à discussão sobre um 
documento em elaboração a ser apresentado 
em outubro, em Quito, nas jornadas da ONU 
Hábitat III 2016.

Desenvolver uma metodologia, “tipo coló-
quio”, em que se realizem trocas entre os 
presentes, tendentes a obter colaborações, 
para a elaboração de um projeto coletivo de 
cooperação em matéria de Políticas Sociais 
Urbanas entre governos locais do MERCOSUL, 
com o objeto de ser apresentado frente a 

organismos de cooperação internacional. 

Realizar relatórios dos encontros a cargo do 
Centro de Pesquisa de Políticas Sociais Urba-
nas (CEIPSU), da Universidade Nacional Tres 
de Febrero (UNTREF), com o objetivo de sis-
tematizar as colaborações e produções dos 
eventos em um documento adicional para ser 
aprofundado pelas equipes de formulação 
de projetos. 

Aprofundar a transversalidade do trabalho com 
as UT de Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável e a de Desenvolvimento Urbano, já que 
nos parece essencial poder abordar as Políti-
cas Sociais com uma visão integral das áreas. 

Fortalecer e ampliar a rede de cidades que 
participam na Unidade Temática. Consolidar 
espaços de troca e sistematização de expe-
riências na área de políticas públicas locais 
que garantam direitos sociais: aumentar o 
investimento e a cobertura social; acesso por 
direito a programas universais; participação 
social e transparência. Estratégias de redu-
ção da pobreza urbana e dos processos de 
exclusão social.

Temáticas a desenvolver: 

•	 Promover estratégias locais que incenti-
vem o cumprimento dos Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio.

•	 Promover espaços de trabalho, articu-
lação e incidência na agenda social Latino-
-Americana: MERCOSUL Social e UNASUL.
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•	 Promover instâncias de trabalho com o 
fim de gerar colaborações e difundir o pro-
cesso de posicionamento da Rede Mercoci-
dades frente à 3ª Conferência das Nações 
Unidas Hábitat III.

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho/Ativi-
dades/Seminários:

Reunião da Unidade Temática de Desenvolvi-
mento Social, paralelamente a XX Cúpula da 
Rede Mercocidades, em São Paulo, novembro 
de 2015.
 
Reunião da Unidade Temática de Desenvolvi-
mento Social no Município de Esteban Eche-
verría nos dias 26 e 27 de maio, no Centro Cul-
tural “El Telégrafo”.

Jornadas: Cidades médias: cenários e desa-
fios em perspectiva de Hábitat III, dia 22 de 
setembro, organizada pela Unidade Temá-
tica Desenvolvimento Social e pelo Centro 

de Investigações Urbanas da Universidade 
Nacional de Tres de Febrero.

Proposta da Cátedra Mercocidades em con-
junto com a Universidade Nacional de Tres de 
Febrero.

Cidades participantes das atividades/ semi-
nários/ reuniões/ instâncias de trabalho:

Esteban Echeverría, Lomas de Zamora e 
Venado Tuerto da Argentina, Osasco do Brasil 
e Canelones do Uruguai.

Unidade Temática de Desen-
volvimento Econômico Local 
(UTDEL)

Cidade Coordenadora: 
Canelones.
Prefeito: 
Yamandu Orsi.
Responsável da Coordenação: 
Horacio Yanes – Diretor Geral de Desenvolvi-
mento Econômico. 
Cidades subcoordenadoras: 
Pergamino (Argentina), Valparaíso (Chile) e 
Jaboatão dos Guararapes (Brasil).
Prefeitos: 
Javier Martínez, Jorge Castro Muñoz e Elias 
Gomes da Silva.
Responsáveis de subcoordenações: 
Romina Viale, Juan Morales Neyra e Michelly 
Cavalcante.

Participantes do encontro de Desenvolvimento Social 

em Esteban Echeverría, Argentina.
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Objetivos Prioritários:

Continuar a tarefa já iniciada de integração 
produtiva. Propôs-se enfatizar a geração de 
âmbitos para a construção de cadeias de valor 
de alcance regional; onde se trabalhe a aná-
lise das restrições normativas até os aspectos 
práticos da integração de negócios comuns e 
fases produtivas, passando pelos âmbitos de 
troca e geração de conhecimentos mútuos.

Reforçar os mecanismos de Cooperação em 
Desenvolvimento Econômico Sul-Sul ou trian-
gulares; assim como também os vínculos Uni-
versidade-Desenvolvimento-Governo Local.

Temáticas a desenvolver: 
Integração Produtiva
Cooperação Sul-Sul ou triangular
Integração Fronteiriça

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho:
  
Não se realizaram reuniões da Unidade 
Temática.

Atividades/Seminários:

Participação na 4ª Edição da Semana de 
Comércio Exterior de Santa Fe, Argentina, 
organizada pelo Governo de Santa Fe, onde 
participou em rodadas de negócios com com-
pradores internacionais, fomentando a troca 
comercial, principalmente de PMES, diálogos 
especializados em comércio exterior, etc.

Conclusões: 

Devido a que a coordenação desta Unidade 

Temática por parte da Direção de Desenvol-
vimento Econômico foi assumida há pouco 
tempo, não foi possível realizar reuniões. 

De todos os modos, os objetivos são os tra-
çados com anterioridade, apostando a um 
firme cronograma de trabalho para 2017. É 
por isso, que no âmbito da próxima Cúpula 
de Mercocidades, Canelones apresentará 
uma proposta para seguir sendo cidade coor-
denadora da Unidade Temática, apostando 
também em aumentar o nível de participação 
a mais cidades.

Neste sentido, uma das principais atividades 
em que estaremos empenhados será a orga-
nização do FESTITUR (Festival de Turismo e 
Produção – Atlântida, em novembro de 2017). 
Trata-se de uma instância propiciada atra-
vés de uma iniciativa público-privada, que 
procura que todos os atores que formam a 
cadeia de valor da atividade turística, e do 
desenvolvimento econômico, confluam em 
um evento que exponha as fortalezas da 
matriz produtiva nacional, assim como tam-
bém regional. 

Unidade Temática de Desen-
volvimento Urbano (UTDU)

Cidade coordenadora: 
Zárate (Argentina).
Prefeito: 
Osvaldo Raúl Cáffaro.
Responsável pela coordenação: 
Norberto Iglesias.
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Cidades subcoordenadoras: 
Esteban Echeverría (Argentina), Osasco e Belo 
Horizonte (Brasil) e Canelones (Uruguai).
Prefeitos: 
Fernando Gray, Jorge Lapas, Marcio Lacerda e 
Yamandú Orsi.
Responsáveis de subcoordenações: 
Daniel Numerosky, Luciano Jurcovichi, Leo-
nardo Castro e Sergio Ashfield.

Objetivos Prioritários:

Formular e propor políticas, instrumentos 
e boas práticas locais de desenvolvimento 
urbano. Difundir experiências que contri-
buam para o melhoramento das gestões 
urbanas locais, propiciar eventos de debate 
e reflexão em torno às questões urbanísticas 
comuns a nossas cidades. Promover a difu-
são de pesquisas das questões próprias da 
planificação e gestão urbanas.

Temáticas a desenvolver:
 
Para responder ao primeiro objetivo enun-
ciado, as atividades da UT se enquadrarão 
dentro de uma temática bastante complexa 
e ampliada para direcionar e otimizar a pro-
dução grupal, expressando as preocupações 
e posicionamentos das cidades membros 
desde suas diversas perspectivas. Neste 
sentido, o eixo temático anual foi: O direito 
à cidade. Lineamentos e ferramentas para a 
produção de um Hábitat inclusivo.

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho/Ativi-
dades/Seminários:

Jornadas de 25 e 26 de agosto de 2016, organi-
zadas conjuntamente entre Desenvolvimento 
Urbano, e Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável, em Esteban Echeverría Argentina, 
titulada: “Insumos de Mercocidades para 
o Relatório Regional da América Latina em 
relação a Hábitat lll”.

Participantes do encontro conjunto entre Ambiente e Desen-

volvimento Urbano em Esteban Echeverría, Argentina.

Grupo de Deficiência e Inclu-
são (GDI)

Cidade Coordenadora: 
São Paulo (Brasil).
Prefeito: 
Fernando Haddad.
Responsável da coordenação: 
Marianne Pinotti.
Cidades subcoordenadoras: 
Guarulhos e Porto Alegre (Brasil); Montevidéu 
(Uruguai) e Villa Carlos Paz (Argentina).
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Prefeitos: 
Sebastião Almeida, José Fortunati, Daniel 
Martínez e Esteban Avilés.
Responsáveis de subcoordenações: 
Firmino Manoel da Silva, Sinara Missel, Fede-
rico Lezama e Patricia Morla.

Objetivos Prioritários:

Permutar boas práticas no âmbito das políti-
cas sociais sobre deficiência nas cidades par-
ticipantes do GDI.

Identificar estratégias de cooperação entre 
programas desenvolvidos e experiências ino-
vadoras neste campo. 

Organizar instâncias de debate e reflexão 
sobre o tema.

Aperfeiçoar e compartilhar as capacidades 
instaladas na região de maneira que esta 
permuta favoreça o acesso a conhecimentos, 
tecnologias, entre outros. 

Temáticas a desenvolver: 

Acessibilidade 
Atenção à Saúde de Pessoas com Deficiências
Acesso à Educação, a Cultura e os Esportes
Emprego e Trabalho
Inclusão Social e Cidadania
Indicadores, monitoramento e ferramentas 
para a gestão das políticas públicas para 
pessoas com deficiência

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho:

De maneira geral, as ações do GDI estiveram 
focalizadas em ampliar o grupo, envolvendo 
a outras cidades da Rede Mercocidades, e 
fomentando a proposta de questões relati-
vas às pessoas com deficiência nas demais 
Unidades Temáticas.

Nesse sentido, o GDI realizou uma reunião 
extraordinária, no dia 2 de agosto, durante o 
encontro conjunto da Comissão de Direitos 
Humanos e a Unidade Temática de Juventu-
des, realizada na sede da Secretaria Munici-
pal de Relações Internacionais de São Paulo. 
Momento no qual a equipe de São Paulo 
recebeu a representante do departamento 
de pessoas com deficiência da Província de 
Santa Fe, Argentina, Gabriela Bruno. 

Nesta ocasião, se apresentaram as experi-
ências da equipe do GDI e se realizaram tro-
cas de informação em gestão de políticas 
públicas. A reunião culminou com o estabe-
lecimento de novas metas para o GDI, como 
por exemplo, a elaboração de uma nova 
publicação da revista “Rampa”, produzida 
pelo Grupo, em que se incluem práticas de 
inclusão. Também se propôs a realização de 
uma nova edição do boletim de notícias do 
GDI, que teve sua primeira edição em agosto 
de 2016. No final da reunião se propôs que 
outras cidades da Província de Santa Fe tam-
bém participem das atividades do Grupo. 

No dia 5 de agosto, na sede da Secretaria da 
Pessoa com Deficiência e Mobilidade Redu-
zida em São Paulo, -SMPED, o GDI realizou a 
apresentação de seus trabalhos às delega-
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ções da Comissão de Direitos Humanos e da 
Unidade Temática de Juventudes de Merco-
cidades. Durante o encontro a coordenadora 
Marianne Pinotti expôs os avanços das polí-
ticas públicas para pessoas com deficiência 
na cidade de São Paulo, tais como a criação 
do Conselho Municipal da Pessoa com Defici-
ência, e da própria Secretaria da Pessoa com 
Deficiência e Mobilidade Reduzida, que tem 
como missão articular políticas para pes-
soas com deficiência vinculadas às áreas de 
saúde, educação, acessibilidade, trabalho, 
primeira infância, entre outras.

Participantes do encontro de Deficiência e Inclusão 

durante a Cúpula em São Paulo, Brasil.

Unidade Temática de Educa-
ção (UTE)

Cidade Coordenadora: 
Córdoba (Argentina).
Prefeito: 
Ramón Javier Mestre.
Responsável da coordenação: 
Cecilia Aro.
Cidades subcoordenadoras: 
Santa Fe e Rio Tercero (Argentina) e São Paulo 
(Brasil).
Prefeitos: 
José Manuel Corral, Alberto Martino e Fer-
nando Haddad.
Responsáveis de subcoordenações: 
Erika Figueroa, Diana Esther Carra e Fernando 
de Almeida. 

Objetivos Prioritários:

•	 Problematizar o conceito, analisar os alcan-
ces teórico-práticos e considerar as potencia-
lidades futuras das práticas inovadoras e das 
experiências educativas no nível municipal, 
que transcendam as fronteiras da aula e dos 
próprios estabelecimentos educativos.

•	 Salientar e analisar as estratégias edu-
cativas realizadas neste sentido por cidades 
membro da Rede e as principais experiências 
regionais e internacionais na matéria.

•	 Abordar o caso dos Parques Educativos 
da Cidade de Córdoba (Argentina) e o dos 
Centros Educativos Unificados da Cidade de 
São Paulo (Brasil), como exemplos de prá-
ticas educativas inovadoras no plano da 
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educação não formal, na educação para o 
trabalho, na educação para toda a vida e na 
construção de cidadania e de capital social.

•	 Difundir os estudos de caso realizados e 
colocar à disposição de Mercocidades uma base 
de dados de experiências realizadas na área.

Temáticas a desenvolver: 

Os dois temas centrais da agenda 2016 da 
Unidade Temática Educação de Mercocida-
des, são primeira infância e práticas educati-
vas inovadoras fora do contexto das institui-
ções educativas.

O primeiro vem sendo trabalhando desde 
2015 e foi considerado de interesse priori-
tário pelas cidades participantes na UTE. A 
problemática está centralizada nos debates 
educativos mais atuais e vem acompanhada 
de mudanças normativas e novos planeja-
mentos institucionais que interpelam o papel 
do governo local e seu compromisso no tema.

O segundo tema foi acordado como eixo de 
debates e de comparação de experiências 
no seio da última Cúpula de Mercocidades, 
realizada a fins de 2015 em São Paulo capi-
tal. Sua eleição se justifica nas inumeráveis 
quantidades de experiências de inovação na 
área, que se realizam nos principais siste-
mas educativos do planeta e da região, e que 
envolvem conceitos como a educação para 
a integração, educação para a diversidade, 
educação não formal, inovações pedagógicas 
fora da aula, entre muitas outras.

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho:

Realização de um Congresso sobre Primeiras 
Infâncias organizado por Rio Tercero (subco-
ordenadora da UTE) com a participação de 
representantes dos governos de Rio Tercero, 
Córdoba e Santa Fe, agosto de 2016.

Realização do encontro geral da UTE em Cór-
doba, nos dias 5 e 6 de outubro de 2016, para-
lelamente a Semana da Internacionalização 
de Córdoba.

Participantes do encontro de Educação em Córdoba.
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Comissão de Economia Social 
e Solidária (CESS)

Cidade coordenadora: 
Osasco (Brasil).
Prefeito: 
Jorge Lapas.
Responsável da coordenação: 
Luciano Jurcovichi.
Cidades subcoordenadoras: 
Jaboatão dos Guararapes (Brasil) e Canelones 
(Uruguai).
Prefeitos: 
Elias Gomez da Silva e Yamandú Orsi.
Responsáveis de subcoordenações: 
Roberto Trevas e Martín Mercado.

Objetivos Prioritários:

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, 
Trabalho e Inclusão (SDTI), através do pro-
grama Osasco Solidária, desenvolveu ações 
de fomento da economia solidária, buscando 
a difusão, aplicabilidade e replicabilidade de 
experiências com êxito.

A construção coletiva de uma agenda de 
metas autônomas do sul em Economia Social 
e Solidária para promover o direito de produ-
zir e viver de forma associativa e sustentável. 

Temáticas a desenvolver:

Propõe a transversalidade da economia 
social e solidária como um espaço proveitoso 
para reforçar a atuação em outras políticas 
públicas locais, tais como educação, saúde, 

agricultura, cooperação internacional, etc. 

Propõe atuar em três áreas:
-Pesquisa e formação
-Inclusão Social
-Integração produtiva (Clusters)

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho/Ativi-
dades/Seminários:

13 de novembro de 2015: Reunião anual em 
São Paulo, Brasil.

7 e 8 de julho de 2016: Reunião anual em 
Jaboatão dos Guararapes, Brasil.

Cidades participantes das atividades/ semi-
nários/ reuniões/ instâncias de trabalho:

Jaboatão dos Guararapes, Recife e Osasco do 
Brasil; e Montevidéu do Uruguai. 

Participantes no encontro de Economia Social e Solidá-

ria, em Jaboatão dos Guararapes, Brasil.
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Comissão de Fomento de 
Negócios (CFN)

Cidade coordenadora: 
Pergamino (Argentina).
Prefeito: 
Javier Martínez.
Responsável da coordenação: 
Sebastián Selva e Romina Viale.
Cidades subcoordenadoras: 
Osasco (Brasil), Santa Fe (Argentina), Valpa-
raíso (Chile).
Prefeitos: 
Jorge Castro Muñóz, Juan Manuel Corral e 
Jorge Castro Muñoz.
Responsáveis de subcoordenações: 
Luciano Jurcovichi, Simón González e Juan 
Morales Neyra.

Objetivos Prioritários:

Objetivo Geral: 
Promover o fortalecimento e a interação do 
tecido produtivo das cidades da região con-
centradas na Rede.

Objetivos específicos: 
Melhorar e enriquecer as capacidades, habili-
dades e competências dos Recursos Humanos 
locais, aplicados ao desenvolvimento local; 
Promover a Sistematização de dados para a ação; 
Gerar eventos de Negócios, e/ou de transfe-
rências de tecnologias, Know How, ou qual-
quer outro modo de gestão do conhecimento, 
aplicado à produção;
Promover a vinculação com entidades de 

educação superior permeáveis à colaboração 
interinstitucional.

Temáticas a desenvolver: 

Trabalho em rede.
Integração de cidades.
Uso eficiente da rede virtual: aplicação de 
trabalho em rede virtual como ferramenta de 
gestão e promoção das potencialidades terri-
toriais, no referente a comércio exterior.

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho:

Reunião da Comissão de Fomento de Negó-
cios paralelamente a Quarta Semana do 
Comex, realizada em Santa Fe, de 27 a 29 
de junho de 2016. Como sucedeu em todas 
as edições anteriores, realizou-se a reunião 
da Comissão de Fomento de Negócios, que 
contou com participantes dos governos de 
Montevidéu, Canelones, Santa Fe, Pergamino, 
entre outros. Os representantes realizaram 
visitas ao Parque Tecnológico Litoral Centro; 
tiveram reuniões com funcionários da área 
de turismo e participaram de todas as ativi-
dades propostas.

Atividades/Seminários:

Participação de representantes das cidades 
membro da Comissão nas atividades reali-
zadas no âmbito da 4ª Semana do Comércio 
Exterior, organizada pela Agência de Coope-
ração, Investimentos e Comércio Exterior da 
Cidade de Santa Fe e pela Câmara de Comér-
cio Exterior de Santa Fe, junto à Câmara 
Argentina de Comércio e a Subsecretaria de 
Comércio Exterior da Província de Santa Fe.
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Entre as atividades realizadas durante a 
4ª Semana do Comex se destacam: rodada 
de negócios com diretores de compras de 
supermercados de primeiro nível da América 
do Sul; agenda de negócios com empresas 
da cidade de Santa Fe e da região; confe-
rências e diálogos especializados em áreas 
relacionadas ao comércio exterior; espaços 
expositivos para empresas fornecedoras de 
serviços de comércio exterior e para o setor 
empresarial em geral. 

Cidades participantes das atividades/semi-
nários/ reuniões/ instâncias de trabalho:

Montevidéu, Canelones, Santa Fe e Pergamino.

Conclusão:  

O ano esteve marcado por mudanças de prio-
ridades e pela agenda eleitoral em alguns dos 
governos locais ativos do espaço. Isso, mais a 
impossibilidade de cumprir com as atividades 
programadas, fundamentalmente da coor-
denação, assim como a escassa participação 
durante o encontro em Santa Fe, marcaram o 
desenvolvimento do ano na Comissão.

Abertura da IV Edição de COMEX em Santa Fe, Argentina.
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Unidade Temática de Gênero 
e Município (UTGM)

Cidade coordenadora: 
Montevidéu (Uruguai).
Prefeito: 
Daniel Martínez.
Responsável da coordenação: 
Patricia González Viñoly.
Cidades subcoordenadoras: 
Zárate (Argentina).
Prefeito: 
Osvaldo Raúl Cáffaro.
Responsáveis da subcoordenação: 
sem informação.

Objetivos Prioritários:

Fortalecer e ampliar a participação das cida-
des na Unidade Temática de Gênero e Muni-
cípio, para construir uma verdadeira rede 
sul-americana de cidades trabalhando para 
a igualdade de gênero. 

Promover a troca sobre boas práticas na área 
de políticas de gênero, para construir cole-
tivamente um banco legitimado internacio-
nalmente de experiências exitosas e políticas 
inovadoras para a igualdade de gênero.

Avançar na integração da perspectiva de 
gênero em outras Unidades Temáticas de 
Mercocidades, identificadas como prioritá-
rias e estratégicas por seu impacto potencial 
para diminuir desigualdades relacionadas ao 
sexo e a identidade de gênero.
         

Temáticas a desenvolver: 

•	 Transversalidade.
•	 Orçamento com Perspectiva de Gênero, 
incluindo o orçamento participativo.
•	 Tráfico de pessoas.
•	 Agenda das cidades e urbanismo.
•	 Mobilidade urbana.
•	 Ciência e Tecnologia.
•	 Ruralidade.
•	 Trabalho e emprego das mulheres. Auto-
nomia econômica das mulheres.
•	 Incidência política das mulheres nos 
âmbitos regionais.

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho:

Reunião da UTGM, 25 de maio de 2016, em 
Montevidéu, Uruguai, com a participação de 
14 cidades da Rede.
Reunião da UTGM, 25 de outubro de 2016, em 
Montevidéu, Uruguai, com a participação de 
10 cidades da Rede.

Participantes do segundo encontro anual de Gênero em 

Montevidéu, Uruguai.



Instâncias  de Mercocidades 123

Cidades participantes das atividades/semi-
nários/ reuniões/ instâncias de trabalho:
 
Buenos Aires, Rosário e Quilmes da Argentina; 
São Paulo do Brasil, Medellín da Colômbia; 
Assunção do Paraguai, e Canelones, Colônia, 
Durazno, Lavalleja, Maldonado, Montevidéu, 
Paysandú, Rocha e Tacuarembó do Uruguai. 

Unidade Temática de Integra-
ção Fronteiriça (UTIF)

Cidade coordenadora: 
Porto Alegre (Brasil).
Prefeito: 
José Fortunati.
Responsável da coordenação: 
Ronaldo Garcia.
Cidades subcoordenadoras: 
Bagé (Brasil).
Prefeitos: 
Luis Eduardo Dudu Colombo dos Santos.
Responsáveis da subcoordenação: 
Claudia Moraes.

Objetivos Prioritários:

Elaborar um registro dos convênios e parcerias 
de cooperação já assinados ou em processo de 
negociação entre os municípios de fronteiras.

Articular parcerias através de Convênios ins-
titucionais com organizações governamen-
tais para a implementação de projetos de 
integração fronteiriça.

Ampliar o número de cidades de fronteira 
que participam da Unidade.

Ampliar convênios entre cidades fronteiriças.

Ampliar parcerias para a implementação de 
boas práticas entre municípios de fronteira. 

Receber demandas e sugestões de outros 
municípios da Rede Mercocidades.

Temáticas a desenvolver:

Os eixos de trabalho da Unidade Temática 
visam os processos de Governança e Resili-
ência da Gestão Pública, através da inclusão 
de novas tecnologias dirigidas ao controle 
e o monitoramento dos serviços, a partici-
pação popular qualificada no processo de 
definições dos programas e projetos junto 
aos governos locais; a inovação na gestão 
pública através da Planificação das Cidades, 
visando à construção de projetos de integra-
ção produtiva regional e inclusão social; e a 
articulação de novas fontes de financiamento 
internacionais para a implementação destes 
projetos nas regiões fronteiriças e mercore-
giões em geral.

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho/Ativi-
dades/Seminários:

No dia 1º de janeiro de 2016, lançou-se o 
Plano de Trabalho, em que se projetou a rea-
lização da 1ª Conferência Internacional de 
Cidades sem Fronteiras das Mercocidades, a 
se realizar na metade deste ano. Evento que, 
lamentavelmente, por questões burocráticas 
e financeiras, não foi possível realizar.
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Procurando aumentar o reconhecimento de 
entidades regionais e nacionais com as ques-
tões fronteiriças, organizou-se junto ao curso 
de Relações Internacionais da Fundação da 
Universidade Federal de Rio Grande (FURG), 
no campus de Santa Vitória do Palmar, uma 
pesquisa com o objetivo de diagnosticar a 
situação das regiões de fronteira. 

Esta pesquisa será entregue ao Alto Repre-
sentante do MERCOSUL e as representações 
subnacionais do bloco. Os resultados deste 
trabalho serão publicados e apresentados 
na XXI Cúpula de Mercocidades, em Santa Fe. 
Visa-se que esta pesquisa se realize anual-
mente, com o fim de saber com maior preci-
são as demandas dos municípios fronteiriços 
ao sul da América do Sul.

Unidade Temática de Juventu-
des (UTJ)

Cidade coordenadora: 
São Paulo (Brasil). 
Prefeito: 
Fernando Haddad. 
Responsável pela coordenação: 
Carla Alves da Silva. 
Cidades subcoordenadoras: 
Avellaneda (Argentina), Rio Claro e Porto 
Alegre (Brasil). 
Prefeitos: 
Jorge Ferraresi, Palminio Altimari Filho e José 
Fortunati. 
Responsáveis de subcoordenações: 
Julio Rodríguez, Camila Cardoso, Carlos Fer-
nando Simões Filho.

Objetivos Prioritários:

Colaborar para promover a participação do 
maior número de cidades da Rede à Unidade 
Temática, a fim de fortalecer a troca de pon-
tos de vista no contexto das políticas públi-
cas que abordem a diversidade juvenil.

Fortalecer a Unidade Temática como uma 
área de construção de agendas comuns para 
a elaboração de políticas públicas para a 
juventude entre as cidades da Rede.

Estabelecer, dentro desta Unidade Temática, 
um fórum para a formulação e a procura de 
alternativas à crua situação de violência a 
que estão sujeitos os jovens das cidades do 
MERCOSUL.
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Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho/Ativi-
dades/Seminários:

Em agosto de 2016, realizou-se em São Paulo, 
atual coordenadora da Unidade Temática 
de Juventudes e da Comissão de Direitos 
Humanos, um encontro que se estendeu ao 
longo de 5 dias, de 1º a 5 de agosto. Em que 
se abordaram as temáticas de juventude, 
diversidade, direito à memória e a verdade, 
imigração, políticas sobre drogas e direito à 
cidade. O relatório completo sobre o encon-
tro está disponível aqui.
https://goo.gl/646Ri6

Participantes do encontro conjunto entre Direitos Hu-

manos e Juventudes de Mercocidades.

Unidade Temática de Plani-
ficação Estratégica e Áreas 
Metropolitanas (UTPEAM)

Cidade coordenadora: 
Canoas (Brasil).

Prefeito: 
Jairo Jorge da Silva.
Responsável da coordenação: 
Deise Martins.
Cidades subcoordenadoras: 
Esteban Echeverría (Argentina), São Paulo 
(Brasil), El Bosque e Lo Prado (Chile) e Cane-
lones (Uruguai).
Prefeitos: 
Fernando Javier Gray, Fernando Haddad, Sadi 
Melo Moya, Luis Gonzalo Navarrete Muñoz e 
Yamandú Orsi.
Responsáveis de subcoordenações: 
Lautaro Lorenzo, Joaquim Bastos, Naldi 
Chiang, David Castro e Luis Garrido.

Objetivos Prioritários:

Avançar na criação de espaços de reflexão e 
construção de ferramentas que contribuam 
para o planejamento e a execução de planos 
estratégicos regionais que possam ser publi-
cados e difundidos. 

Reforçar nosso trabalho de instalar na 
agenda pública a necessidade de uma plani-
ficação estratégica das áreas metropolitanas. 

Redobrar esforços para incorporar na UTPEAM 
a reflexão e o debate sobre a problemática 
das fronteiras, tanto em regiões metropolita-
nas como em outras áreas, e suas projeções 
estratégicas. 

Promover instâncias de articulação com outras 
redes com o fim de potencializar o conheci-
mento mútuo e a troca de experiências.

https://goo.gl/646Ri6
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Avançar na realização de um levantamento de 
instâncias de governança metropolitana que 
tenham se constituído em nossa região, que 
possam gerar uma troca de conhecimento 
e práticas em políticas públicas integradas 
metropolitanas.

Criar uma publicação digital sobre as maiores 
áreas metropolitanas do MERCOSUL, a fim de 
reforçar e consolidar o trabalho fundamental 
da coordenação e do trabalho das cidades 
em seu conjunto.

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho:

Reunião de Presidência, Vice-Presidências, 
Direção Executiva, Coordenadores e Subco-
ordenadores de Unidades Temáticas, Comis-
sões, Grupos de Trabalho e Secretaria Técnica 
Permanente, nos dias 31 de março e 1º de 
abril de 2016, em Montevidéu, Uruguai. 

1ª Reunião Anual da UTPEAM paralelamente 
ao 47° Conselho de Mercocidades, 5 de 
setembro de 2016, em Canoas, Brasil.

2ª Reunião Anual da UTPEAM se realizará 
durante a 21ª Cúpula da Rede Mercocidades, 23 
de novembro de 2016, em Santa Fe, Argentina.

Atividades/seminários: 

Networking Event da Rede do Fórum Mun-
dial de Autoridades da Periferia, com apoio 
da UTPEAM na 3ª Conferência das Nações 
Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento 
Urbano Sustentável Hábitat III, 18 de outubro 
de 2016, em Quito, Equador.

Cidades participantes das atividades/ semi-
nários/ reuniões/instâncias de trabalho: 

Porto Alegre, São Paulo, Santo André, Osasco 
e o Estado de Minas Gerais do Brasil, Colônia,
Canelones e Montevidéu do Uruguai; Este-
ban Echeverría, Rosário, Córdoba, Zárate e 
Santa Fe da Argentina; Assunção do Paraguai; 
El Bosque e Lo Prado do Chile; Medellín da 
Colômbia; Nanterre da França e Durban da 
África do Sul.

Conclusões: 

A Unidade Temática de Planificação Estraté-
gica e Áreas Metropolitanas – UTPEAM con-
clui a gestão de 2016 com a certeza do exitoso 
trabalho desenvolvido pela UT na ampliação 
de espaços de diálogo com foco no desen-
volvimento de uma agenda pública sobre a 
planificação urbana das áreas metropoli-
tanas. Neste sentido, se procurou realizar 
diversas atividades, como o 47º Conselho 
da Rede Mercocidades, evento que reuniu a 
mais de 20 cidades de toda a América Latina 
e que propiciou a realização da 1ª Reunião 
Anual da UT, onde foram debatidas as ações 
e a planificação futura da Unidade Temática. 
Assim mesmo, podemos destacar também 
a realização do Networking Event realizado 
pelo Fórum de Autoridades Locais da Perife-
ria – Rede FALP no âmbito da 3ª Conferência 
das Nações Unidas sobre Moradia e Desen-
volvimento Urbano Sustentável – Habitat III 
que contou com o apoio da UTPEAM na reali-
zação deste encontro, e que teve por objetivo 
o debate sobre a execução de políticas públi-
cas com foco no desenvolvimento de áreas 
metropolitanas com maior coesão e inclusão 
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social, fortalecendo o futuro urbano susten-
tável e o direito à cidade. A Unidade Temática 
espera concluir suas atividades com a reali-
zação da 2ª Reunião Anual no âmbito da 21ª 
Cúpula da Rede que se realizará na cidade de 
Santa Fe, Argentina. 

Reunião em Canoas, no âmbito do 47º Conselho de 

Mercocidades.

Unidade Temática de Segu-
rança Cidadã (UTSC)

Cidade Coordenadora: 
Tandil (Argentina).
Prefeito: 
Miguel Angel Lunghi.
Responsável da coordenação: 
Atilio Della Maggiora e Marcela Petrantonio.
Cidades subcoordenadoras: 
Lo Prado (Chile) e Porto Alegre (Brasil).
Prefeitos: 
Gonzalo Navarrete Muñóz e José Fortunati.
Responsáveis de subcoordenações: 
Claudio Sule e Rodrigo de Souza Corradi.

Objetivos Prioritários:

Estabelecer instâncias de reflexão e troca de 
opiniões acerca do conceito da prevenção 
integral, que sirva para procurar soluções 
concretas a problemáticas reais das cidades 
da Rede.

Trabalhar mancomunadamente com outras 
Unidades Temáticas nos temas que sejam 
pertinentes.

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-los.

Realizar uma colaboração ao Banco de Boas 
Práticas.

Manter atualizado o conteúdo web da Uni-
dade Temática Segurança Cidadã.

Redigir a IV edição de “A segurança como 
uma construção coletiva”, onde se reunirão 
os debates e trabalhos realizados por esta 
Unidade em 2016.
          
Temáticas a desenvolver: 

Prevenção integral:
i. Conceitualização geral e comum às Mercocidades.
ii. Critérios para a integração e complementação de 
estratégias de prevenção situacional- ambiental e 
social-comunitária.
iii. A participação cidadã na prevenção integral.
iv. Programas e ações específicos de cada estratégia.
v. A conveniência de fortalecer, com base ao 
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princípio da legalidade, o sistema de contra-
venções ou faltas administrativas como alter-
nativa plausível aos princípios de mínima 
intervenção e máxima taxatividade legal do 
Direito Penal, fortalecendo à denominada 
Justiça de Faltas.
vi. Políticas locais para a reintegração social 
de cidadãos que cumpriram uma sentença 
privativa de liberdade, ou que gozam de 
liberdade condicional ou que estão submeti-
dos a processo com restrições morigeradas à 
liberdade de circulação.
vii. Redefinição, com base local, da relação 
entre a cidadania e a polícia, como instru-
mento fundamental para a vigência do Estado 
de Direito e para a prevenção da criminali-
dade. Os modelos policiais mais adequados 
e convenientes.
viii. Campanha visual de educação viária em 
Mercocidades: “o viário” como insegurança.
ix. Missões Técnicas.

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho:

5 e 6 de maio de 2016, em Tandil, Argentina.
8 e 9 de setembro de 2016, em Lavalleja, Uruguai.

Atividades/Seminários:

•	 A proteção cidadã como construção cole-
tiva. Tandil, maio de 2016.
•	 Publicação com experiências dos gover-
nos locais em proteção cidadã.
•	 Elaboração de um vídeo publicitário 
sobre “Educação viária: necessária para a 
segurança dos cidadãos”.

Cidades participantes das atividades/semi-
nários/ reuniões/instâncias de trabalho:

Aguilares, Avellaneda, Balcarce, Buenos Aires, 
Córdoba, Mar del Plata, Rafaela, Quilmes e Tan-
dil da Argentina, La Paz da Bolívia, Lavalleja, 
Salto e Montevidéu do Uruguai, Parcona do 
Peru, Santiago do Chile e São Paulo do Brasil. 

Conclusões:

Como recomendações e conclusões gerais 
dos encontros se acordaram os 10 seguintes 
pontos que foram levados às autoridades 
da Rede: Secretaria Executiva (São Paulo) e 
Secretaria Técnica Permanente (Montevidéu).

Recomendou-se que as Mercocidades com-
plementem as políticas e ações dos outros 
níveis do Estado, atuando na prevenção da 
violência e da criminalidade.

Propiciou-se implementar programas de 
prevenção integral, que contemplem tanto 
a prevenção situacional ambiental como a 
prevenção social, com participação cidadã e 
pleno respeito aos direitos humanos.

No campo da prevenção social, recomendou-
-se a implementação de políticas de inte-
gração, que possam incluir várias áreas do 
desenvolvimento, como vinculares, educati-
vas, trabalhistas, e reforçar estratégias espe-
cíficas para as pessoas que saem de confina-
mentos preventivos ou por sentença.

Destacou-se a necessidade de adotar pro-
gramas de assistência à vítima de violência, 
e em especial à vítima de delitos graves, na 
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área psicológica, de assistência social e eco-
nômica, esta última destinada a superar as 
consequências imediatas e graves emergen-
tes do delito.

Recomendou-se incentivar e financiar pro-
gramas locais que permitam um acesso efe-
tivo à Justiça para as vítimas de violência 
familiar, de gênero ou de delitos graves, que 
se encontrem em situação de vulnerabili-
dade social e econômica.

Considerou-se recomendável a implementa-
ção de modelos de “polícia de proximidade 
de rua”, que se integre com agentes domici-
liados ou residentes na cidade e com esta-
bilidade de destino, que permita um maior 
controle civil de sua atuação e resultados, 
com serviços de 8 horas diárias.

Dadas as limitadas atribuições e competên-
cias reconhecidas às cidades pelas respec-
tivas constituições políticas dos Estados do 
MERCOSUL, se considerou propício fortalecer 
a legislação local em matéria de faltas ou 
contravenções e formar “Códigos de Convi-
vência Urbana”, que permitam superar os 
aspectos negativos da criminalização através 
do “delito”.

Estimou-se conveniente que as mercocida-
des implementem uma área específica em sua 
estrutura de governo, que tenha a função de 
planificar, implementar e executar a gestão 
política de proteção cidadã. Para isso, se reco-
mendou, especialmente, a formação e profis-
sionalização de seus recursos humanos.

Considerou-se plausível organizar estas 
áreas em torno ao conceito de “proteção 
cidadã”, que permite compreender distintas 
e variadas situações em que resultam lesio-
nados ou ameaçados os direitos dos cida-
dãos, sem que se trate necessariamente de 
fatos ilícitos.

Estimou-se conveniente que as mercocida-
des, no marco de suas atribuições e compe-
tências jurídicas, possam implementar um 
tributo –no sentido amplo— que permita 
gerar recursos econômicos próprios para 
atender à proteção cidadã, com alcance geral 
e equitativo segundo condições econômicas 
dos habitantes.

Prevenção da insegurança viária: campanha 
unificada de educação viária.

Participantes do encontro de Segurança Cidadã em 

Tandil, Argentina.
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Unidade Temática de Turismo 
(UTT)

Cidade coordenadora: 
Córdoba (Argentina).
Prefeito: 
Ramón Javier Mestre.
Responsável da coordenação: 
Belén Urquiza.
Cidades subcoordenadoras: 
Buenos Aires e Tandil (Argentina), Porto Ale-
gre (Brasil), Lavalleja (Uruguai).
Prefeitos: 
Horacio Rodríguez Larreta, Miguel Ángel Lun-
ghi, José Fortunati e Adriana Peña.
Responsáveis de subcoordenações: 
Mónica Kapusta, Alejandro Bonadeo, Luiz Fer-
nando Moraes e Ana Laura Soto.

Objetivos Prioritários:

Concretizar a criação e implementação do 
Instituto de Turismo de Mercocidades (ITM), 
com a participação de atores públicos e pri-
vados. O Instituto de Turismo permitirá dar 
continuidade no tempo e dinamizar o cum-
primento efetivo das atividades da UTT.

Trabalhar na implementação de uma estraté-
gia de comunicação institucional da UTT, para 
acordar e planejar delineamentos de ações a 
seguir para fortalecer o turismo regional.

Promover a melhora na conectividade dos 
destinos turísticos, considerando o papel 
estratégico que tem no desenvolvimento da 
atividade e na viabilidade das propostas de 

Mercocidades sobre corredores internacio-
nais e oferta turística integrada.

Prosseguir com a identificação e fortaleci-
mento das ofertas turísticas locais, a par-
tir do intercâmbio e da articulação com os 
municípios integrantes da UTT, dinamizando 
com isso a economia da região e a visualiza-
ção do destino da América do Sul no contexto 
internacional.

Ampliar e fortalecer a realização dos Calen-
dários de eventos de cidades membros de 
Mercocidades.

Continuar e realizar ações específicas no 
desenvolvimento de programas de intercâmbio 
e melhoramento contínuo dos recursos huma-
nos e técnicos, tendentes à melhora da quali-
dade de serviço e competitividade da região. 

Aprofundar e promover as parcerias público/
público, público/privados e privado-priva-
dos, através de acordos bilaterais e multi-
laterais de cooperação técnica e promoção 
conjunta e cruzada.

Trabalhar na implementação da plataforma 
do Sistema de Informação Geográfico Turís-
tico (SIGT) planejado no âmbito conceitual de 
“Turismo sem Fronteiras”.

Promover o intercâmbio de estatísticas entre 
os municípios que participam da Unidade, 
para avançar na construção de uma base de 
dados que facilite a construção de indicado-
res básicos e comparáveis, que contribuam 
para o planejamento de políticas mais efi-
cientes e para o monitoramento do impacto 
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do turismo na região.

Incentivar a difusão das estatísticas turísti-
cas, promovendo o direito cidadão de acesso 
à informação.

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho/Ativi-
dades/Seminários:

6 e 7 de outubro, Córdoba, Argentina. Reunião 
da Unidade Temática durante a semana inter-
nacional de “Córdoba para o Mundo” com a 
participação de cidades uruguaias, peruanas 
e argentinas. Os representantes tiveram a 

oportunidade de conhecer a proposta “Cór-
doba Acessível”, e abordarem concretamente 
a conectividade, o planejamento, o desen-
volvimento, a promoção e a comercialização 
do Circuito Jesuítico de Mercocidades, que se 
desenvolve no marco do Instituto de Turismo 
da Rede.

Autoridades de Turismo participam do circuito Córdoba Acessível.
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Avaliação e Ranking 

Instância Temática
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O seguinte quadro mostra o lugar e o mês em 
que as instâncias temáticas de Mercocidades 
realizaram suas reuniões:

TEMÁTICA

Ambiente e Desenvolvi-

mento Sustentável

Autonomia, Gestão e Par-

ticipação 

Comunicação

Ciência, Tecnologia e 

Capacitação

Direitos Humanos

Cultura

Cooperação Internacional

Cultura do Esporte, a 

Atividade Física e a Re-

creação

Integração Fronteiriça

Desenvolvimento Econô-

mico Local

Desenvolvimento Social

Deficiência Física e Inclusão

Desenvolvimento Urbano

Educação 

Gênero e Município

Juventudes

Planificação Estratégica e 

Áreas Metropolitanas 

Segurança Cidadã 

Fomento de Negócios

Turismo 

Economia Social e Solidária 

Esteban 
Echeverría, 
Argentina

Córdoba,
Argentina

Córdoba,
Argentina

Córdoba,
Argentina

Córdoba,
Argentina

Encuentro
Virtual

Parcona, 
Perú 

Esteban 
Echeverría, 
Argentina

São Paulo, 
Brasil 

São Paulo, 
Brasil 

São Paulo, 
Brasil 

Porto 
Alegre, 
Brasil.

Porto 
Alegre, 
Brasil.

São Paulo, 
Brasil 

Encuentro
Virtual

Encuentro
Virtual

Esteban 
Echeverría, 
Argentina

Buenos
Aires,
Argentina

Canoas, 
Brasil.

Lavalleja,
Uruguay.

Peñalolén, 
Chile

Montevideo,
Uruguay. Montevideo,

Uruguay.

Montevideo,
Uruguay.

Tandil,
Argentina.

Santa Fe,
Argentina

São Paulo, 
Brasil 

São Paulo, 
Brasil 
São Paulo, 
Brasil 

São Paulo, 
Brasil 

Jaboatâo dos 
Guararapes, 
Brasil

NOV DEZ JAN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT
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Vice-Presidências de Mercoci-
dades 

Desenvolvimento Social 

Cidade responsável: 
Lo Prado (Chile).
Prefeito: 
Gonzalo Navarrete.
Contato responsável: 
Claudio Sule.

Desenvolvimento Urbano Sus-
tentável e Mudança Climática 

Cidade responsável: 
Rosário, Argentina.
Prefeita: 
Mónica Fein.
Contato responsável: 
Sergio Barrios.

Objetivos Prioritários:

Rosário propôs a Mercocidades uma agenda 
de trabalho conjunto entre as cidades da 
Rede, em sintonia com a agenda 2016, mar-
cada fundamentalmente pelo desenvolvi-
mento da Conferência das Nações Unidas 
sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano 
Sustentável (Hábitat III) que ocorreu em 
outubro de 2016, em Quito, Equador.

Os objetivos prioritários se orientaram a:

•	 Incrementar as capacidades das cidades 
para enfrentar os desafios de administrar 
seus territórios de maneira mais sustentá-
vel, em um contexto de variabilidade climá-
tica e crescimento urbano.

•	 Colaborar no processo de discussão da 
agenda urbana para Hábitat III.

•	 Incentivar em Mercocidades uma agenda 
voltada à consecução da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável.

Durante o ano se trabalhou em uma aliança 
estratégica com uma instituição acadêmica 
de referência em Mudança Climática, parce-
ria baseada no convênio entre Mercocidades 
e a Associação de Universidades Grupo Mon-
tevidéu (AUGM), especificamente com a Uni-
versidade Nacional de Rosário, Faculdade de 
Ciências Exatas, Engenharia e Agrimensura, 
através do Laboratório de Eficiência Energé-
tica, Sustentabilidade e Mudança Climática e o 
Mestrado em Energia para o Desenvolvimento 
Sustentável; orientada à abordagem crítica das 
diferentes experiências realizadas na região e 
no mundo, a fim de contribuir para a proposi-
ção de soluções inovadoras e de impacto em 
termos de sustentabilidade na escala urbana, 
aumentando a resiliência e reduzindo emis-
sões, com a participação da cidadania.

Os eixos de trabalho e articulação se funda-
mentaram em Hábitat e Resiliência; Mobili-
dade Sustentável; Educação e Participação 
Cidadã para o Desenvolvimento Sustentável 
e a constituição de Alianças Estratégicas no 
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cenário internacional de representação de 
Mercocidades em instâncias relevantes vin-
culadas a mudança climática e aos governos 
locais, incluso naquelas relacionadas com a 
cooperação e o financiamento.

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho:

7 de março, “Para um mecanismo regional de 
financiamento do desenvolvimento urbano 
sustentável na América Latina e Caribe”, em 
Bogotá, Colômbia, organizado em conjunto 
com ONU-Hábitat e o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento. Neste âmbito a 
intendente Mónica Fein dissertou acerca da 
articulação público-privada como fator de 
desenvolvimento local. O encontro consistiu 
em uma reunião fechada em que se discutiu 
junto a outros atores de relevância da região 
sobre o financiamento, a orientação, a for-
mação e o alcance de um mecanismo regio-
nal que permita financiar operações urbanas 
mistas, que acrescentem valor ao investi-
mento em infraestrutura estratégica urbana, 
com critérios de sustentabilidade e inclusão.

Abril: Reunião com a vice-presidente de 
Mudança Climática da Corporação Andina de 
Fomento (CAF), Ligia Castro, na sede da CAF, em 
Buenos Aires, Argentina. Nesta se abordaram 
as perspectivas de acesso ao financiamento 
dos governos locais da região, principal-
mente em projetos com ênfase na Adaptação 
a mudança climática.  Assim mesmo, e atento 
ao caráter de gabinete na Argentina do Green 
Climate Fund que ostenta a CAF, se avaliaram 
linhas potenciais de aplicação para captar 
estes recursos, que possuem taxas e prazos 
extraordinariamente competitivos e reque-

rem a apresentação de projetos de alta qua-
lidade técnica e a superação de instâncias de 
autorização e avaliação de caráter nacional, 
além dos próprios condicionamentos e exi-
gências metodológicas do Fundo.

Atividades/Seminários:

Nos dias 28 e 29 de julho ocorreu a principal 
atividade organizada pela vice-presidência 
de Mudança Climática e Desenvolvimento 
Sustentável em 2016, o V Fórum Latino-Ame-
ricano de Desenvolvimento Sustentável, em 
Rosário, o qual propôs trabalhar articulada-
mente com atores sociais com vários perfis e 
histórias, com o fim de compartilhar experi-
ências e propor formas de trabalho conjuntas 
por um planeta mais sustentável.  

Fórum é uma iniciativa da Municipalidade de 
Rosário, que compartilha o desafio de cons-
truir este espaço democrático, participativo e 
diverso, com outros governos locais, organis-
mos estatais, organizações da sociedade civil, 
organizações de pesquisadores e acadêmi-
cos, empresas e organizações empresariais, 
organismos internacionais, entre outros.
Mais informação em:
http:// forosostenible.com.ar/
 

http://forosostenible.com.ar/
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De 13 a 15 de outubro, Congresso Mundial de 
Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), 
em Bogotá, Colômbia. A vice-presidente de 
Mudança Climática e Desenvolvimento Sus-
tentável, Mónica Fein, participou ativamente 
deste congresso. 

Cabe destacar sua participação na Reunião 
do Comitê Consultivo de Autoridades Locais 
ante as Nações Unidas (UNACLA), que cola-
borou como conclusão a necessidade de hie-
rarquizar este espaço como âmbito de inter-
locução dos governos locais ante o sistema 
das Nações Unidas, considerando ao contexto 
atual no cenário internacional como uma 
oportunidade sem precedentes, que requer 
de medidas audazes para renovar os modelos 
de governança, o contrato social no nível mun-
dial e modificar as prioridades dos governos 
em todos os níveis, com o fim de erradicar as 
desigualdades, sobretudo aquelas que se pro-
duzem na escala urbana.

Finalmente, e como corolário do processo da 
Unidade na Diversidade, implementado pela 
Federação Latino-Americanas de Cidades, 
Municípios e Associações Municipalistas (FLA-
CMA), Mercocidades e outras organizações de 
governos locais da América Latina, a cidade 
de Rosário foi eleita na Assembleia Geral de 
CGLU para exercer em representação de Mer-
cocidades e junto à cidade de Sucre (Bolívia), 
a vice-presidência para América Latina desta 
rede que reúne umas 3.500 cidades do mundo.

De 16 a 18 de outubro, Conferência das Nações 
Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento 
Urbano Sustentável, Hábitat III.

Nesta a vice-presidência participou ativa-
mente em distintos espaços de debate e troca 
de experiências no âmbito da atividade.  Cabe 
destacar neste contexto duas atividades: a 2ª 
Assembleia Mundial de Governos Locais em 
que a intendente foi uma das oradoras princi-
pais, e o painel sobre Ecossistema de Fundos, 
atividade desenvolvida como continuidade da 
realizada em Bogotá, a princípio de março de 
2016, e na cidade de Montevidéu a meados 
de setembro. Finalmente, foi destacável sua 
participação no painel organizado pelo Cove-
nant of Mayors, a iniciativa mundial de maior 
importância vinculada ao Clima e a Energia, 
que reúne a 7.100 cidades, de 119 países e que 
representa a 600 milhões de habitantes de 
várias regiões do mundo.

Projetos:

A vice-presidência, com o apoio da Direção 
Executiva da Rede, iniciou um processo de 
diálogo com os impulsores de um importante 
consórcio internacional que se apresentou a 
uma licitação pública no contexto da convo-
catória de EuropeAid, com recursos no valor 
de 6.000.000 de Euros, a partir de uma cola-
boração na América Latina entre a União de 
Cidades Capitais Ibero-Americanas (UCCI), a 
Aliança Euro-Latino-Americana de Coopera-
ção entre Cidades (AL-LAs) e Mercocidades.

O consórcio, liderado por GOPA Consultants 
(uma empresa de consultoria líder na Ale-
manha e na Europa na área de Mudança Cli-
mática) está formado pelas entidades Adapt 
Chile, Climate Alliance, Avina, Tecnalia e as 
três redes citadas acima.
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A participação articulada como colaborado-
res, propõe que Mercocidades seja parte da 
pilotagem do projeto em termos de decisões 
e orientações estratégicas do mesmo, sobre-
tudo quando as ações previstas se desen-
volvam em nossa região, fundamentalmente 
orientado a oferecer assistência técnica em 
matéria de adaptação e mitigação da mudança 
climática às cidades da Rede.

A colaboração com as redes de cidades será, 
igualmente, um dos elementos fundamentais 
de nosso projeto, dado que as redes de cida-
des trabalham diretamente com os governos 
locais. Esta colaboração poderá se refletir em 
várias atividades, como por exemplo, seminá-
rios de formação, troca de experiências entre 
cidades, atividades de promoção do Pacto dos 
Prefeitos nos diferentes países da América 
Latina, e realização de conferências conjuntas.

Atividades e Intercâmbio com Unidades 
Temáticas:

De 5 a 7 de outubro a principal atividade da 
qual participou a vice-presidência de Mudança 
Climática e Desenvolvimento Sustentável em 
articulação com as Unidades Temáticas, foi 
o encontro realizado em Córdoba, titulado 
“Córdoba para o Mundo”. Onde se reuniram as 
Unidades Temáticas de Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável, Educação e Turismo. 

Nele, a vice-presidência representada pelo 
diretor geral de Relações Internacionais da 
Municipalidade de Rosário, Sergio Barrios, 
expôs os lineamentos de trabalho e os prin-
cipais desafios em relação a Hábitat III, igual-
mente, se acordaram lineamentos de trabalho 

conjunto para 2017, baseados em consensos 
acerca dos eixos de trabalho, ou seja, Hábitat 
e Resiliência; Mobilidade Sustentável; Educa-
ção e Participação Cidadã para o Desenvolvi-
mento Sustentável e Alianças Estratégicas no 
cenário internacional.

Com outras vice-presidências:

A principal articulação desenvolvida neste 
terreno constituiu o trabalho conjunto com a 
vice-presidência de Economia Urbana, exer-
cida por Daniel Martínez, intendente de Mon-
tevidéu, em parceria com ONU/Hábitat atra-
vés de ROLAC e do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), por meio da Iniciativa 
de Cidades Emergentes e Sustentáveis (ICES) 
e, baseada na necessidade de orientar, formar 
e alcançar um mecanismo financeiro regional, 
que permita financiar operações urbanas mis-
tas, que acrescentem valor ao investimento 
em infraestrutura estratégica urbana com cri-
térios de sustentabilidade e inclusão.

Tal colaboração se refletiu em três atividades 
concretas que se desenvolveram em março, 
setembro e outubro nas cidades de Bogotá, 
Montevidéu e Quito respectivamente, que 
concluíram com um Documento de Proposta 
de um Ecossistema de Fundos apresentado 
em Habitat III, que se aborda com mais deta-
lhes em outra seção deste Relatório de Gestão 
Presidência de Mercocidades / Secretaria Téc-
nica Permanente de Mercocidades.
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Conclusões:
 
Fica para adiante o desafio de efetivar os 
acordos alcançados na Nova Agenda Urbana, 
na COP 21, e na Agenda 2030, que constituem 
também a essência da abordagem da próxima 
Cúpula de Mercocidades.

Intendenta Fein em Hábitat III, Quito, Equador.

Relações Institucionais

Cidade responsável: 
Canoas (Brasil).
Prefeito: 
Jairo Jorge da Silva.
Contato responsável: 
Deise Martins.

Objetivos Prioritários:

Articulação de cooperação entre a CEPAL e 
Mercocidades com o objetivo de estabelecer 

mecanismos de cooperação entre as partes e 
estimular a atuação conjunta e colaborativa 
em áreas de interesse comum, incluindo um 
curso para gestores municipais.

Dar continuidade à articulação com a Coope-
ração Francesa para América do Sul.

Reforçar relações com outras redes de cida-
des: Cidades e Governos Locais Unidos 
(CGLU), Aliança Euro-Latino-Americana de 
Cooperação entre Cidades (AL-LAs), Fórum 
de Autoridades Locais da Periferia (FALP), 
Observatório Internacional de Democracia 
Participativa (OIDP) e a Rede Metrópolis.

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho:

2º Retiro e Campus Anual da Rede de Cidades 
de Governos Locais Unidos (CGLU), de 15 a 19 
de fevereiro de 2016, em Barcelona, Espanha.

Reunião da Direção Executiva de Mercocida-
des, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2016, em 
São Paulo, Brasil.

Missão da vice-presidência de Relações Ins-
titucionais na sede da Comissão Econômica 
para América Latina e Caribe (CEPAL), nos 
dias 28 e 29 de fevereiro de 2016, em San-
tiago, Chile.

Reunião de Planificação anual de Mercoci-
dades e agenda com o Instituto de Políticas 
Públicas em Direitos Humanos do MERCOSUL 
(IPPDH), de 28 de março a 2 de abril de 2016, 
em Buenos Aires (Argentina) e em Montevi-
déu (Uruguai).
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Reunião da Secretaria Executiva ampliada de 
Mercocidades, de 3 a 5 de agosto de 2016, em 
São Paulo, Brasil.

Reuniões sobre a representação latino-ame-
ricana em CGLU, no âmbito do Comitê Seto-
rial de Desenvolvimento Urbano e Moradia, 
de 29 de agosto a 3 de setembro de 2016, na 
Cidade de Panamá, Panamá.

47ª Reunião do Conselho de Mercocidades, 
nos dias 5 e 6 de setembro, em Canoas, Brasil.

Reuniões sobre a representação latino-ameri-
cana em CGLU, durante o encontro internacio-
nal “Uma nova justiça para uma Nova Agenda 
Urbana”, e nas reuniões da Comissão de Assun-
tos Estatutários de CGLU, de 13 a 21 de setem-
bro de 2016, em Madri e Barcelona, Espanha.

Participação no 5º Congresso de CGLU com 
aprovação e firma da nova representação 
Latino-Americana em CGLU, de 12 a 15 de 
outubro de 2016, em Bogotá, Colômbia.

Reunião da Direção Executiva com a Coopera-
ção Francesa e a CEPAL no âmbito da 3ª Con-
ferência das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento Sustentável, Hábitat III, de 17 a 20 de 
outubro de 2016, em Quito, Equador. 

Cidades participantes das atividades/semi-
nários/reuniões/instâncias de trabalho:

Porto Alegre, São Paulo, Santo André, Osasco e 
o Estado de Minas Gerais do Brasil; Colônia,

Canelones e Montevidéu do Uruguai; Esteban 
Echeverría, Rosário, Córdoba, Zárate e Santa Fe
da Argentina; Assunção do Paraguai; El Bos-
que e Lo Prado do Chile; e Medellín da Colômbia.

Atividades e Intercâmbios com Instâncias 
Temáticas da Rede:

Durante a realização do 47º Conselho de Mer-
cocidades, também se desenvolveu a reunião 
da Unidade Temática de Planificação Estraté-
gica e Áreas Metropolitanas (UTPEAM).

Atividades com outras vice-presidências: 

Todas as atividades mencionadas acima esti-
veram relacionadas com a Presidência e as 
demais vice-presidências, como por exemplo, a 
missão à CEPAL em fevereiro de 2016, realizada 
conjuntamente com a Presidência da Rede.

Conclusões: 

A vice-presidência de Relações Institucionais 
da Rede conclui esta gestão com a certeza de 
ter ampliado e aprofundado as relações com 
organismos e redes internacionais. Destaca-
-se o avanço nas negociações da nova repre-
sentação latino-americana na rede mundial 
de CGLU, que contou com uma intensa parti-
cipação da vice-presidência nas discussões e 
articulações desta nova representação, assi-
nada na Assembleia Geral do 5º Congresso da 
Rede, com sede em Bogotá, Colômbia, de 12 a 
15 de outubro de 2016. Outro ponto relevante 
é o avanço da cooperação com a CEPAL, atra-
vés do acordo entre as duas instituições com a 
realização de cursos para gestores municipais, 
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que será assinado na 21ª Cúpula de Mercoci-
dades, em novembro, em Santa Fe, Argentina.

Missão na CEPAL, Santiago de Chile, fevereiro de 2016.

Economia Urbana

Cidade coordenadora: 
Montevidéu, Uruguai.
Prefeito: 
Daniel Martinez
Responsável pela coordenação: 
Nelson Fernández

Objetivos Prioritários: 

O desenvolvimento desde o ponto de vista do 
Desenvolvimento Urbano se concebe como a 
construção de cidades com bem-estar social. 
Territórios urbanos periféricos e rurais adja-
centes, onde seus habitantes possam viver 
com qualidade e dignidade.

Para isso, é necessário considerar o espaço 
local a partir da noção de territorialidade, 
como condição para um novo paradigma de 
desenvolvimento. Desta maneira se concei-
tualiza o desenvolvimento sustentável como 
a consolidação de sociedades democráticas, 
tolerantes, inclusivas, que valorizam a diver-
sidade social e cultural, e fortalecem as iden-
tidades presentes em cada uma das regiões. 
Além de promover o trabalho decente, bus-
cando o pleno emprego, a geração de renda, a 
educação para o trabalho e o pleno exercício 
dos direitos e deveres cidadãos, o combate 
à informalidade e a insegurança do trabalho.

Os desafios da gestão foram: 

Realizar ações integradas entre as distintas 
instâncias de Mercocidades.
Gerar sinergias através do diálogo e da parti-
cipação dos governos locais.
Promover acordos e convênios com outros 
atores regionais com a finalidade de con-
tribuir para a ação e para que as propostas 
sejam realizadas, particularmente na inova-
ção em políticas públicas.
Acordar e construir ações convergentes com o 
plano de trabalho de Mercocidades, de forma 
que contribuam para a obtenção de resultados.

Reuniões e/ou Instâncias de Trabalho/Ativi-
dades/Seminários:

Articulação ONU-Hábitat e o BID

Representantes das vice-presidências de 
Mercocidades de Economia Urbana, e Desen-
volvimento Urbano Sustentável e Mudança 
Climática, participaram em Bogotá, no dia 7 de 
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março de 2016, onde se definiu dar os primei-
ros passos para avançar para um mecanismo 
regional de financiamento do desenvolvi-
mento urbano sustentável. Como resultado, 
se propôs avançar no trabalho de exploração 
detalhada de um fundo regional por parte do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), de fundos locais específicos por parte 
de ONU-Hábitat e de um mecanismo de pro-
teção que permita orientar, prestar assis-
tência técnica e eventualmente certificar as 
metodologias dos fundos para o desenvolvi-
mento urbano sustentável, que constituiriam 
uma espécie de Ecossistema de Fundos.

Durante o encontro de Mercocidades, que reu-
niu no Edifício MERCOSUL em Montevidéu nos 
dias 31 de março e 1º de abril, a representantes 
de governos locais de Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguai, Peru e Uruguai, se definiram mais de 
50 atividades a desenvolver na região. Entre 
elas, a vice-presidência apresentou o cami-
nho a seguir para a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Urbano, o 
qual foi um dos encontros mais importantes 
do ano, que culminou com a definição de uma 
Nova Agenda Urbana Mundial, em outubro de 
2016 na capital equatoriana. Tratou-se de um 
pacto entre os países da ONU para avançar 
em importantes mudanças urbanas durante 
os próximos 20 anos.  

Mercocidades se posicionou em relação a 
Hábitat III, em torno aos valores que promove 
o direito à cidade como o exercício pleno 
da cidadania, a gestão democrática, parti-
cipativa e inovadora das cidades, e a fun-
ção social do espaço urbano. Assim como, a 
necessidade de financiar o desenvolvimento 

urbano, com vistas a fortalecer a economia 
e as capacidades locais, favorecer novos 
padrões de produção e consumo, viabilizar 
o direito a uma moradia digna para todos, 
entre outros temas relevantes. 

No dia 13 de setembro passado, a capital uru-
guaia foi sede de um encontro denominado: 
“Para um ecossistema de Fundos de financia-
mento do desenvolvimento urbano-territorial 
sustentável na América Latina e Caribe”; des-
tinado a avaliar as fontes de financiamento 
locais e internacionais para o desenvolvimento 
urbano sustentável. Participaram representan-
tes de organismos de financiamento interna-
cional, local e regional, de redes de governos 
locais de diversas regiões do mundo, assim 
como prefeitos/as, intendentes/as e alcaides/
as, especialmente convidados. 

O encontro foi organizado pela vice-presi-
dência de Economia Urbana de Mercocida-
des (Intendência de Montevidéu), BID e ONU 
Hábitat, com o apoio do Fundo Andaluz de 
Municípios para a Solidariedade Internacio-
nal (FAMSI).

Por último na prévia da Conferência das 
Nações Unidas Hábitat III, no passado 18 de 
outubro, se realizou um evento paralelo junto 
ao BID, ao Escritório Regional para Amé-
rica Latina da ONU Hábitat e Mercocidades, 
denominado “Ecossistemas de fundos para 
o desenvolvimento sustentável de cidades 
da América Latina e Caribe”. Participaram da 
mesa, Nelson Fernández, diretor de Relações 
Internacionais e Cooperação da Intendência 
de Montevidéu em representação da vice-
-presidência de Economia Urbana de Mercoci-
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dades, o diretor do Escritório Regional da ONU 
Hábitat, Elkin Velasquez; e o chefe da Divisão 
e Desenvolvimento Urbano de Moradia do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, 
Ellis Juan, entre outros representantes.

Articulação com FAMSI

No âmbito do Convênio entre FAMSI e Merco-
cidades, se trabalhou ao longo do ano desde 
a vice-presidência de Economia Urbana de 
Mercocidades, em planejar uma estratégia 
para desenvolver a temática na região. Para 
isso, vem se trocando conteúdos para firmar 
um Convênio que permita identificar elemen-
tos e planejar um plano para promover ações 
na região e desenvolver espaços de capacita-
ção para os governos locais.

Cidades e organizações participantes das 
atividades/ seminários/ reuniões/instân-
cias de trabalho:

Buenos Aires, Rosário, Santa Fe e Aguaray de 
Salta, da Argentina, São Paulo do Brasil, Quito 
do Equador, Canelones e Montevidéu do Uru-
guai. CAF, BROU, OPP, BNDES, BANOBRAS, CPA 
FERRERE, FONPLATA, Instituto DIALOG, Funda-
ção Roberto Marinho, Evensen Dodge Inter-
national Inc, República AFISA, Grupo ARGOS, 
MIDUVI, FAMSI, ONU – Hábitat, BID.

Atividades e intercâmbio com Unidades 
Temáticas:

Começou-se uma articulação com a Unidade 
Temática de Desenvolvimento Econômico 
Local de Mercocidades, coordenada pela 
Intendência de Canelones. O Intendente de 

Canelones, Yamandú Orsi, participou do tra-
balho conjunto para a elaboração da proposta 
do Ecossistema de Fundos. Além de colabo-
rar com propostas para o documento sobre 
Desenvolvimento Econômico Local de CGLU.

Com outras vice-presidências:

Trabalhou-se de forma conjunta com a vice-
-presidência de Mudança Climática e Desen-
volvimento Sustentável, que é exercida pela 
Municipalidade de Rosário da Argentina.

Conclusão/ões: 

O trabalho da vice-presidência de Economia 
Urbana esteve centralizado em abordar uma 
reflexão sobre a economia urbana e sua vin-
culação com o desenvolvimento. 

A partir do diálogo, da troca e uma nova 
governança, propiciar espaços para uma 
sociedade organizada, com mobilização e 
participação social, que sustentem institui-
ções democráticas em um governo forte, e 
garanta os direitos cidadãos. Espaços locais 
que adotam o conceito de direito à cidade. 
Este conceito incorpora a centralidade do 
trabalho em uma mudança civilizatória. O 
emprego produtivo e o trabalho decente são 
condições fundamentais para o desenvol-
vimento sustentável, para o fortalecimento 
dos processos de integração e para a justiça 
social. Desde essa ótica se pretendeu avan-
çar em identificar e propor ferramentas para 
o financiamento do desenvolvimento urbano 
sustentável. Começou-se a delinear uma pla-
nificação para avançar na região, apoiando e 
fortalecendo a cooperação sul-sul entre as 
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cidades da região e procurando espaços de 
capacitação que permitam o fortalecimento 
da Rede e de seus governos locais para o 
desenvolvimento de políticas públicas locais.

Encontro em Montevidéu, organizado junto ao BID, ONU 

Hábitat América Latina e FAMSI. 

Integração Fronteiriça

Cidade responsável: 
Porto Alegre, Brasil.
Prefeito: 
José Fortunati.
Contato responsável: 
Rodrigo Corradi.

Objetivos Prioritários:

A Prefeitura de Porto Alegre, vice-presidência 
de Integração Fronteiriça e Coordenação, da 
Unidade Temática de Integração Fronteiriça, 
assumiu o objetivo de avançar nas relações 

entre os municípios de fronteira em relação 
à planificação de políticas públicas voltadas 
à sustentabilidade e ao desenvolvimento 
dessas regiões, para isso, organizou, junto 
ao curso de Relações Internacionais da Fun-
dação Universidade Federal de Rio Grande 
(FURG), no campus de Santa Vitória do Pal-
mar, uma pesquisa com o objetivo de diag-
nosticar as principais demandas das regiões 
de fronteira. 

O Plano de Trabalho apresentado pela Uni-
dade Temática de Integração Fronteiriça 
em janeiro de 2016, destacou quatro pon-
tos principais referentes às demandas das 
regiões fronteiriças. Tais observações foram 
geradas com base às discussões com municí-
pios de fronteira que integram Mercocidades 
e demais governos locais que se relacionam 
com a Rede. 

Nota: A vice-presidência e a Unidade Temática 
de Integração Fronteiriça foram coordenadas 
durante este período pela mesma cidade; por 
isso, para conhecer suas atividades, deve-se 
ir à ficha da UT de Integração Fronteiriça. 
 

Reuniões da Direção Executiva

A Direção Executiva se reuniu em três opor-
tunidades no período em que Mercocidades 
estreou este novo órgão de direção, integrado 
pela Presidência e pelas Vice-Presidências 
de Mercocidades, com a Secretaria Técnica 
Permanente da Rede (STPM) em um papel 
assessor do espaço. A Direção Executiva tem 
o objetivo de renovar a agenda temática da 
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Rede, promovendo uma maior articulação e 
transversalidade entre as distintas instâncias 
de Mercocidades, assim como a representação 
da Rede nas temáticas que cada uma aborda. 

Fevereiro de 2016 em São Paulo

A primeira reunião ocorreu no dia 25 de feve-
reiro de 2016, em São Paulo capital, com o obje-
tivo de discutir os temas da agenda a serem 
considerados por intendentes/as, prefeitos/as, 
alcaides/as integrantes da Direção Executiva.

Para isso, em um espaço de trabalho semi-
presencial, no dia 26 de fevereiro, participa-
ram o prefeito de São Paulo e presidente da 
Rede, Fernando Haddad, junto com os vice-
-presidentes que assistiram à reunião: Jairo 
Jorge, prefeito de Canoas e vice-presidente 
de Relações Institucionais; Gonzalo Navar-
rete, alcaide de Lo Prado e vice-presidente 
de Desenvolvimento Social; e Daniel Martí-
nez, intendente de Montevidéu e vice-presi-
dente de Economia Urbana, que participou 
por videoconferência.
 
Além das cidades mencionadas acima, tam-
bém participaram da reunião representantes 
das cidades de Porto Alegre do Brasil, e Santa 
Fe e Rosário da Argentina (esta última atra-
vés de videoconferência). 

A Direção Executiva, proposta pelo presi-
dente Fernando Haddad, definiu “a inovação, 
a governança e o financiamento” como temas 
prioritários para o ano. Além disso, a agenda 
abordou os seguintes temas:

•	 A cooperação entre Mercocidades e a Comis-
são Econômica para América Latina (CEPAL);
•	 Proposta para a missão de Mercocidades 
no Centro Nacional de Capacitação e Melhora-
mento do Empregado Público (CNFPT) na França;
•	 Agenda e ações para a COP-21;
•	 Conferência da ONU Hábitat III;
•	 Relação com organizações multilaterais;
•	 Financiamento internacional;
•	 Programa de cooperação Sul-Sul;
•	 Convocatória de projetos da UE;
•	 Proposta de trabalho das vice-presidências;
•	 Mercocidades e sua relação com outras 
redes de cidades;
•	 Reunião das instâncias temáticas, da 
Direção Executiva e da STPM;
•	 Proposta da XXI Cúpula e a data em que 
se realizará em Santa Fe;
•	 III Encontro de Cidades e Universidades, 
a reunião dos conselhos municipais.

Durante o encontro se aprovou realizar a 
missão de trabalho a Santiago do Chile, 
à CEPAL, a fim avançar no conteúdo de um 
memorando de entendimento sobre coope-
ração técnica, para a capacitação de gestores 
públicos e a pesquisa conjunta em temas de 
interesse comum.

Sobre a proposta de associação entre Mer-
cocidades e CNFPT, a ideia é estabelecer uma 
cooperação que permita uma relação entre 
os centros de formação dos gestores públicos 
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franceses e as cidades membros da Rede para 
a formação, a capacitação e a melhora dos 
gestores territoriais, abordando o pensamento 
estratégico e a realização de trocas de experi-
ências inovadoras entre os governos locais.

Propôs-se avançar nas relações multilaterais, 
fortalecendo os laços com o MERCOSUL e a 
UNASUL, além de buscar uma maior partici-
pação no Foro Consultivo de Cidades e Regi-
ões do bloco.
 
Assim mesmo, se analisou a relação com enti-
dades como o Banco de Desenvolvimento da 
América Latina (CAF), o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), o Banco do Sul, 
a União Europeia e outras instituições, para 
construir um diálogo sobre os programas 
internacionais de financiamento que possam 
responder às demandas das cidades da Rede. 
Abordou-se o programa de Cooperação Sul-
-Sul, seguindo a linha de pensar em meca-
nismos de apoio de acordo às necessidades 
da Rede, com o objetivo de apresentá-los aos 

organismos recém mencionados. Neste sen-
tido, se acordou avançar em um documento 
sobre a Cooperação Sul-Sul.

Procedeu-se à apresentação da XXI Cúpula 
de Mercocidades, que ocorrerá em Santa Fe, 
propondo-se a data de 23 a 25 de novembro. 

Março de 2016 em Montevidéu

Prévio à reunião de coordenadores e subco-
ordenadores de instâncias temáticas de Mer-
cocidades, realizada nos dias 30 de março e 
1º de abril de 2016 em Montevidéu, ocorreu 
pela manhã do dia 30 de março a segunda 
reunião do ano da Direção Executiva. Nessa 
oportunidade se acordaram as apresentações 
e a metodologia de trabalho a desenvolver 
durante as duas jornadas do encontro.

Também se trabalhou de forma conjunta com 
os coordenadores da União de Cidades Capi-
tais Ibero-Americanas (UCCI) do Cone Sul, que 
se reuniram no dia 30 de março em Monte-
vidéu. Nesta instância, se apresentaram as 
áreas de trabalhos de ambas as redes e se 
identificaram possíveis complementaridades 
entre UCCI e Mercocidades, entre as quais se 
destacam: a comunicação, a cooperação, a 
formação e os espaços de capacitação, assim 
como, a participação recíproca nos Comitês 
Temáticos de UCCI e das Unidades Temáticas 
de Mercocidades.

Os trabalhos iniciaram de forma conjunta com 
uma mesa de abertura com representantes 
da presidência de Mercocidades, da STPM, da 
cidade de Montevidéu e da UCCI.Participantes da reunião da Direção Executiva, em 

fevereiro em São Paulo.  
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Agosto de 2016 em São Paulo

Nos dias 4 e 5 de agosto de 2016 se realizou 
a reunião da Direção Executiva de Mercocida-
des, na cidade de São Paulo, com o objetivo 
de avançar nos temas da agenda e preparar a 
reunião do Conselho de Mercocidades.
Nesta oportunidade participaram representan-
tes de todas as cidades integrantes da Direção 
Executiva: São Paulo, Porto Alegre e Canoas 
do Brasil, Rosário e Santa Fe da Argentina, Lo 
Prado do Chile e Montevidéu do Uruguai. 

Um dos temas abordados foi a situação do 
MERCOSUL e o FCCR, na conjuntura política de 
enfrentamento entre Paraguai e Venezuela, e 
em meio do processo de impeachment no Bra-
sil e as dificuldades para o traspasso da presi-
dência do Bloco de Uruguai a Venezuela. Neste 
sentido, se trabalhou em uma declaração de 
Mercocidades que, posteriormente, foi apro-
vada e emitida pelo Conselho da Rede. Para a 
redação do documento se contou com contri-
buições e insumos colaborados pela socióloga 
brasileira, Silvia Portela, e pelo historiador e 
cientista político uruguaio, Gerardo Caetano. 

O segundo tema abordado foi o processo da 
Unidade na Diversidade e os avanços para o V 
Congresso de CGLU, em Bogotá entre os dias 
12 e 15 de outubro de 2016. Neste âmbito se 
aprovaram as gestões realizadas ante FLACMA; 
GATP; UCCI e CGLU e se definiu participar da 
Reunião no Panamá para continuar a negocia-
ção e assegurar uma representação da Amé-
rica Latina legítima, que reflete a posição dos 
governantes locais eleitos.

Depois, trabalhou-se sobre as definições 
para a Hábitat III, em que se decidiu propor 
ao Conselho de Mercocidades a aprovação de 
um Stand de Mercocidades durante a Confe-
rência da ONU de 15 a 20 de outubro de 2016. 
Retomou-se o tema do Curso em Cooperação 
com a CEPAL, com novidades, como resultado 
das gestões da Presidência de Mercocidades. 
No encontro se confirmou uma atividade de 
trabalho em Quito, no âmbito de Hábitat III, 
com a CEPAL e a Cooperação Francesa para 
dar continuidade à proposta de capacitação. 
Também se informou sobre um convênio que 
se assinará com a CEPAL durante XXI Cúpula 
da Rede. 

O prefeito Haddad pode participar breve-
mente do encontro, momento em que se 
trocaram opiniões sobre o processo de inte-
gração, colaborando com elementos que 
foram incorporados à declaração final, que 
depois foi aprovada pelo Conselho. Haddad 
também ressaltou a importância da nova 
agenda urbana, e a necessidade de enfati-
zar na relevância da juventude, que segundo 
suas expressões “demandam mais integra-
ção”, como sucedeu no processo do “Brexit”.

A agenda concluiu com o acordo de apoiar à 
cidade de Rosário em sua candidatura para a 
vice-presidência regional de CGLU, avançar na 
lista de representação da América Latina em 
CGLU na reunião do Panamá, deixar em liber-
dade de ação o apoio das co-presidências de 
CGLU e elaborar uma carta de apoio à candi-
datura para a Presidência de CGLU ao alcaide 
de Johanesburgo, África do Sul. Assim como, 
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preparar de forma conjunta a participação em 
Hábitat III, em suas sessões temáticas e no 
Stand de Mercocidades.

Finalizando a reunião, gerou-se um encontro 
e trocas com os participantes das temáticas 
de Direitos Humanos e Juventudes de Merco-
cidades, que se reuniram em São Paulo de 1º 
a 5 de agosto.

Reunião de instâncias Temá-
ticas, Vice-Presidências, Pre-
sidência, Comissão Diretiva e 
Secretaria Técnica

Durante o encontro de Mercocidades, que se 
reuniu de 31 de março a 1º de abril, em Mon-
tevidéu, a representantes de governos locais 
de Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Peru 

Participantes da reunião da Direção Executiva, em 

agosto, em São Paulo.  

e Uruguai, se definiram mais de 50 ativida-
des a desenvolver na região. Trata-se de um 
esforço conjunto que se realiza anualmente, 
com o fim de avançar nos eixos prioritários 
de trabalho da Rede: exercício pleno da cida-
dania, gestão democrática, participativa e 
inovadora das cidades, e função social do 
espaço urbano.

Durante 2016 as mercocidades se compro-
meteram em realizar seminários, conferên-
cias e atividades abertas à cidadania, tendo 
como referência os eixos centrais menciona-
dos acima, abordados através de uma ampla 
variedade de temas em que trabalha a Rede: 
ambiente, sustentabilidade e mudança climá-
tica, juventude, acessibilidade, inclusão social, 
equidade de gênero, esportes e voluntariado, 
participação cidadã, ciência e tecnologia, 
cooperação internacional, cultura, desenvol-
vimento econômico local, desenvolvimento 
urbano, educação, segurança e turismo.

Os encontros e atividades mais destacados 
na agenda foram o III Encontro Cidades e Uni-
versidades, realizado de 11 a 13 de abril, em 
Porto Alegre, onde se compartilharam expe-
riências e boas práticas de cooperação entre 
cidades e universidades, e se formularam 
recomendações para seu fortalecimento. 

Entre as atividades que envolvem direta-
mente à cidadania, se destacaram as desen-
volvidas pelo Grupo de Apoio a Mega Eventos 
de Mercocidades (https://goo.gl/el5mrA), que 
em agosto mobilizou a quase uma centena 
de voluntários, jovens da região, para traba-
lhar durante as olimpíadas no Rio de Janeiro, 
em atividades de sensibilização que alertam 

https://goo.gl/el5mrA
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sobre o abuso de crianças e adolescentes em 
eventos internacionais destas características.

Outra das novidades da jornada foi o lança-
mento do Programa de Cooperação Sul-Sul 
de Mercocidades, em que cidades que inte-
gram esta Rede intercambiarão a oferta e a 
demanda disponível em suas localidades, 
entendedo-se com isso as fortalezas de cada 
cidade e suas necessidades em várias áreas 
de trabalho para avançar em uma estraté-
gia regional de colaboração solidária. Entre 
os serviços destacados que oferecerá o pro-
grama se encontram: a assistência técnica, a 
formação, o assessoramento, a troca de expe-
riências e a formulação de projetos regionais.

Também se destacou o acordo alcançado 
entre Mercocidades e a Comissão Econômica 
para América Latina e Caribe (CEPAL), com 
o objetivo de capacitar gestores públicos e 
autoridades da região em assuntos como: 
transporte, telecomunicações, moradia, 
emprego e desenvolvimento produtivo.

Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Urbano

Parte dos esforços de 2016 esteve dirigido no 
que foi um dos encontros mais importantes 
do ano, que culminou com a definição de uma 
Nova Agenda Urbana Mundial, em outubro de 
2016, na capital equatoriana. Trata-se de um 
pacto entre os países da ONU para avançar 
em importantes mudanças urbanas durante 
os próximos 20 anos. Neste marco, cidades 
de todo o planeta enviarão suas recomenda-
ções e reclamos.

Mercocidades apresentou um forte posicio-
namento em torno aos valores que promove 
o direito à cidade, como o exercício pleno 
da cidadania, a gestão democrática, parti-
cipativa e inovadora das cidades, e a fun-
ção social do espaço urbano. Assim como, a 
necessidade de financiar o desenvolvimento 
urbano, com vistas a fortalecer a economia 
e as capacidades locais, favorecer novos 
padrões de produção e consumo, viabilizar 
o direito a uma moradia digna para todos, 
entre outros temas relevantes.

Participantes do encontro em Montevidéu. 

47º Conselho de Mercocidades 
em Canoas

Nos dias 5 e 6 de setembro de 2016, a cidade 
de Canoas foi sede do 47º Conselho da Rede, 
em um encontro que reuniu a delegações de 
16 cidades de Argentina, Colômbia, Paraguai, 
Uruguai e Brasil. O encontro culminou com a 
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declaração "Em defesa da democracia e da 
institucionalidade do MERCOSUL". 

A declaração manifestou a preocupação da 
Rede ante os recentes fatos que colocam 
em perigo a estabilidade do bloco regional, 
expressando que “Ante o contexto regional 
de forte polarização política, Mercocidades 
vê com profunda preocupação a situação que 
tem se gerado e que põe em risco a institucio-
nalidade, o marco jurídico acordado e o pró-
prio sentido de construção de um MERCOSUL 
plural, solidário, cidadão e inclusivo.”

Afirmando, ademais, que “defender e apro-
fundar a democracia é defender a institu-
cionalidade democrática, as autoridades 
legitimamente eleitas, em um âmbito de 
respeito e tolerância, através de um diálogo 
construtivo que permita ver para frente, 
para enfrentar os grandes desafios locais, 
nacionais e regionais.” Leia a Declaração 
completa no capítulo Anexos.

Participaram do Conselho representantes de 
Porto Alegre, São Paulo, Santo André, Osasco, 
Minas Gerais e Canoas do Brasil; Córdoba, 
Esteban Echeverría, Zárate, Santa Fe e Rosá-
rio da Argentina; Canelones, Colônia e Mon-
tevidéu do Uruguai; Assunção do Paraguai; e 
Medellín da Colômbia.

Durante o encontro se aprovou a assinatura 
de vários acordos de trabalho, com o objetivo 
de avançar na articulação e trabalho conjunto 
com outros atores do território, buscando 
um trabalho conjunto com os distintos níveis 
do governo, que contribuam para melhorar a 

governança dos mesmos, desde uma ampla 
participação de suas instituições.

Nesse sentido se assinou uma Carta de Inten-
ções de Cooperação Mútua entre o Estado 
de Minas Gerais e Mercocidades, representa-
dos pelo subsecretário do Fórum Regional da 
Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento 
Integrado, Fernando Tadeu David, e pelo 
secretário executivo de Mercocidades, Vicente 
Trevas, respectivamente.

Também se assinou um Acordo de Cooperação 
entre o Consórcio Intermunicipal do grande 
ABC e Mercocidades, representados nesse 
ato pela assessora do Gabinete da Prefeitura 
de Santo André e do Consórcio, Maria Luiza 
Canale, e pelo secretário executivo, Vicente 
Trevas, com o objetivo de desenvolver ativi-
dades conjuntas, ações, programas e projetos 
de interesse comuns em temas econômicos, 
políticos, educativos, científico-tecnológico, 
sociais e culturais, que contribuam para 
melhorar a qualidade de vida da cidadania.

Outra das decisões adotadas pelo Conselho 
foi aprovar a proposta trazida pela Munici-
palidade de Esteban Echeverría, conjunta-
mente com a Universidade Nacional Tres de 
Febrero da Argentina, de concretizar a Cátedra 
Mercocidades. Entre os principais objetivos 
da Cátedra está à difusão das atividades da 
Rede, a partir de pesquisas sobre o realizado 
nos vinte anos de existência, desde uma visão 
prospectiva de seu acionar.
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A agenda de temas abordados foi a seguinte: 

1. Eleições da Rede Cidades e Governos Locais 
Unidos (CGLU) e 5ª Conferência Mundial da 
Rede em Bogotá, Colômbia.
2. Situação atual do MERCOSUL e do Foro Con-
sultivo de Cidades e Regiões do MERCOSUL 
(FCCR).
3. Definição das próximas ações para a Confe-
rência HÁBITAT III.

4. Curso com a Comissão Econômica para 
América Latina e o Caribe (CEPAL) e institui-
ções universitárias.
5. Cooperação francesa com Mercocidades.
6. XXI Cúpula de Mercocidades em Santa Fe, 
Argentina (de 23 a 25 de novembro de 2016).
7. Plano para reincorporar governos locais a 
Mercocidades.

Participantes do Conselho de Mercocidades em Canoas.
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Situação Financeira

Durante o período 2015-2016 se efetuou o 
orçamento dentro das porcentagens estabe-
lecidas para o período, chegando-se à execu-
ção de 60,18 %. 

Igualmente, ficam compromissos assumidos 
cujos pagamentos serão executados no decor-
rer de dezembro de 2016. Por exemplo, fica 
para pagar a 2ª Prestação da Capacitação de 
Mercocidades - IN por (U$S 4000), assim como 
alguns gastos de apoio ao Grupo de Comuni-
cação da Rede, que se reúne na XXI Cúpula.

O relatório mostra que 38 cidades contribu-
íram com o orçamento do ano, das quais se 
receberam 40 prestações. 37 cidades contri-
buíram com 40 prestações de afiliação e a 
cidade brasileira de Bento Gonçalves solici-
tou ser amparada pelo estabelecido no Art. 
3 do Regulamento de Mercocidades. O Art. 
3 estabelece: “Como exceção cada mem-
bro poderá por uma única vez não efetuar 
a contribuição anual, devendo obter o con-
sentimento da Direção Executiva”. A Muni-
cipalidade de Miramar de General Alvarado, 
Argentina, pagou três anualidades juntas e a 
Municipalidade de Quilmes, pagou uma pres-
tação adicional. Melhorou-se levemente a 
prestação de afiliação, conseguindo um pro-
médio histórico de arrecadação. Ingressaram 
U$S 102.114,29 por conceito de prestações de 
afiliação, e se executaram U$S 61.448,35 (ses-
senta e um mil quatrocentos e quarenta e 
oito dólares americanos com 35/100).

As áreas orçamentadas não se superaram 
em nenhum caso. Portanto, se propõe man-
ter uma distribuição dos recursos de forma 
similar.

No final do capítulo pode se visualizar o 
balanço geral auditado pela empresa Asses-
soria Econômica Empresarial, em que presta 
conta dos ingressos e egressos, além dos ati-
vos com que conta Mercocidades até 31 de 
outubro de 2016.
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Cidades que pagaram no período 2015 - 2016*

* Bento Gonçalves, hizo uso de la cláusula del reglamento de excepción de 

pago para el período 2015-2016. 

-Fecha

1/11/15 al 31/12/15
09/03/2016
09/03/2016
10/03/2016

11/03/2016

15/03/2016
17/03/2016
31/03/2016
13/04/2016
28/04/2016   
29/04/2016
03/05/2016
17/05/2016
26/05/2016
03/06/2016
15/06/2016
22/06/2016
27/06/2016
27/06/2016

25/07/2016

Ciudad

ingresos cuotas periodo anterior
Santa Fe
Belo Horizonte
Córdoba

Mirarmar General Alvarado

Tandil
Peñalolén
Guarulhos
Esteban Echeverría
Recife
Pergamino
Osasco
Caxias do Sul
Flores
Colonia
Rio de Janeiro
Valparaíso
Montevideo
São Bernardo Do Campo
São Paulo
Buenos Aires

Argentina

País

sin datos
Argentina

Lo Prado02/08/2016

Brasil

Argentina

Argentina
 Argentina
Brasil
Argentina
Brasil
Argentina
Brasil
Brasil
Uruguay
Uruguay
Brasil
Chile
Uruguay
Brasil
Brasil

Argentina
Chile

Período

2014-2015
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2013 -2014,
2014-2015 y
2015-2016

2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2015
......
2015-2016
2015-2016
.......
.......

2015-2016
2015-2016

Ingresos U$S

10293,61
1976,75
5893,78
2932,02

1477,56

1924,33
1976,75
2924,58
1924,33
3911,02
479,19
2974,15
1966,76
500
2000
5948,3
1964,77
4000
2924,58
5948,3
5948,3
474,2

(3 períodos)

05/07/2016

04/08/2016
06/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
16/09/2016  
21/09/2016
27/09/2016
29/09/2016
29/09/2016
30/09/2016
03/10/2016
12/10/2016
18/10/2016
18/10/2016

31/10/2016

Río Grande    
Maldonado
Quilmes
Canelones
Puerto San Julián
Villa Carlos Paz
San Antonio de Areco
Quilmes
Canoas
Avellaneda
Salto
Santo Tomé
Asunción
Porto Alegre
Lavalleja
La Paz
Reintegro gasto

Argentina
 Uruguay
Argentina
Uruguay
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Argentina
Uruguay
Argentina
Paraguay
Brasil
Uruguay

Bolivia

2015-2016
2015-2016
........
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016

2015-2016

479,19
2000
2947,5
3000
485
500
500
2955
1975
485
5948,3
475
2995
4000
500
3000

Saldo 2015 Al 31 de octubre de 2015 52858,49
Ingresos 2016 Total 102114,29

500

26/10/2016

pagaron en el período 2015 – 2016* 

* Bento Gonçalves do Brasil fez uso da isenção de pagamento para o período 2015-2016.

/12/15

  

Ciudad

ingresos cuotas periodo anterior
Santa Fe
Belo Horizonte
Córdoba

Mirarmar General Alvarado

Tandil
Peñalolén
Guarulhos
Esteban Echeverría
Recife
Pergamino
Osasco
Caxias do Sul
Flores
Colonia
Rio de Janeiro
Valparaíso
Montevideo
São Bernardo Do Campo
São Paulo
Buenos Aires

Argentina

País

sin datos
Argentina

Lo Prado

Brasil

Argentina

Argentina
 Argentina
Brasil
Argentina
Brasil
Argentina
Brasil
Brasil
Uruguay
Uruguay
Brasil
Chile
Uruguay
Brasil
Brasil

Argentina
Chile

Período

2014-2015
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2013 -2014,
2014-2015 y
2015-2016

2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2015
......
2015-2016
2015-2016
.......
.......

2015-2016
2015-2016

Ingresos U$S

10293,61
1976,75
5893,78
2932,02

1477,56

1924,33
1976,75
2924,58
1924,33
3911,02
479,19
2974,15
1966,76
500
2000
5948,3
1964,77
4000
2924,58
5948,3
5948,3
474,2

(3 períodos)

 

Río Grande    
Maldonado
Quilmes
Canelones
Puerto San Julián
Villa Carlos Paz
San Antonio de Areco
Quilmes
Canoas
Avellaneda
Salto
Santo Tomé
Asunción
Porto Alegre
Lavalleja
La Paz
Reintegro gasto

Argentina
 Uruguay
Argentina
Uruguay
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Argentina
Uruguay
Argentina
Paraguay
Brasil
Uruguay

Bolivia

2015-2016
2015-2016
........
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016

2015-2016

479,19
2000
2947,5
3000
485
500
500
2955
1975
485
5948,3
475
2995
4000
500
3000

Al 31 de octubre de 2015 52858,49
Ingresos 2016 Total 102114,29

500

 Receita
U$S

Data Cidade País Período Valor

 2014-2015 10293,61
09/03/16 Santa Fe Argentina 2015-2016 1976,75
09/03/16 Belo Horizonte Brasil 2015-2016 5893,78
10/03/16 Córdoba Argentina 2015-2016 2932,02

11/03/16 Mirarmar General Alvarado Argentina 1477,56

15/03/16 Tandil Argentina 2015-2016 1924,33
17/03/16 Peñalolén Argentina 2015-2016 1976,75
31/03/16 Guarulhos Brasil 2015-2016 2924,58
13/04/16 Esteban Echeverría Argentina 2015-2016 1924,33
28/04/16 Recife Brasil 2015-2016 3911,02
29/04/16 Pergamino Argentina 2015-2016 479,19
03/05/16 Osasco Brasil 2015-2016 2974,15
17/05/16 Caxias do Sul Brasil 2015-2016 1966,76
26/05/16 Flores Uruguai 2015-2016 500
03/06/16 Colônia Uruguai 2015-2015 2000
15/06/16 Rio de Janeiro Brasil 5948,3
22/06/16 Valparaíso Chile 2015-2016 1964,77
27/06/16 Montevidéu Uruguai 2015-2016 4000
27/06/16 São Bernardo do Campo Brasil 2924,58

05/07016 São Paulo Brasil 5948,3
25/07/16 Buenos Aires Argentina 2015-2016 5948,3
02/08/16 Lo Prado Chile 2015-2016 474,2
04/08/16 Rosario Argentina 2015-2016 2954,32
05/08/16 Rio Grande Argentina 2015-2016 479,19
06/09/16 Maldonado Uruguai 2015-2016 2000
15/09/16 Quilmes Argentina 2947,5
15/09/16 Canelones Uruguai 2015-2016 3000
16/09/16 Puerto San Julián Argentina 2015-2016 485
21/09/16 Villa Carlos Paz Argentina 2015-2016 500
27/09/16 San Antonio de Areco Argentina 2015-2016 500
29/09/16 Quilmes Argentina 2015-2016 2955
29/09/16 Canoas Brasil 2015-2016 1975
30/09/16 Avellaneda Argentina 2015-2016 485
03/10/16 Salto Uruguai 2015-2016 2000
12/10/16 Santo Tomé Argentina 2015-2016 475
18/10/16 Assunção Paraguai 2015-2016 2995
18/10/16 Porto Alegre Brasil 2015-2016 4000
26/10/16 Lavalleja Uruguai 2015-2016 500
31/10/16 La Paz Bolívia 2015-2016 3000

Devolução de gasto 500
Receita 2016 Total 102114,29

1/11/15 a 
31/12/15

ingressos prestações período 
anterior

2013 -2014, 
2014-2015 y 
2015-2016

3 períodos
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SITUAÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2016, EXPRESSA EM U$S (DÓLARES ESTADUNIDENSES)

Conceito Receita Saída Saldo
Receita período anterior 52858,49 52858,49
Outros ingressos 1622,87 54481,36
Receita por afiliações 2016 (ver detalhe no quadro pagamento de prestações) 102114,29 156595,65
Manosanta Desarrollo Editorial Design logotipo aplicações 4000,00 152595,65
Outros gastos período anterior 1974,00 150621,65
Conexão Alta Velocidade outubro 15 95,00 150526,65
Plataforma web hosting outubro 15 251,00 150275,65
Plataforma web hosting novembro 15 236,00 150039,65
Conexão Alta Velocidade novembro 15 106,39 149933,26
Impressões cartões novembro 15 168,00 149765,26
Impressões a cor várias 140,00 149625,26
Plataforma web hosting dezembro 15 236,00 149389,26
Impressão exemplares relatório para XX Cúpula dezembro 15 4700,00 144689,26
Pendrive full cor 500 e gravação 4309,56 140379,7
Design relatório digital para XX Cúpula 1500,00 138879,7
Secretaria Executiva Rosário participação Msur Montevidéu 147,10 138732,6
Impressões documentos Multiformas novembro 15 950,00 137782,6
Conexão Alta Velocidade dezembro 15 102,00 137680,6
Assessoria Econômica Empresarial outubro e novembro 132,11 137548,49
Plataforma web hosting janeiro 16 251,00 137297,49
Conexão Alta Velocidade janeiro 16 102,00 137195,49
GCM na XX Cúpula 2100,00 135095,49
STPM na XX Cúpula 930,96 134164,53
Gatp em Montevidéu dezembro 15 1339,00 132825,53
Plataforma web hosting fevereiro 16 240,00 132585,53
Conexão Alta Velocidade fevereiro 16 102,00 132483,53
Gatp em COP 21 2247,00 130236,53
Comissão Diretiva São Paulo 886,50 129350,03
Reunião Temática “Financiar o desenvolvimento urbano” 261,00 129089,03
Plataforma web hosting março 16 233,00 128856,03
Conexão Alta Velocidade março 16 94,00 128762,03
Preparação Capacitação em Contagem 800,00 127962,03
Capacitação Contagem traslado participantes e alojamentos complementares 864,16 127097,87
Impressão pastas nova imagem abril 16 495,00 126602,87
Conexão Alta Velocidade abril 16 98,00 126504,87
Plataforma web hosting abril 16 243,00 126261,87
Assessoria Econômica Empresarial dezembro 15, janeiro, fevereiro e março 16 384,00 125877,87
Plataforma web hosting maio 16 239,00 125638,87
Conexão Alta Velocidde maio 16 101,00 125537,87
Livros e recibos oficiais – Multiformas maio 16 140,00 125397,87
Cartulina – Alberto Ganduglia (impressão certificados) e Salão do Parque 35,40 125362,47
Conexão Alta Velocidade junho 16 104,00 125258,47
Plataforma web hosting junho 16 244,00 125014,47
Reparação Tela laptop CNS junho 16 119,17 124895,3
Conexão Alta Velocidade julho16 99,00 124796,3
Plataforma web hosting julho16 245,00 124551,3
Capacitação IN Mercocidades Grupo Docente semana presencial – ICD 4000,00 120551,3
Assessoria Econômica Empresarial abril e maio 16 132,00 120419,3
Assessoria Econômica Empresarial junho e julho16 171,00 120248,3
Assessoria Econômica Empresarial agosto e setembro 16 171,00 120077,3
Conselho de Mercocidades Canoas agosto 16 4886,00 115191,3
Plataforma web hosting agosto 16 254,00 114937,3
Conexão Alta Velocidade agosto 16 97,00 114840,3
Plataforma web hosting setembro 16 262,00 114578,3
Conexão Alta Velocidade setembro 16 102,00 114476,3
Plataforma web hosting outubro 16 267,00 114209,3
Conexão Alta Velocidade outubro 16 99,00 114110,3
Stand de Mercocidades em Hábitat III ECUASISTEM 8105,00 106005,3
Equipamento Stand em Hábitat III MODULSA SA 6441,00 99564,3
Água e outros stand 109,00 99455,3
Gasto transferência bancária 100,00 99355,3
Comissão Diretiva São Paulo 1558,00 97797,3
GCM em XXI Cúpula MVD, Guarulhos, Canelones 1670,00 96127,3
STPM em XXI Cúpula 980,00 95147,3

Resumo de Ativos Receita Saída saldo ativo
156595,65 61448,35 95147,3
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Ativos
Banco 93430,8

Caixa Corrente 1716
Arredondamento 0,5

Total 95147,3

Receita período
Patrimônio

Total

102114,29
54481,36

156595,65

Resumo de Ativos

PORCENTAGENS POR ÁREA DE ACORDO AO DINHEIRO DISPONÍVEL Previsto executado % execução
U$S U$S

Administração ASsociação Civil Internacional Mercocidades 15317,14 7825,67 51,09
Políticas e Projetos de Comunicação 25528,57 19572,96 76,67
Capacitação e Fortalecimento de Mercocidades 15317,14 6159,16 40,21
Apoio SE e STPM 20422,86 9241,46 45,25
Atividades priorizadas por Mercocidades 25528,57 18649,1 73,05

Cidades que pagaram a prestação no período 2015-2016

ARGENTINA BRASIL CHILE PARAGUAI URUGUAI BOLÍVIA

Avellaneda (Santa Fe) Belo Horizonte Lo Prado Assunção Canelones La Paz
Buenos Aires Caixas do Sul Peñalolén Colonia
Córdoba Canoas Valparaíso Flores
Esteban Echeverría Guarulhos Lavalleja
Miramar General Alvarado Osasco Maldonado
Pergamino Porto Alegre Montevidéu
Puerto San Julián Recife Salto
Quilmes Rio Grande
Río Grande Rio de Janeiro
Rosário S. Bernanrdo do Campo
Santa Fe São Paulo
Santo Tomé
Tandil
Villa Carlos Paz

14 11 3 1 7 1
Total 37

Bento Gonçalves do Brasil fez uso da isenção de pagamento para o período 2015-2016.
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Informe F inanciero

Cuadro histórico de cuotas

-

-

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

SE
Asunción
Porto Alegre
Córdoba
Montevideo
Belo Horizonte
Rosario
Valparaíso
Asunción
Montevideo
Buenos Aires
Santo André
Morón
Canelones
Rosario
Belo Horizonte
Montevideo
Quilmes
Porto Alegre
Rosario
Presidencia
São Paulo

9

Cuotas

sin datossin datos

16

19
27
 19
30
38
51
65
61
72
38
48
13
35
36
28

37
36

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

303
Promedio

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

12%
25%

Cuotas

Miembros

% Cobro

nóicnusA   6991-5991

ergelA otroP   7991-6991

abodróC   8991-7991

oedivetno
M   9991-8991

etnoziro
H oleB   0002-9991

oirasoR   1002-0002

osíaraplaV   2002-1002

nóicnusA   3002-2002

oedivetno
M   4002-3002

seriA soneuB   5002-4002

érdnA otnaS   6002-5002

nóro
M   7002-6002

senolenaC   9002-8002

oirasoR   0102-9002

etnoziro
H oleB   1102-0102

oedivetno
M   2102-1102

se
mliu

Q   3102-2102

ergelA otroP  4102-3102

   5102-4102
oirasoR

oluaP oaS   6102-5102

350

300

250

200

150

100

150

100

Quadro histórico de prestações

Período SE Prestações Membros Cobrança
1995-1996  Assunção 12 0 %
1996-1997 Porto Alegre 21 0 %
1997-1998 Córdoba 16 33 48 %
1998-1999 Montevidéu 9 46 20 %
1999-2000 Belo Horizonte 19 65 29 %
2000-2001 Rosário 27 78 35 %
2001-2002 Valparaíso 19 85 22 %
2002-2003 Assunção 30 97 31 %
2003-2004 Montevidéu 38 123 31 %
2004-2005 Buenos Aires 51 138 37 %
2005-2006 Santo André 65 161 40 %
2006-2007 Morón 61 181 34 %
2008-2009 Canelones 72 196 37 %
2009-2010 Rosário 38 213 18 %
2010-2011 Belo Horizonte 48 230 21 %
2011-2012 Montevidéu 13 261 5 %
2012-2013 Quilmes 35 272 13 %
2013-2014 Porto Alegre 36 283 13 %
2014-2015 Rosário 28 293 10 %

Presidência
2015-2016 São Paulo 37 303 12 %

36 Promédio 25 %
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Cidades que 
solicitaram

 ingresso



Cidades que sol ic i taram ingresso 159

Argentina

Cidade: Aguaray
Prefeito: Alfredo Darouiche
Partido Político: Salta Nos Une
Mandato: 2015-2019
População: 17217
Superfície: 2565 km2

Cidade: Balcarce
Prefeito: Esteban Andrés Reino
Partido Político: Unión Cívica Radical
Mandato: 2015-2019
População: 44.000
Superfície: 4.120 km2

Cidade: Carcarañá
Prefeita: Verónica Viviana Schuager
Partido Político: Frente Progresista Cívico y 
Social – Unión Cívica Radical
Mandato: 2015-2019
População: 16432
Superfície: 115 km2

Cidade: Famaillá
Prefeita: Patricia Noemi Lizarraga
Partido Político: Tucumán Innovador
Mandato: 2015-2019
População: 34.542
Superfície: 427 km2

Cidade: Libertador General San Martín - Jujuy
Prefeito: Óscar Jayat
Partido Político: Unión Cívica Radical
Mandato: 2015 – 2019 
População: 50273
Superfície: 9454 km2

Cidade: Perugorría
Prefeita: Angelina Soledad Lesieux
Partido Político: Partido Justicialista 
Mandato: 2013-2017
População: 12500
Superfície: 35 km2

Cidade: San Nicolás de los Arroyos
Prefeito: Ismael Passaglia
Partido Político: Frente para la Victoria
Mandato: 2015-2019
População: 150.000
Superfície: 67.000 ha

Cidade: Tres de Febrero
Prefeito: Diego Valenzuela
Partido Político: Pro Cambiemos
Mandato: 2015-2019
População: 340171
Superfície: 46 km2

Cidade: Villa Elisa
Prefeito: Leandro Arribalzaga
Partido Político: Cambiemos
Mandato: 2015-2019
População: 11117
Superfície: 192 km2

Brasil

Estado de Minas Gerais
Solicitud de Miembro Asociado de Mercociudades
Gobernador: Fernando Damata Pimentel
Partido Político: Partido dos Trabalhadores (PT)
Mandato: 2015 - 2019
População: 20 869 101
Superfície: 586528 km2

Cidades que 
solicitaram

 ingresso
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Equador

Cidade: Porto Viejo
Prefeito: Agustín Casanova
Partido Político: Camino
Mandato: 2014-2019
População: 307.463
Superfície: 960.73 km2

Ciudad: Cuenca
Intendente: Marcelo Cabrera Palacios
Partido Político: Igualdad
Mandato: 2014-2019
Población: 580.706
Superficie: 366.532 ha

Paraguai

Cidade: San Bernardino
Prefeito: Luis Aguilar Rios 
Partido Político: Partido Liberal
Mandato: 2015-2020
População: 15.000
Superfície: 104 km2

Ciudad: Itá
Intendenta: Gloria Benítez
Partido Político: Partido Liberal Radical 
Auténtico (PLRA)
Mandato: 2015-2020
Población: 75606
Superficie: 190 km2

Perú

Ciudad: Pimentel
Alcalde: José Francisco Gonzales
Partido Político: Fuerza Social Progresista
Mandato: 2015-2018
Población: 32346
Superficie: 66 km2

Venezuela

Cidade: Pedro Chien
Prefeita: Sol Incoronada Rubinetti
Partido Político: Partido Socialista Unido de 
Venezuela
Mandato: 2013-2017
População: 25.000
Superficie: 2275 km2
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Desafios
e perspectivas 
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Desafios e perspectivas para 
o próximo período

Em um contexto de equilíbrio instável

A América Latina vive processos políticos e 
sociais que estão marcando uma polarização 
nos posicionamentos e demandas de suas 
forças sociais e políticas. Poderia se catalo-
gar a situação atual de “equilíbrio instável”, 
ou seja, que qualquer força ou ação pode 
gerar um desenlace de instabilidade social, 
política e econômica. 

Este cenário manifesta contradições, que 
explicam alguns dos processos que estão 
vivendo vários países da região e o estado 
atual dos processos de integração, como o 
MERCOSUL e a UNASUL.

Instalaram-se temas na agenda como a cor-
rupção, a insegurança e o narcotráfico, que 
ameaçam as formas de vida e o relaciona-
mento dos cidadãos/as até agora conhe-
cidos. O modelo de desenvolvimento e 
consumo predominante no mundo na atua-
lidade determinou a divisão do trabalho e a 
distribuição da riqueza de certa forma que 
condena a grandes setores da humanidade 
à pobreza e à exclusão, e beneficia a uma 
minoria com uma concentração da riqueza 
nunca vista antes. 

Em um mundo onde o eixo de maior gravi-
tação econômica correu do Atlântico para 
o Pacífico, onde a tecnificação e a pesquisa 
tecnológica faz a diferença na hora de ter 
acesso aos benefícios da economia mundial, 

onde se projetar rumo a um desenvolvimento 
sustentável, inclusivo, cultural e socialmente 
diverso, poderia se materializar em um marco 
de integração regional profunda, onde pare-
ceria que um processo de integração regional 
(como MERCOSUL e UNASUL) nos colocaria 
em uma melhor posição para participar de 
negociações internacionais com outros blocos 
e terceiros países, preservando e desenvol-
vendo os produtos intelectuais e participando 
de cadeias que acrescentam valor à produção 
nacional e regional; aparecem contradições 
internas que enfraquecem e languidescem o 
processo de integração regional. 

A instabilidade política e a insegurança jurídica 
que se percebem no bloco regional, colocam 
em risco o avanço do processo e, geram retro-
cessos nos distintos planos em que se tinha 
avançado nos últimos anos na área de prote-
ção social e constituição de direitos na região. 

Em um cenário mundial de forte urbanização, 
a América Latina é o continente mais urbani-
zado e desigual do planeta, num mundo que 
desde 2014 a população urbana ultrapassou 
a população rural. Esta situação manifesta a 
relevância e a importância que têm e terão 
as cidades e os governos locais na promoção 
e desenvolvimento de políticas públicas que 
administrem e gerem o território, desde uma 
perspectiva do direito à cidade.
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O desafio de avançar no direito à cidade

O grande desafio para os governos locais 
será garantir políticas locais desde uma 
visão regional, como espaço de acesso a 
novas oportunidades, de conhecimento, de 
financiamento, de construção de resiliência, 
que permita avançar na nova agenda urbana, 
na consecução dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, na constituição de direi-
tos cidadãos, na construção de uma cidade 
de direitos, onde o direito à cidade seja para 
todas e todos.

Por isso, hoje é um imperativo defender e 
consolidar a integração regional como fer-
ramenta de desenvolvimento de nossos 
países e comunidades; defender e consoli-
dar a democracia como ferramenta garante 
a convivência cidadã, o gozo da liberdade e 
os direitos da cidadania. Reclamar uma nova 
governança nacional, regional e mundial em 
cada âmbito, gerando espaços para a parti-
cipação e a decisão dos governos locais. De 
defender e propor uma educação de quali-
dade, comprometermos a construir cidades 
educadoras, inclusivas e respeitosas das 
diferenças, inovando em gestão e aplicação 
de tecnologias, cooperando, trocando, adap-
tando os desenvolvimentos e os avanços 
locais que nossas cidades incorporaram para 
dar respostas e soluções à cidadania, privile-
giando o relacionamento entre o cidadão e o 
governo, promovendo a descentralização e a 
participação cidadã na co-gestão do público.

Fortalecer a partir da participação ativa e 
comprometida dos governantes locais no 
processo de Unidade na Diversidade, que 

vem se realizando na América Latina, sob a 
liderança de Mercocidades, conjuntamente 
com outras redes de cidades e associações, 
como FLACMA, AL-LAs, GATP e UCCI. Esse for-
talecimento nos convoca a construir identi-
dade e integração regional, a tecer laços e 
tecido social, a trabalhar em incluir, a conse-
guir a maior coesão social possível.

E por último, a paz, é condição necessária 
para poder desenvolver políticas públicas 
locais que incentivem um desenvolvimento 
humano com qualidade de vida. O grande 
desafio da humanidade é construir um 
mundo livre de conflitos armados, um mundo 
de paz, sem discriminações, de convivência 
pacífica, sem distinção por razões de raça, 
etnia, credo, religião, filiação política ou cul-
tura alguma. É um compromisso de todas e 
todos, porém uma responsabilidade inevitá-
vel para os governos locais, nacionais e pla-
taformas regionais que se atua e participa. 

É um grande desafio para Mercocidades e 
suas cidades avançar na geração ferramen-
tas e processos inovadores que apoiem e 
deem suporte às decisões que se acordem 
nos espaços de participação regional desde 
o local.
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Carta de São Paulo 
 

A gravidade dos problemas que acometem a vida urbana no século XXI, a 

responsabilidade desta Rede em atuar estrategicamente diante de outros movimentos 

estratégicos engajados no debate sobre esses problemas e o próprio objeto central de 

atuação da Rede – a promoção da integração regional – exigem sua atualização 

programática. 

 

As cidades sul-americanas, que governamos, são cenários de migração por 

necessidade, de epidemias decorrentes das poluições ambientais e de catástrofes como 

enchentes e secas, dentre outros problemas que se constituem em grandes desafios 

para governantes preocupados com o futuro da humanidade. Em nosso continente, 

esses problemas decorrem tanto de processos históricos de desigualdades quanto das 

mudanças climáticas que acometem atualmente todo o planeta. 

 

As cidades que governamos e habitamos não são as mesmas de 20 anos atrás. Elas 

cresceram e se complexificaram. Além disso, hoje são protagonistas no cenário 

internacional no que concerne a diversos aspectos, não só a possibilidade de mitigação 

de problemas que nelas aterrissam, mas também de oferta de soluções para desafios 

não só urbanos como civilizatórios para o futuro da humanidade. 

 

Nossa integração por meio da Rede Mercocidades potencializa a capacidade de 

governarmos essas cidades complexas ao mesmo tempo em que nos vincula em 

nossas ações diante dos desafios das cidades. Os desafios são de grande magnitude: 

as desigualdades socioeconômicas e de fruição do ambiente urbano, a migração, as 

epidemias e as catástrofes, o risco de esgotamento dos serviços ambientais, a violência 

e o risco à coesão social, entre tantos outros.  
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CARTA DE INTENCIONES

Basada en el Encuentro de la Comisión de Derechos

Humanos y de la Unidad Temática de Juventudes de la Red

Mercociudades

1 al 5 de agosto de 2016

São Paulo
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CONSIDERANDO QUE  la Red Mercociudades es una red compuesta por más de 300 ciudades del

MERCOSUR y de la UNASUR que organiza su trabajo en diferentes Grupos de Trabajos, Unidades

Temáticas y Comisiones Temáticas, entre las cuales Derechos Humanos y Juventudes;

CONSIDERANDO QUE  aunque la  Unidad Temática de Juventudes y la Comisión de Derechos

Humanos sean áreas de trabajo separadas dentro del  organigrama de la Red Mercociudades, ellas

fueron abordadas de manera transversal y conjunta durante el Encuentro realizado en São Paulo en

entre los días 1 y 5 de agosto de 2016;

CONSIDERANDO QUE  la  motivación de ser  �rmada una Carta común de Intenciones se dio

después del Encuentro en São Paulo, realizado entre los días 1 y 5 de agosto de 2016, y que reunió

participantes – del Gobierno, de la Legislatura y/o de la sociedad civil – de los municipios de São

Paulo, Santo André, Guarulhos, Rio Claro, Osasco, Governo do Estado de Minas Gerais (Brasil),

Córdoba  y  Província  de  Santa  Fé  (Argentina),  Montevideo  (Uruguay),  Paso  Yobai  (Paraguay),

Santiago de Chile (Chile) y Trujillo (Perú). 

CONSIDERANDO QUE  las  ciudades  y  los  demás  actores  participan y  se  dedican  de  manera

voluntaria  en  los  trabajos  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  y  de  la  Unidad  Temática  de

Juventudes;

CONSIDERANDO  QUE  el  trabajo  de  las  áreas  temáticas  se  basan  en  los  principios  de  la

Declaración Universal  de los Derechos Humanos adoptada por la Organización de las  Naciones

2
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Unidas en el año de 1948, así como en respecto de los valores democráticos y por la manutención de

la paz en el ámbito regional del MERCOSUR;  

CONSIDERANDO QUE  es  el  objetivo primordial  de las  ciudades y de los demás actores que

participan en esas áreas temáticas la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de

las poblaciones vulnerables como los jóvenes, los inmigrantes, la población LGBT, entre otras;

CONSIDERANDO  QUE  la  actuación  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  y  de  la  Unidad

Temática de Juventudes también se basa en el fortalecimiento de esas temáticas a nivel regional y de

la actuación conjunta de las ciudades y otros actores que tengan interés en la agenda;

CONSIDERANDO QUE  también es objetivo de la Comisión de Derechos Humanos y de la Unidad

Temática de Juventudes el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre sus participantes;

CONSIDERANDO QUE  los  participantes de las  áreas temáticas anteriormente citadas  también

buscan  el  fortalecimiento  y  más  legitimidad  del  espacio  institucional  de  discusión  y  acuerdos

fomentados por la Red.  

LOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO REALIZADO EN SÃO PAULO, ENTRE LOS

DÍAS 01 Y 05 DE AGOSTO DE 2016 ACUERDAN:

PRIMERO – DE LOS OBJETIVOS GENERALES

3



Anexos 172

Las  partes  acuerdan  celebrar  la  presente  Carta  de  Intenciones  que  persigue  los  objetivos

generales: 

1. Reforzar  la  cooperación  internacional  regional  y  técnica  entre  las  ciudades  y  actores

relevantes  del  MERCOSUR y  de  la  UNASUR en el  fortalecimiento  de  las  temáticas  de

derechos humanos y juventud;

2. Conjugar y articular  los esfuerzos ya existentes de las ciudades y actores relevantes del

MERCOSUR y  de  la  UNASUR para la  defensa y  promoción de los  derechos  humanos,

especialmente a las poblaciones vulnerables, como los jóvenes, los inmigrantes, la población

LGBT, las víctimas de la violencia del Estado, entre otros;

3. Fortalecer  los trabajos de esas dos áreas temáticas en articulación con otras áreas temáticas y

Grupos de Trabajo de la propia Red, como Género, Personas con Discapacidad, entre otras.

4. Fortalecer la solidaridad, el apoyo institucional y técnico entre los municipios integrantes de

la Red Mercociudades frente a las graves violaciones a los derechos humanos.  

5. Promover  un  mayor  compromiso  y  participación  de  las  ciudades  y  otros  actores

participantes,  intentando agregar siempre nuevos actores y diseminar la actuación de esas

áreas temáticas dentro de la própria Red así como para otros canales.  

6. Esbozar  en  medio  y  largo  plazo  un  proyecto  conjunto  entre  las  ciudades  participantes,

resultando  en  acciones  concretas  de  la  cooperación  –  a  ejemplo  del  Proyecto  Estado  +

Derechos.  

SEGUNDO – DE LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Las partes se comprometen a mantener, conforme sus limitaciones, el diálogo permanente,

por medio de diferentes vías de comunicación, de forma a garantizar que las redes de Derechos

Humanos y Juventud permanezcan siempre activas.

4
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También se comprometen a  participar,  cuando les  sea posible  –  y  siempre  respetando la

disponibilidad presupuestal-�nanciera y otras normas internas de su Alcaldía/Organización/Órgano

al cual responde – de los encuentros presenciales de la Comisión de Derechos Humanos y/o de la

Unidad Temática de Juventudes.

TERCERO – DE LAS CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO EN SÃO PAULO

En especial sobre el intercambio realizado durante el Encuentro de la Comisión de Derechos

Humanos y de la Unidad Temática de Juventudes en São Paulo, en agosto de 2016, cuyo informe

completo está disponible en el sítio de la Comisión de Derechos Humanos de la Red Mercociudades,

�rmando la intención de proseguir con la cooperación técnica y el intercambio de informaciones y

buenas prácticas, sobre todo en los temas de:

I. Juventud : especialmente en lo referente a la lucha contra la violencia ejercida sobre la

población teniendo en cuenta todas suas especi�cidades locales y territoriales; 

II. Inmigración :  especialmente  en  lo  que  concierne  al  intercambio  de  informaciones

técnicas sobre políticas públicas y equipamientos especí�cos para esa población,  bien

como modelos de materiales de formación sobre el tema;

III. Derecho a la Memoria y a la Verdad : especialmente en lo que concierne al intercambio

de experiencias ya consolidadas y/o en curso y en sus acciones de articulación del tema

con las prácticas de violencia de Estado aún cometidas en la actualidad; 

IV. Diversidad y  LGBT:  especialmente  con relación al  cambio de experiencias  sobre el

funcionamiento  de  equipamientos  públicos  de  referencia  y  experiencias  de

sistematización de datos y encuesta sobre esa población; 

5
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V. Derecho a la Ciudad:  en lo que concierne al cambio de experiencias de ocupación del

espacio público, involucrando el arte y la cultura; 

VI. Políticas sobre Drogas : en lo que concierne al intercambio sobre políticas de reducción

de daños y de la garantía de derechos humanos a los usuarios de sustancias psicoactivas.

CUARTO – DEL PRESUPUESTO

Esa Carta  no involucra compromisos presupuestales entre las partes.

QUINTO – DE LOS EFECTOS

Este documento tiene como objetivo exteriorizar las intenciones y los entendimientos entre

las  partes  sobre  trabajos  de  cooperación,  no  teniendo  el  presente  instrumento,  la  intención  de

vincular jurídicamente a las partes, ni crear obligaciones legales.

05 de agosto de 2016

Camila Cardoso Ribeiro , Municipalidad de Rio Claro  (Brasil).

Claudia Geovania Batista , Santo André  (Brasil) - sociedad civil.

Diogo Bueno de Lima , Municipalidad de Osasco (Brasil).

Eduarda Lorena de Almeida , Gobierno del Estado de Minas Gerais  (Brasil).

Ernesto Beltrame , Intendencia de Montevideo (Uruguay).

Felipe Silva de Araújo , Municipalidad de São Paulo  (Brasil).

6



Capítulo 7175

Gabriela Bruno , Província de Santa Fé  (Argentina).

Gimena Urta , Junta Departamental de Montevideo (Uruguay).

Guadalupe Mias , Municipalidad de Córdoba  (Argentina).

Felipe Gutierrez , Santiago do Chile  – sociedade civil.

Kelly Komatsu Agopyan , Municipalidad de São Paulo  (Brasil).

Lídia Gonçalves Botelho , Gobierno del Estado de Minas Gerais  (Brasil).

María José García Ascolani , Municipalidad de Paso Yobai  (Paraguay).

Maria Luiza Monteiro Canale , Municipalidad de Santo André  (Brasil).

Marina Morais de Andrade , Municipalidad de Guarulhos (Brasil).

Nuno Coelho de Alcantara Junior , Municipalidad de São Paulo  (Brasil).

Tatiana Ramón Villegas , Municipalidad Distrital La Esperanza Trujillo  (Perú).

Vitor Garcia de Oliveira Raymundo , Municipalidad de Guarulhos  (Brasil).
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Declaración del 47º Consejo de Mercociudades 
“En defensa de la democracia y la institucionalidad del Mercosur” 

 
A lo largo de sus 20 años de existencia, Mercociudades ha sido una firme defensora de los valores democráticos, 
así como del respeto a las instituciones del Estado de Derecho, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, 
las libertades individuales y colectivas, como pilares de una convivencia democrática y pacífica.  
 
Somos una red que ha trabajado promoviendo y proponiendo  ensanchar y profundizar el Mercosur, como un 
camino para lograr el bienestar de nuestros pueblos.  
 
Esta apuesta lleva implícita una propuesta del camino a recorrer para concretarla y pone de manifiesto la 
voluntad de los gobiernos integrantes de Mercociudades en desarrollar políticas públicas que permitan la 
inclusión social, la participación ciudadana, la construcción conjunta y el pleno ejercicio de los deberes y derechos 
que sustentan la ciudadanía regional. 
 
Ante el contexto regional de fuerte polarización política, Mercociudades ve con honda preocupación la situación 
que se ha generado y que pone en riesgo la institucionalidad, el marco jurídico acordado y el propio sentido de 
construcción de un Mercosur plural, solidario, ciudadano e inclusivo. 
 
Defender y profundizar la democracia es defender la institucionalidad democrática, las autoridades 
legítimamente electas, en un marco de respeto y tolerancia, a través de un diálogo constructivo que permita 
mirar hacia adelante, para enfrentar los grandes desafíos locales, nacionales y regionales. 
 
La participación de los gobiernos locales en la escena regional y mundial está tensionada por los roles y las 
responsabilidades que le impone esta participación.  
 
Hoy más que nunca es necesario participar activamente en el proceso de integración regional y en la agenda 
global. Esta afirmación tiene sustento en que el futuro del planeta se juega hoy en las ciudades y áreas urbanas.  
 
Por ello, la acción regional e internacional de los gobiernos locales es un instrumento para estimular el 
pensamiento crítico y el debate público frente a la pobreza, las desigualdades, la exclusión social, los desafíos de 
sostenibilidad y de respeto a las diversidades culturales, en una frase, el derecho a la ciudad, así como la defensa 
de los valores democráticos de convivencia. 
 
La situación generada nos convoca a seguir expectantes y exhortar a los Presidentes y a los gobiernos de los 
países del Mercosur a mantener la voluntad manifiesta, un diálogo franco, sincero y un desempeño ajustado al 
derecho de las instituciones y al marco jurídico regional, largamente consensuado por los estados parte. 
 
Hacemos un llamado a la defensa de la democracia, al diálogo, a priorizar una agenda positiva de trabajo en 
beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra región.  
 
En ese camino trabajando, aportando y apoyando, nos encontraremos juntos. 

 
Canoas, 6 de septiembre de 2016 
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CARTA DE INTENÇÕES

O ESTADO DE MINAS GERAIS, representado pelo Subsecretário de Fóruns Regionais da

Secretaria  Extraordinária  de  Desenvolvimento  Integrado  e  Fóruns  Regionais,  Fernando

Tadeu David, e a REDE MERCOCIDADES, representada pelo seu Secretário-Geral, Vicente

Trevas, manifestam a intenção de cooperação mútua, nos termos do art. 6° do Estatuto e

Regulamento das MERCOCIDADES que assim dispõe:

Art.  6° –  Podem  participar  de  MERCOCIDADES,  como

colaboradores, as demais instâncias dos governos sub-nacionais dos

países pertencentes ao MERCOSUL e à UNASUL que manifestem

sua  vontade  de  fazê-lo  e  cujos  governos  tenham  sido  eleitos

democraticamente. A cooperação com Consórcios e Associações de

Municípios será realizada por meio de convênios.

Na oportunidade, manifesta o compromisso do ESTADO DE MINAS GERAIS com os fins e

objetivos previstos no art. 2° do Estatuto e Regulamento das MERCOCIDADES, nos marcos

dos seus programas de internacionalização e de participação social, nos referidos termos:

1. Favorecer a integração regional e a participação das cidades na

estrutura orgânica e institucional do MERCOSUL e da UNASUL;

2.  Perseguir  a  co-decisão em suas áreas de competência  para o

MERCOSUL e UNASUL;

3. Incidir nas agendas internacionais e nos organismos multilaterais;

4. Impulsionar a criação de alianças entre as cidades através de suas

instâncias, promovendo o diálogo, desenvolvendo ações, programas

e projetos de interesse comum intermunicipal na construção de uma

agenda estratégica do processo de integração;

5. Promover o diálogo e a cooperação entre as redes de cidade sul-

americanas;

6.  Adotar  compromissos  referentes  à  Agenda  2030  das  Nações

Unidas para o Desenvolvimento Sustentável;
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7. Adotar uma agenda autônoma concreta baseada em indicadores e

metas  próprias  para as  cidades dos países do MERCOSUL e da

UNASUL;

8.  Criar  mecanismos  de  cooperação  entre  as  cidades  sul-

americanas,  a  fim  de  facilitar  o  intercâmbio  de  experiências  e

informações,  bem  como  o  acesso  dos  cidadãos  e  cidadãs  aos

centros  municipais  de  pesquisas,  desenvolvimento  tecnológico  e

cultural;

9. Estabelecer e impulsionar convênios e serviços recíprocos entre

os diversos membros e redes que vierem a se formar, aprovados

pelo voto de maioria simples das cidades membros do Conselho da

Rede;

10.  Potencializar  os  recursos  humanos  e  as  experiências

administrativas para gestões locais;

11. Coordenar a planificação e a promoção de ações vinculadas ao

desenvolvimento urbano das cidades;

12. Coordenar projetos e desenvolver programas integrados com o

objetivo  de  facilitar  a  realização  de  serviços  e  qualificar  a

infraestrutura urbana;

13.  Propugnar a cooperação entre governos locais  no campo das

ciências e da tecnologia;

14.  Desenvolver  e  potencializar  atividades  comuns  e  integradas

vinculadas à cultura, recreação, esporte e turismo;

15. Desenvolver e planejar o turismo regional;

16.  Realizar  estudos  e  colaborar  na  elaboração  de  planos  e

estratégias na área urbana e ambiental com o objetivo de harmonizar

e coordenar as ações nesta área;

17.  Colaborar  na  planificação  das  políticas  e  planos  de

desenvolvimento das cidades,  levando em conta a necessidade de

melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e cidadãs;
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18.  Impulsionar  a  adoção de políticas  adequadas  para prevenir  a

violência  nas  cidades,  lutando  por  uma  segurança  democrática,

incentivando o respeito à diversidade e a luta contra todo tipo de

discriminação, xenofobia e racismo;

19.  Impulsionar  a  formulação,  adoção  e  avaliação  de  políticas

públicas comuns nas cidades-membro da Rede;

20.  Impulsionar  a  criação  de  Unidades  Temáticas  entre  governos

locais,  com  representação  integrada,  para  a  planificação  e  o

desenvolvimento de projetos comuns e regionais;

21.  Propugnar  e  conscientizar  sobre  a  participação  cidadã  e  a

inclusão social, que conduz ao exercício ativo dos direitos no âmbito

político,  econômico,  social  e  cultural,  assim  como  lutar  pela

concretização da cidadania regional;

22. Identificar as causas de acentuação das desigualdades sociais a

fim  de  propor  e  apoiar  soluções  possíveis  de  serem  executadas

pelos governos locais;

23.  Difundir  uma cultura  democrática  e  democratizante nos níveis

local, regional e nacional, estabelecendo uma relação mais estreita

de cooperação para,  através dos governos locais,  definir  políticas

sociais adequadas;

24. Estudar e impulsionar, através dos diversos governos locais, a

implantação  de  políticas  coordenadas  que  tornem  os  serviços

públicos  acessíveis  às  parcelas  mais  pobres  da  população,

integrando-as ao desenvolvimento social e cidadão;

25.  Promover  e fortalecer  a integração de MERCOCIDADES com

outras instituições internacionais;

26. Promover e apoiar o acesso a financiamentos internacionais de

governos locais em nível regional e global.

Canoas, 06 de setembro de 2016
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Acordo de Cooperação

O  CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL  DO  GRANDE  ABC  e  a  REDE

MERCOCIDADES, entidades que compartilham de valores e interesses comuns

para fortalecimento e defesa da autonomia dos governos locais e seus membros,

adequados ao processo de integração e cooperação intermunicipal,  na busca do

desenvolvimento de planejamento, articulações e definições de soluções integradas

de caráter regional, e melhorias dos serviços públicos e das políticas sociais para

as cidades da América do Sul.

Considerando que o papel dos consórcios intermunicipais e associações de

municípios  na representação dos  governos locais  dos países  latino  americanos

representa  um avanço  nos  espaços  de  participação  política  nos  processos  de

integração regional;

Considerando  que  a  cooperação  de  entidades  de  integração  regional

impulsiona a criação de alianças entre as cidades, por meio de suas instâncias,

promovendo o diálogo, desenvolvendo ações, programas e projetos de interesse

comum;

Considerando  que  o  estabelecimento  de  relações  mais  estreitas  de

cooperação entre o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO GRANDE ABC e a REDE

MERCOCIDADES  desenvolverá  uma  cultura  democrática  e  democratizante  nos

níveis local, regional, nacional e internacional;

Considerando  que  esta  aliança  impulsionará  a  adoção  de  políticas  entre

governos locais, com representação integrada para o desenvolvimento de projetos

comuns e regionais;

Considerando  que  o  fortalecimento  deste  vínculo  impulsionará  a

participação cidadã, no exercício de seus direitos no âmbito político, econômico,

social  e  cultural,  na  busca  pela  concretização  da  cidadania  regional;

Consórcio Intermunicipal Grande ABC
Av. Ramiro Colleoni, 5  Centro - Santo André -  CEP: 09040-160 - tel: 4435-3555 -  fax: 4435-3576

www.consorcioabc.sp.gov.br
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Considerando o importante papel  que os governos locais  e as entidades

representativas,  bem como a importância da América Latina veem ocupando no

cenário internacional; e

Considerando  que  o  interesse  do  CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL  DO

GRANDE ABC e a REDE MERCOCIDADES tem em fortalecer este vínculo como

mecanismo de desenvolvimento de políticas públicas que visem o melhoramento da

qualidade de vida nas cidades e nas regiões metropolitanas da América Latina.  

CONCORDAM :

Em desenvolver e potencializar conjuntamente atividades, ações, programas

e projetos de interesse comum local, regional, nacional e internacional, no âmbito

econômico, político, educacional, científico, tecnológico, social e cultural que visem

melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e cidadãs;

Em  promover  sessões  de  trabalho,  realização  de  estudos,  seminários,

reuniões, cursos, debates, encontros, conferências, intercâmbios e outros eventos,

nas diversas áreas de interesse de seus respectivos governos locais;

Em trabalhar,  promovendo  e  fortalecendo  a  integração  com as  diversas

organizações nacionais e internacionais, governos locais e nacionais, para que os

municípios e províncias tenham seu devido espaço na agenda internacional; 

E,  em impulsionar  e  difundir  este  acordo  para  fortalecer  as  relações  de

amizade, cooperação e colaboração entre as cidades e os governos locais latino-

americanos.

Assinam este documento

Presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC

Presidente da Rede Mercocidades

Consórcio Intermunicipal Grande ABC
Av. Ramiro Colleoni, 5  Centro - Santo André -  CEP: 09040-160 - tel: 4435-3555 -  fax: 4435-3576

www.consorcioabc.sp.gov.br
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AC UER DO L ATI N OAM E RI CA NO D E UNI D AD  EN L A 
DI VER S I DAD
En 1992 los Gobiernos Locales del Mundo constatamos, en la Cumbre de la Tierra,  que
éramos el poder más débil del Estado y que estábamos llamados a jugar un rol importante en
las agendas globales emergentes. Así, llegamos a la conclusión de que debíamos unirnos si
queríamos realmente incidir y jugar el papel que nos compete.

Iniciamos entonces un camino de convergencia que nos llevó a realizar la primera Asamblea
Mundial de Alcaldes y Alcaldesas en 1996 en el marco de la Conferencia ONU HABITAT II en
Estambul.  Este  encuentro  evidenció  la  necesidad  de  crear  una  organización  mundial  de
Ciudades y Gobiernos Locales, lo cual se logró en un plazo de años. En 2004, los gobiernos
locales de América Latina concurrirnos de manera unitaria a la conformación de Ciudades y
Gobiernos  Locales  Unidos  (CGLU)  bajo  diversos  mecanismos  de  representación  y
articulación,

Ahí,  de  manera  muy  destacada,  participaron  representando  a  América  Latina  la  Federación
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACNIA),
MERCOCIUDADES, METRÓPOLIS —en su sección latinoamericana—, así como la Unión
de Ciudades Capitales Iberoamericanas (.ICO), un grupo numeroso de ciudades, organismos de
gobiernos locales y otros mecanismos institucionales.

Desde entonces, CGLU ha tenido un brillante desempe�o gracias al cual, año tras año, gana
espacio  para  los  gobiernos  locales  en  el  concierto  de  las  decisiones  a  nivel  mundial,
fortaleciendo su estructura interna y participando en la elaboración e implementación de las
agendas globales para el desarrollo. Recientemente, ha logrado un reconocimiento explícito
para los gobiernos locales del inundo en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la
ONU. En concreto, se trata de la localización de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
con un especial énfasis en el ODS 11, referente a Ciudades y Comunidades Sostenibles. Así,
hoy se reconoce que las ciudades, los gobiernos locales y las asociaciones de municipios son
gestores claves del desarrollo, esto es, actores políticos y no meros espectadores de lo que
acontece a nivel mundial.

En este  contexto,  las  autoridades  locales  de América  Latina  desean ser  partícipes  de la
consecución de ésta y  otras  importantes  agendas  internacionales,  y  ya  existen  diversos
actores que colaboran en este proceso. Sin embargo nos  hemos hecho conscientes de que,
así  como  CGLU  ha  forjado  un  exitoso  camino  en  la  unidad  para  el  reconocimiento  de
ciudades,  gobiernos  locales  y  asociaciones  de  municipios  a  nivel  global,  también  en
Latinoamérica  se  requiere  de  la  cooperación  articulada.  En  consecuencia,  la  valiosa
pluralidad que caracteriza a la región no puede ser sinónimo de dispersión, atomización de
esfuerzos o falta de articulación: es necesaria la unidad en la diversidoií

En el pasado cercano, las redes y asociaciones de América Latina no han trabajado juntas.
Cada una ha seguido sin coordinación, su propia agenda, representando sólo una parte del
múltiple entramado de las realidades locales en la región. Esta falta de unidad ha debilitado
la  voz  de las  alcaldesas  y  alcaldes  latinoamericanos  frente  al  mundo y  ha  mermado su
capacidad de incidir, no sólo en las agencias regionales que les afectan, sino en el escenario
global.
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Por ello, en los últimos años, en América Latina y el Caribe, se ha incentivado la construcción
de espacios de diálogo entre  redes nacionales, regionales y globales de gobiernos locales.
Han sido numerosos los esfuerzos realizados por todos los tipos de gobiernos sub nacionales,
municipios, ciudades, intendencias, estados federados, provincias y asociaciones para trabajar
juntos, en proyectos, programas y redes a lo largo y ancho del continente,

Así  —a pesar de la  reciente historia  de desentendí  un lentos entre las  diferentes
redes  de  la  región  que  desafortunadamente  se  suscitó  en  los  años  pasados—  se  ha
logrado  retomar  el  camino  del  diálogo  y  se  ha  desarrollado  una  ruta  consistente  de
encuentros entre los organismos municipalistas de la región (FLACMA, Mercociudades, KG
y ALLAS, entre cirros) a partir de septiembre de 2015. Este espíritu de establecer renovadas
relaciones que anima al municipalismo latinoamericano se re�eja en la apertura a un diálogo
sin prejuicios ni exclusiones.

La cooperación y las relaciones internacionales han inspirado importantes iniciativas, no sólo a
nivel nacional, sino en las diferentes sub regiones y a nivel latinoamericano. Tal es el caso de
las entidades con larga trayectoria ya mencionadas como FLACMA, MERCOClUDADES y la
UCCI.  Algunos  esfuerzos  más  recientes  incluyen  a  la  Alianza  Euro-Latinoamericana  de
Cooperación entre Ciudades (AL-LAs), la Confederación de Asociaciones de Municipalidades
de Centro América y el Caribe (CAMCAYCA), la Conferencia Nacional de Municipios de México
(CONAMM), la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y otras. Asimismo, en 2015 se
constituye el  Grupo Abierto de Trabajo Permanente de Ciudades y Gobiernos  Locales de
América  Latina  (GATP),  como  un  espacio  de  articulación  entre  ciudades,  asociaciones
nacionales y redes regionales.

Cada red y asociación municipalista ha mostrado su apertura para participar entre sí ya sea en
foros institucionales, reuniones bilaterales o conversaciones a distancia. Los resultados
generados permiten avizorar un proceso latinoamericano fortalecido con una concertación
para la participación en las instancias estatutarias de CGLU y con el desarrollo de proyectos en
conjunto.

Basados en esta vocación por la unidad, entendemos que estos primeros pasos necesitan aún
consolidarse y requieren la de�nición de una agenda programática conjunta de verdadero
consenso en  la  defensa de la  autonomía local  latinoamericana. Por lo anterior, el paso
siguiente debe ser la construcción de iniciativas colegiadas y de la armónica  de�nición de
claros  ámbitos  de  actuación  para  cada  una  de  las  redes;  se  requiere  terminar  con  la
confusión sobre los  alcances del quehacer de cada organismo, Lo importante es sumar el
valor agregado que cada quien puede aportar en bene�cio de los gobiernos locales y de los
ciudadanos.

A partir de ello deberemos propiciar el apoyo de diferentes partenariados que fortalezcan a
los  municipios  y  a  las  asociaciones  latinoamericanas  de  ciudades,  generando con�anza y
profundizando el diálogo entre los diferentes actores involucrados de cara a los 17 CIDS  de la
Agenda 2030. La mesa de diálogo que se ha denominado CORDIAL, aunque sea un mecanismo
informal y coyuntural, representa ya para todos la oportunidad de trabajar juntos en resolver
los retos  comunes, construir consensos y per�larnos a la unidad. 1.1a concertación debe
ayudarnos a lograr una más efectiva
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coordinación, colaboración horizontal y toma de decisiones regionales, así corno buscar 
agregar y potenciar el valor que cada parte aporta.

Los  gobiernos  locales  de  la  región  afrontan  de  primera  mano  serios  problemas
relacionados con la crisis de representación de la Democracia; el dé�cit y la baja calidad
de la vivienda; la inequidad y la desigualdad; la precariedad  en el acceso a los servicios
básicos; el reto de la movilidad urbana; la búsqueda del espacio público y los riesgos de las
poblaciones frente a los impactos derivados del cambio climático, entre otros importantes
desafíos.  Como el continente  más urbanizado del planeta, América Latina está llamada a
jugar un papel central en la de�nición de la nueva agenda mundial.

Con  todo,  en  América  Latina  son  muchas  las  Ciudades  y  los  Gobiernos  Locales  que
destacan  corno  laboratorios  de  innovación,  de  lucha  democrática,  de  defensa  de  los
derechos fundamentales de las mujeres y los hombres, y de la búsqueda de sociedades más
justas,  más  abiertas  e  incluyentes,  Son  múltiples  las  experiencias  de  nueva  gobernanza,
descentralización, innovación tecnológica, manejo de información y participación ciudadana;
de enfoque territorial de la  gestión y en derechos a la ciudad; de plani�cación estratégica,
urbana, social, cultural y en gestión de servicios públicos;  así como innovadoras formas de
intercambio de experiencias y cooperación descentralizada. Todo esto es parte de la caja de
herramientas necesaria para el nuevo paradigma del desarrollo sostenible, y requieren ser
sistematizadas y replicadas en los gobiernos locales latinoamericanos y en otras partes del
mundo,

Asimismo, se destaca el trabajo de las asociaciones nacionales de municipios, las cuales están
presentes en casi todos los países de la región llevando a cabo el diálogo entre las políticas
nacionales  y  locales,  reuniendo  un  amplio  número  de  municipios  a�liados  con
características distintas y fomentando los avances en las agendas de descentralización y
fortalecimiento de los gobiernos locales.

En  este  contexto  y  con  el  objetivo  de  fortalecer  los  procesos  de  descentralización  e
implementación  de  la  Nueva  Agenda  Urbana  Hábitat  lIl  y  de  la  Agenda  2030  en  los
municipios de América Latina y el Caribe, municipio por municipio, ciudad por ciudad, pero
también én el diseño de un futuro compartido como región, la hora ha llegado para que las
distintas  expresiones de asociacionismo y trabajo en red entre las Ciudades y Gobiernos
Locales de la región se acerquen, coordinen y sumen sus esfuerzos en aras de una visión
común:  el  compromiso  de  trabajar  unidos  en  la  diversidad  por  los  ODS,  por  el
derecho a la ciudad, por construcción de ciudadanía, por generación de instancias de
empoderamiento  del  ciudadano,  gobierno  abierto,  observatorios  ciudadanos  integrales  y
participación democrática que permita la construcción de  ciudades inclusivas, culturalmente
diversas y sustentables.

Ante tales razones, los abajo �rmantes nos comprometemos a consensuar esfuerzos que 
conduzcan a:

1. Impulsar la Coordinación de Autoridades Locales de América Latina por la unidad en la
diversidad, CORDIAL, cuya forma y modalidades de trabajo habremos de de�nir y
que  de  inicio  implicará  el  trabajo  coordinado  de  la  copresidencia  y  las
vicepresidencias compartidas por esta causa Latinoamericana.
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2. A estos efectos la coordinación será liderada por los integrantes de América Latina en el
Bureau de CGLU, la Copresidencia Mundial que resulte electa con pertenencia a
esta  región  y  las  vicepresidencias  regionales,  asistidas  por  la  Secretaría  de
FLAMA, la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudacles con el apoyo del
Secretariado Mundial de Cali World Secretary of UCLG En este tarea se espera
también la solidaridad y  apoyo de la Dirección General de la UCCI, ALLAs, las
Ciudades  Unidas  de  Francia  así  corno  de  otros  organismos  aliados  que  estén
dispuestos a colaborar con su generosidad en este desa�o.

3. Velar  porque  el  trabajo  de  la  Coordinación  se  fundamenten  los  principios  de
democracia, participación  ciudadana, transparencia, efectividad de sus acciones,
equidad  de  género,  transversaiidacl,  trabajo  en  red,  horizontalidad  de  las
decisiones,  focalización  en  políticas  públicas  y  servicios  que  desde  lo  local
agreguen valor  en el fortalecimiento institucional de la gobernanta, así como en
compromisos de cooperación, colaboración,  interacción y liderazgo compartido.

4. Así mismo, rea�rmamos que este proceso de uni�cación es inclusivo y no pretende 
acabar o reemplazar a ninguna organización ya existente, sino que procura la 
coordinación de todas estas.

5. y garantizar que esta coordinación practique el respeto a la pluralidad, diversidad 
y equidad entre las iniciativas existentes, sumando esfuerzos para hacer un frente de 
trabajo común;

Por  todo  lo  anterior  nos  trazaremos  un  plan  de  acción  consensuado  con  su  respectivo
cronograma a modo de hoja  de ruta  que, trazada para la coordinación, buscará garantizar la
participación de todas las y los actores y que los cambios sean un proceso gradual, e�ciente y
coherente con  la  realidad de la  región.  Rati�camos que la  visión compartida requerirá  el
compromiso con un proceso de integración que sea respetuoso de las diferencias y que
cree oportunidades para  establecer relaciones de con�anza y colaboración. Estamos ciertos
que el tiempo jugará a favor de esta nueva relación de solidaridad, respeto y trabajo provechoso
en favor de la Agenda 2030 y de los Gobiernos  Locales  de  América  Latina y el  Caribe.

Firmado en Bogotá Colombia
El 14 de octubre de 2016
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DECLARACION DE QUITO:  

“Ciudades Sostenibles y Asentamientos Urbanos para Todos” 
 
En el día de hoy, 16 de octubre de 2016, celebramos este X Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales 
en la ciudad de Quito, puente entre la Asamblea General de CGLU, celebrada en Bogotá y la Asamblea 
Mundial de Alcaldes y Cumbre Mundial de HABITAT III, que se celebrará también en la ciudad de 
Quito.  
 
Celebramos este Foro, como en ocasiones anteriores, previo a la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno que se realizará en Cartagena de Indias los próximos días 28 y 29 de octubre 
de 2016. 
 
Celebramos este Foro, igualmente, en un escenario mundial e iberoamericano en el que se reconoce, 
una vez más, el crecimiento acelerado de las ciudades (70-80 % para el año 2050) y los procesos de 
descentralización y desarrollo local, situaciones que presentan grandes retos para los gobiernos 
locales con luces y sombras.  
 
Luces, en la medida en que el acercamiento de la tarea de la gestión pública al territorio, a partir de 
sus instituciones más cercanas, ofrece la oportunidad de prestar mejores servicios a la ciudadanía. 
Sombras, en la medida en que este rol creciente de los gobiernos locales en asumir competencias y 
responsabilidades no suele ir acompañado de la transferencia de los recursos necesarios para su 
financiación por parte del Estado ni de la creación de sinergias entre los distintos niveles de la 
administración estatal para el desarrollo de políticas públicas y de estrategias de desarrollo nacional 
en beneficio de los ciudadanos. 
 
Vivimos en un mundo altamente vulnerable a los efectos e impactos del cambio climático que 
amenaza la sostenibilidad humana y la de los ecosistemas. Vivimos en un mundo atravesado por la 
expresión de todo tipo de violencias, conflictos armados, violencia de género, crimen organizado, 
racismo, exclusión social, xenofobia, intolerancia política o religiosa.  
 
Nos reconocemos en la extraordinaria riqueza de nuestro patrimonio cultural, que articula todas 
nuestras lenguas, todas nuestras historias, todas nuestras diversidades, todas nuestras identidades, 
todas nuestras formas de convivir en las ciudades.  

 
Vivimos en un mundo el que la raíz de los problemas de la vida cotidiana se encuentra a miles de 
kilómetros de distancia de nuestra realidad más cercana. 
 
La comunidad internacional toma conciencia de que es necesario construir un gran consenso, una gran 
alianza mundial con nuevas hojas de ruta, como la expresada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la Nueva Agenda Urbana, junto con compromisos internacionales vivos, como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
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Los gobiernos locales actúan impulsados por el viejo principio de pensar globalmente y actuar 
localmente. La Nueva Agenda Urbana, los ODS o los principios de la Declaración de los Derechos 
Humanos hoy pasan más que nunca por su “localización”, por una acción concertada a nivel local de la 
ciudadanía, sus instituciones y sectores privados, concretando esa alianza para el desarrollo en el 
territorio traducida en el Derecho a la Ciudad. 
 
Pero, al mismo tiempo, las ciudades, los gobiernos locales hemos tomado también la decisión de 
actuar globalmente, incidir en la raíz de los problemas, influir en las grandes políticas internacionales y 
unir fuerzas para enfrentar mejor estos desafíos. Para ello, se multiplica el trabajo en redes de 
ciudades y la alianza con organismos internacionales, reivindicando nuestro lugar y el derecho a 
participar en las mesas donde se toman las grandes decisiones de gobernanza mundial. 
 
Este Foro reúne a líderes locales representando a sus ciudades y sus redes, los territorios donde 
habitan más de 650 millones de personas de la comunidad iberoamericana. Al mismo tiempo, 
contamos con la presencia de organismos internacionales invitados que reconocen y apoyan este rol 
de las ciudades ante (en) los nuevos retos de la humanidad. 
 
Aprovechando esta oportunidad y asumiendo la responsabilidad de este encuentro, este X Foro 
Iberoamericano de Gobiernos Locales quiere sumarse al gran esfuerzo de las ciudades 
iberoamericanas por mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y ciudadanas y proclama: 
 
1. El municipalismo iberoamericano, la localización de los ODS y la Nueva Agenda Urbana. 
 

La Nueva Agenda Urbana y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tendrá un especial 
escenario en las ciudades. En este sentido, los gobiernos locales, por su conocimiento territorial y 
urbano, por su experiencia en mecanismos de evaluación, monitoreo y medición de impacto a nivel 
territorial y por su interacción comunitaria y organizativa, tenemos la capacidad de liderar, ejecutar y 
evaluar la implementación de estas nuevas agendas.  

Para ello necesitamos asumir su responsabilidad política, dotarnos de capacidades técnicas y 
herramientas jurídicas adecuadas y tomar conciencia de esta gran oportunidad. Al mismo tiempo, las 
administraciones locales necesitamos un mayor reconocimiento de los gobiernos de los Estados 
nacionales y organismos internacionales para generar recursos propios y para obtener recursos 
financieros necesarios para cumplir esta tarea. 

Declaramos nuestra férrea voluntad de avanzar y apoyar los procesos de descentralización, para 
mejorar los niveles de autonomía y gobernanza municipal, en la mejora constante de los procesos de 
participación ciudadana y de generar plataformas de concurrencia social entre Estado y sociedad civil. 

Es condición imprescindible que esta responsabilidad sea asumida promoviendo procesos 
consensuados de participación ciudadana, generando las alianzas con la academia, el sector privado, 
las organizaciones sociales, medios de comunicación, actores culturales y líderes de opinión.  
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2. Las ciudades como escenarios de cultura de paz contra la violencia. 

Las ciudades son escenarios donde las personas buscan progresar en un marco adecuado de 
protección y seguridad frente a las diversas formas de violencia que hoy en día las asolan. Este Foro 
asume la necesidad de impulsar la cultura de paz en la ciudad, promoviendo un concepto integral de 
seguridad, entendida como la garantía de las necesidades básicas, y la responsabilidad de las 
instituciones de atender a las personas que no pueden cuidarse por sí mismas.   

En este sentido, el Foro Iberoamericano apoya la celebración del “Foro Mundial ante las violencias 
urbanas y cultura de paz” que se celebrará en Madrid en el mes de abril de 2017, y todos los esfuerzos 
convertidos en programas de cooperación que apunten a este fin. De igual manera, hace un llamado  a 
crear una alianza con el mundo de la judicatura para construir una nueva justicia para una nueva 
ciudad, actualizando los instrumentos jurídicos para garantizar la defensa de los derechos humanos en 
las ciudades. 

3. La cooperación integral entre ciudades. 

Las ciudades se han convertido en centros de talento, conocimiento e innovación y han demostrado su 
capacidad para encontrar soluciones innovadoras a problemas concretos. Esto ha sido potenciado a 
través del intercambio de experiencias entre ciudades y el desarrollo de proyectos, los cuales han sido 
implementados indistintamente de manera exitosa en numerosas áreas urbanas. Ello demuestra que 
la cooperación internacional y el conocimiento urbano compartido son “claves” para mejorar nuestras 
urbes.  

Por ello, este Foro apoya el impulso de programas de “cooperación integral” entre las ciudades, 
programas que impliquen la capacidad de innovación y buenas prácticas no solo de sus áreas de 
gobierno sino también de las expresiones ciudadanas, sector privado o tejido académico, con el objeto 
de hacer de la cooperación una política pública sentida y compartida por la ciudadanía. Para ello, 
hacemos un llamado a los gobiernos nacionales y organismos internacionales para que respalden con 
recursos esta tarea y la vivan como una oportunidad complementaria con sus propias agendas en la 
búsqueda del desarrollo sostenible. 

4. El municipalismo iberoamericano en el escenario internacional: Construcción de la unidad en la 
diversidad. 
 
La unidad del municipalismo iberoamericano a través de sus redes es fundamental para tener fuerza 
en los escenarios internacionales, tanto de integración regional como a nivel mundial. Los últimos 
años han visto crecer la participación de los gobiernos locales en diversas redes de ámbito temático o 
territorial, dando fuerza a un rico tejido de intercambio e incidencia, pero, al mismo tiempo, haciendo 
compleja la articulación coordinada. En este sentido, este Foro saluda los avances alcanzados por la 
plataforma latinoamericana de diálogo “CORDIAL” en la que han participado redes convocantes de 
este Foro y que fortalecen una voz unida, a la par que plural, en otros escenarios, como el de la 
Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, y anima a explorar en el 
desarrollo de una agenda común. 
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5. Las ciudades en los escenarios de integración iberoamericana. 
 
El Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales tiene una larga trayectoria que comenzó hace 10 años 
con la celebración del I Foro en la ciudad de Montevideo. Ya en aquella ocasión el Foro recomendaba: 
  

“El establecimiento de una relación formal y permanente entre el Foro Iberoamericano de 
Gobiernos Locales y las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, así como de 
las otras instancias de la Conferencia Iberoamericana, para que los gobiernos locales participen 
activamente de la construcción de la agenda Iberoamericana a través de la creación de vínculos 
en los distintos niveles del espacio iberoamericano y particularmente con la Secretaría General 
Iberoamericana.” 

 
Por ello, el Foro fue reconocido en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de 
Santiago de Chile, en el año 2007, como parte integrante de la Conferencia iberoamericana y es, por lo 
tanto, deseo de Foro el seguir aportando, desde la perspectiva de las ciudades iberoamericanas su 
visión particular y privilegiada de todos los temas que conciernen a la vida pública y al bienestar de los 
ciudadanos iberoamericanos, para lo cual  decide crear una Secretaría Permanente que mantenga el 
hilo conductor y la memoria entre eventos. 
 
6. Juventud, educación y emprendimiento. 
 
La XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Iberoamericanos) se prepara para 
abordar como temáticas prioritarias las de “Juventud, Educación y Emprendimiento”. Los gobiernos 
locales iberoamericanos se suman a la convicción de que no será posible conquistar los ODS y 
construir una agenda urbana que consolide el Derecho a la Ciudad de impulsar programas de 
educación y emprendimiento que tengan como protagonistas a la juventud iberoamericana. En este 
sentido este foro saluda las propuestas que promueven la economía social y solidaria dirigidas a 
jóvenes, las iniciativas de colaboración entre universidades, como es el caso de la Unión 
Iberoamericana de Universidades. 
 
Estamos conscientes de la necesidad de crear mejores condiciones para garantizar la participación 
plena y real de las y los jóvenes en el acontecer político, social y cultural y por ello nos sumamos a la 
propuesta de una Pacto Iberoamericano de Juventud, que será aprobado por la XXV Cumbre 
Iberoamericana de Cartagena de Indias, comprometiéndonos a trabajar de la mano de otras instancias 
en pro de la puesta en marcha de programas de Movilidad Académica Iberoamericana.  

Como Foro de Gobiernos Locales Iberoamericano, estamos convencidos también de la importancia de 
que ellas y ellos puedan acceder al conocimiento y a un mundo laboral, productivo y competitivo, en 
condiciones de equidad y de calidad, para asegurar su pleno desarrollo. 

Queremos comprometernos, como gobiernos locales, a contribuir a las políticas de Estado que 
permitan ofrecer una educación universal, inclusiva, plural y de calidad, en beneficio de los educandos 
y al mismo tiempo del desarrollo de nuestras sociedades. 

Deseamos seguir implementando, desde las ciudades, políticas integrales que favorezcan la creación 
de empleo juvenil y espacios para el emprendimiento, la innovación y la creatividad de los jóvenes.  
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7. La comunicación, pilar fundamental para el desarrollo. 
 

Las ciudades hacen, construyen, protegen, fabrican, inventan, pero cuentan con pocos medios para 
comunicar, dar vida a todo lo bueno que son capaces de crear. La alianza con los medios de 
comunicación es fundamental para hacer más eficaz este compromiso a favor del bienestar de la 
ciudadanía.  

Por esta razón este Foro hace un llamado a las agencias internacionales y nacionales de noticias a 
incrementar su atención a la labor de los gobiernos locales ampliando su cobertura de noticias. 
Asimismo, hace un llamado a los gobiernos locales iberoamericanos a dotarse de herramientas 
propias que sean la voz de la ciudad, y saluda el proyecto de creación de la Agencia de Noticias de 
Ciudades Iberoamericanas como voz propia y caja de resonancia de las mejores prácticas locales de las 
ciudades y sus redes. 

El reto del desarrollo sostenible, del bienestar material y espiritual de la ciudadanía iberoamericana 
necesita de gobiernos locales sólidos que sean capaces de generar la concertación de actores en el 
territorio. Este X Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales proclama su compromiso por continuar 
trabajando para tal fin y decide volverse a reunir en la XI sesión, pendiente de acordar en coordinación 
con otros actores de la Conferencia Iberoamericana. 
 
 

En San Francisco de Quito, a 16 de octubre de 2016 
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PROTOCOLO DE COPERAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM  A  UNIÃO  DE  NAÇÕES  SUL-
AMERICANAS  –  UNASUL  E  A  REDE
MERCOCIDADES,  COM  O  OBJETIVO
ESTABELECER  MECANISMOS  DE
COOPERAÇÃO  ENTRE  AS  PARTES  E
ESTIMULAR  A  ATUAÇÃO  CONJUNTA  E
COLABORATIVA  EM  ÁREAS  DE  INTERESSE
COMUM.

CONSIDERANDO que  a  Rede  Mercocidades  é  a  principal  rede  de

governos locais da América do Sul, fundada em 1995 pela iniciativa de Prefeitos, Alcaldes e

Intendentes com  o  objetivo  de  favorecer  a  participação  dos  municípios  no  processo  de

integração  regional,  aumentar  a  inserção  internacional  das  cidades  nas  agendas

internacionais,  facilitar  o  intercâmbio  de  experiências  e  a  cooperação  horizontal  entre  os

governos da região.

CONSIDERANDO que a Rede Mercocidades busca fortalecer o vínculo

entre  as  cidades  para  aprofundar  os  debates  com intuito  de  encontrar  soluções  para  os

desafios comuns, pensar em propostas de políticas conjuntas e também fortalecer a voz das

cidades da América do Sul nos debates estratégicos sobre a Nova Agenda Urbana.

CONSIDERANDO que os Estados da América do Sul são membros da

UNASUL, um bloco que visa a fortalecer as relações culturais, políticas, sociais e econômicas

entre as nações da América do Sul.

CONSIDERANDO as  prioridades  programáticas  estabelecidas  pela

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em sua resolução 66/207, atinente à

Terceira Convenção das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Sustentável, a

ser  realizada  em  outubro  de  2016  –  HABITAT  III,  e  seu  enfoque  na  necessidade  de

planejamento urbano, entre outros tópicos.
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CONSIDERANDO os desafios das cidades presentes na Agenda 2030

para o Desenvolvimento Sustentável estabelecida na Assembleia Geral da ONU em setembro

de 2015.

CONSIDERANDO os compromissos assumidos pelos Prefeitos durante

a COP 21 em dezembro de 2015.

CONSIDERANDO que  as  Partes  compartilham  missões  similares  e

desejam estabelecer  mecanismos para cooperação em áreas comuns de atuação,  com o

objetivo de ampliar a efetividade e a eficácia de seus esforços de desenvolvimento;

CONSIDERANDO a importância do compartilhamento dos resultados da

parceria ora proposta com as cidades interessadas em consolidar uma plataforma estratégica

de cooperação, intercâmbio e articulação com o apoio da UNASUL e das Nações Unidas para

o desenvolvimento de soluções inovadoras para os governos locais.

A  REDE  MERCOCIDADES, neste  ato  representado  pelo  Senhor

Fernando Haddad, Prefeito de São Paulo e Presidente da Rede Mercocidades,  e a UNIÃO
DAS NAÇÕES SUL-AMERICANAS – UNASUL, neste ato representado pelo Secretário Geral

Senhor  Ernesto  Samper,  resolvem,  de comum acordo,  celebrar  o  presente  Protocolo  de

cooperação mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Esse Protocolo de Cooperação tem por objetivo estabelecer mecanismos

de cooperação entre os signatários, visando o desenvolvimento das relações em áreas de

mútuo interesse, compartilhar experiências e estudos além de avançar na colaboração e no

intercâmbio internacional e institucional.



Capítulo 7195

CLÁUSULA SEGUNDA
DAS ÁREAS E FORMAS DE COOPERAÇÃO

Para  a  consecução  dos  objetivos  do  presente  Protocolo,  as  Partes

convencionam em estabelecer Acordos de Cooperação Específicos nas áreas que a seguir

são detalhados, sem prejuízo da inclusão de outras áreas de comum interesse que possam

surgir:

a. Processo de metropolização na América do sul: Governo, Governança e

Políticas Públicas; 

b. Mobilidade urbana;

c. Desenvolvimento urbano; 

d. Estratégia  de  enfrentamento  das  desigualdades  sócio-espaciais  e

exclusão social;

e. Financiamento das cidades;

f. Cidades  ambientalmente  sustentáveis,  infraestrutura  eco  eficiente  e

socialmente inclusiva;

g. Desenvolvimento  social  e  políticas  públicas  de  garantia  de  Direitos

Humanos;

h. Migrações intraregionais e cidadania sulamericana;

i. Economia  urbana,  cadeias  produtiva  de  valor  social  e

empreendedorismo.

As Partes acordam que, com vistas a atingir os objetivos acima previstos,

poderão  ser  realizadas,  entre  outras,  as  atividades  de  cooperação  técnica  e  institucional

listadas a seguir:

j. Organização  de  reuniões,  seminários  e  oficinas,  voltados  para  o

aprofundamento e o progresso nas áreas relacionadas com a integração

e o desenvolvimento social das cidades da América do Sul;
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k. Desenvolvimento de atividades de cooperação e programas de trabalho

específicos em áreas previamente definidas;

l. Desenvolvimento de estudos conjuntos e/ou realização de consultorias;

m. Intercâmbio de material impresso e eletrônico, base de dados e outros

produtos relevantes para ambas as Partes.

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

As Partes, de comum acordo, assumem as obrigações relacionadas a

seguir:

a. Respeitar  integralmente  os  objetivos  estatuários  e  regimentais  das

partes convenentes

b. Dar  conhecimento  deste  Protocolo,  utilizando-se  dos  meios

institucionais  de divulgação de que dispõem e/ou por  intermédio de

outras mídias que possam ser utilizadas;

c. Informar sobre incidentes ou ocorrências que de alguma forma possam

comprometer os objetivos institucionais de ambas as partes;

d. Reconhecer  que  os  direitos  autorais  dos  documentos  elaborados

dentro do marco do presente convênio serão de propriedade:

d.1.  Da  Rede  Mercocidades  e  da  UNASUL,  naqueles  produtos

oriundos de sua ação conjunta;

d.2.  Compartilhados  entre  a  Rede  Mercocidades,  a  UNASUL e

qualquer  agência  de  fomento  que  atue  como  financiadora  de

quaisquer iniciativas no escopo deste Protocolo;

e. Inserir as respectivas logomarcas, bem como os créditos devidos, em

todos os produtos e/ou materiais resultantes deste Protocolo;
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f. Obter  sempre  a  anuência  prévia  sobre  textos,  artes,  imagens  e

informações  a  serem  publicadas  e/ou  divulgadas  no  âmbito  deste

Protocolo.

g.  Avaliar o protocolo em reuniões anuais entre as Partes com o intuito de

garantir o bom andamento dos projetos.

CLÁUSULA QUARTA
DAS RESPONSABILIDADES

As  responsabilidades  das  Partes,  descritas  de  forma  geral  neste

instrumento, serão definidas nos Acordos de Cooperação Específicos celebrados para cada

ação desenvolvida que contemplar as áreas determinadas na Cláusula Segunda. 

Fica  a  Diretoria  Executiva  da  Rede  Mercocidades  designada  para

acompanhar a implementação do presente Protocolo, bem como todas as demais ações e

instrumentos dele decorrentes, em nome da Rede Mercocidades. 

         Fica responsável, pela Unasul, ............................

CLÁUSULA QUINTA
RECURSOS FINANCEIROS

Este  Protocolo  não  contempla  qualquer  transferência  de  recurso

financeiro  entre as  Partes,  sendo certo que todas as  implicações financeiras  oriundas da

implementação de ações decorrentes deste instrumento serão submetidas à avaliação prévia

de recursos das Partes. 

Caso as Partes desejem realizar atividades que envolvam intercâmbio de

recursos  financeiros  entre  si,  formularão  Acordos  de  Cooperação  Específicos,  integrados

pelas atividades a projetos a serem desenvolvidos, que, uma vez formalizados por escrito

formarão parte integrante do presente Protocolo, devendo conter:



Anexos 198

a. Objetivos;

b. Cronograma de execução;

c. Designação de recursos humanos e materiais;

d. Financiamento;

e. Responsabilidade de cada uma das Partes;

f. Uso, propriedade e difusão de resultados;

g. Qualquer outra informação que as Partes considerem pertinentes;

Não  obstante  a  formulação  dos  Acordos  de  Cooperação  Específicos,

cada Parte poderá formular propostas adicionais de cooperação às quais se refere o presente

Protocolo. Tais propostas, caso não resultem em repasses de recursos financeiros entre as

Partes, podem ser acordadas por meio de instrumentos de formalização estabelecidos pelas

Partes.

No caso em que, para a implementação das atividades previstas neste

Protocolo  ou  seus  Acordos  de  Cooperações  Específicos,  a  UNASUL  receba  fundos

provenientes de contraparte ou de terceiros, estes serão administrados conforme as normas

financeiras  e  de  auditoria  das  Nações  Unidas  e  das  partes  neles  envolvidas.

CLÁUSULA SEXTA 
DA VIGÊNCIA

O presente Protocolo de Cooperação vigorará pelo prazo indeterminado

a contar da data de sua assinatura, podendo ser denunciado por qualquer uma das Partes

mediante comunicação expressa e por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência. 

Em caso de rescisão, os trabalhos iniciados deverão ser terminados.
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CLÁUSULA SÉTIMA
DA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

As Partes empenhar-se-ão em dirimir amigavelmente as controvérsias ou

reclamações advindas do presente Protocolo de cooperação.

CLÁUSULA OITAVA
PRERROGATIVAS E IMUNIDADES

Nada  no  presente  Protocolo  e  em  seus  Acordos  de  Cooperação

Específicos pode ser interpretado como uma renúncia expressa ou tácita às prerrogativas e

imunidades de que gozam as Nações Unidas, e, dentro desta, a UNASUL.

E por estarem de acordo, assinam o presente termo, em 4 (quatro) vias

de igual teor, em português, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 17 de outubro de 2016.

REDE MERCOCIDADES UNIÃO DE NAÇÕES SUL-AMERICANAS
– UNASUL 

 
ING. DANIEL MARTÍNEZ

Prefeito de Montevideo
Vicepresidente da Rede Mercocidades

 SR. ERNESTO SAMPER
Secretário Geral

UNASUL



Anexos 200

 
 

 
Declaración de Montevideo 

Unidad Temática de Género y Municipio de Mercociudades 
 
Reunidas en la ciudad de Montevideo, representantes de la Unidad Temática de Género y Municipio de 
Mercociudades, como autoridades del segundo y tercer nivel de gobierno, reafirmamos nuestro 
compromiso en la consolidación de políticas públicas orientadas a la construcción de ciudades más 
inclusivas, más seguras y respetuosas de la dignidad de las personas. 
 
El rol que desempeñan los gobiernos locales es clave en el diseño y ejecución de políticas públicas 
dirigidas a revertir los procesos estructurales de discriminación y violencia que sufren las mujeres tanto en 
espacios públicos como privados.  
 
El diálogo y la construcción colectiva entre los tres niveles de gobierno resulta fundamental para 
garantizar la implementación de acciones que orienten sus esfuerzos en la modificación de las relaciones 
de género que naturalizan prácticas de discriminación. 
 
Cada nuevo hecho de violencia, cada nuevo feminicidio exige la responsabilidad activa del Estado para 
investigar y sancionar judicialmente los delitos cometidos e implementar acciones sostenidas en el 
tiempo, amparadas por los principios y estándares internacionales vigentes en materia de derechos 
humanos. 
 
Asumir la lucha contra la violencia de género como un eje central es un paso ineludible para la 
consolidación de nuestras democracias. 
 
Por ello manifestamos nuestro absoluto respaldo a los planteos realizados por distintas organizaciones 
congregadas en las movilizaciones recientes en distintas ciudades en la región, ante la urgencia de 
impulsar mecanismos más efectivos que permitan prevenir situaciones de riesgo que enfrentan las 
mujeres a lo largo de su vida de diferentes formas.  
 
Ante la persistencia de estas situaciones hoy más que nunca resulta fundamental fortalecer las políticas 
de genero e igualdad, estamos convencidas que más allá de las coyunturas y cambios políticos los 
estados no deben desmantelar las institucionalidades creadas a partir del impulso comprometido de 
movimientos y organizaciones sociales. 
 
Invitamos a los intendentes/as, alcaldes/as, y prefeitos/as a comprometerse con políticas que contribuyan 
a los objetivos expresados arriba, e incorporar en la declaración que emane la Asamblea de 
Mercociudades a celebrarse el 25 de noviembre, durante su Cumbre, un párrafo específico sobre este 
tema, en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.   
 

Montevideo, 25 de octubre de 2016. 
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Día Internacional de los Derechos Humanos: celebración de los avances históricos
y reflexión sobre los retos del futuro
10 de diciembre de 2015

Hoy celebramos un nuevo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha en que
fue adoptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General  de las
Naciones Unidas hace 67 años, en París (Francia). La Declaración estableció por primera vez en la
historia un documento conteniendo los derechos humanos fundamentales básicos a ser respetados
universalmente. Además de celebrar la aprobación de este documento que influyó en la redacción de
muchos otros pactos y tratados posteriormente firmados por la comunidad internacional (influenciando
textos de constituciones nacionales), el 10 de diciembre es un día de reflexión sobre los derechos
humanos a nivel mundial.

Más específicamente, en el contexto de las ciudades, este es un día simbólico para pensar en los
grandes avances históricos que se han producido en los últimos años a través de la institucionalización
de los sistemas de garantía y promoción de los derechos humanos en este,  que es el  nivel  más
cercano a la población. La percepción de que los gobiernos locales también deben estar movilizados
para garantizar la tolerancia, la diversidad y el respeto a las diferencias, cambió el panorama de los
derechos humanos a nivel mundial y reforzó esta agenda que aún intenta establecerse en los grandes
debates internacionales.

Al  mismo tiempo,  hoy es  también un día  en que hacemos hincapié  en la  continua lucha por  los
derechos humanos en todas nuestras ciudades de Sudamérica. Celebramos todo lo que se ha hecho y
lo  que se está haciendo,  y  también reflexionamos sobre los  grandes retos  que aún tenemos por
delante: es necesario llevar a cabo una larga disputa simbólica de valores dentro del gobierno y en la
sociedad para  garantizar  que esta  cuestión  tan  fundamental  –  y  transversal  a  otros  temas  -  sea
considerada una prioridad y que podamos finalmente consolidar una cultura de derechos humanos en
las ciudades.

Aún es necesario luchar contra la discriminación y la violencia hacia la población LGBT, consolidar las
políticas de memoria, hacer frente a las altas tasas de homicidios de la juventud por las fuerzas de
seguridad,  garantizar  la  plena  integración  de  los  inmigrantes,  desestigmatizar  la  mirada  sobre  la
población en situación de calle, promover la educación en derechos humanos, el derecho a la ciudad, y
mucho más.

Por último, no podemos dejar de rendir homenaje a todos aquellos y aquellas que de alguna manera
contribuyen diariamente a los derechos humanos, específicamente en el contexto de las ciudades. Sin
el compromiso y la dedicación de cada una y cada uno, no habríamos avanzado y no habríamos sido
capaces  de  construir  esta  gran  red  internacional  de  promotores  y  defensores  de  los  derechos
humanos.

iCelebremos juntos los derechos humanos!"
Asesoría de Asuntos Internacionales de la Secretaría Municipal de Derechos Humanos y Ciudadanía
de São Paulo
Coordinación de la Comisión de Derechos Humanos de Mercociudades.
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Día Internacional de la Mujer 
8 de marzo de 2016

Día a día, mujeres diversas en su procedencia, edad, etnia-raza, orientación sexual, identidad de
género, se reúnen, movilizan y exigen sus derechos. 

Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, mujeres y hombres conmemoramos la histórica
lucha de las mujeres por la igualdad, la justicia y la paz; homenajeamos a todas las mujeres, en
especial a las que ya no están. 

El surgimiento del Día Internacional de la Mujer debe entenderse como el producto de un proceso
histórico e ideológico marcado por las luchas de las mujeres trabajadoras que a fines del siglo XIX
comienzan a organizarse junto con otros colectivos de mujeres para reclamar por sus derechos
laborales, civiles y políticos. Se rebelaban contra las condiciones inhumanas de trabajo, de vida
confinada al hogar y su imposibilidad de votar y ser candidatas. 

En  1977  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  proclamó  el  8  de  marzo  como  Día
Internacional  de  la  Mujer,  simbolizando  en  esta  fecha  la  larga  lucha  de  las  mujeres  por  el
reconocimiento y ejercicio de derechos. 

En América Latina,  las mujeres tienen una larga tradición de reivindicación de sus derechos.
Mujeres indígenas, afrodescendientes, blancas,  campesinas, de las ciudades, lesbianas, trans,
jóvenes,  adultas,  trabajadoras,  políticas,  en  el  gobierno  y  la  sociedad  civil  han  impulsado  y
sostenido la  agenda de mujeres  y  feministas,  articulando con otras agendas y ampliando los
feminismos desde las diferentes identidades. 

En Uruguay, el 8 de marzo de 1930 se registra la primera movilización de mujeres sindicalistas.
Desde  aquel  entonces  hasta  hoy  hemos  conquistados  muchos  avances.  Sin  embargo,  los
estudios realizados en las últimas décadas aún muestran que, en Uruguay, las mujeres son más
pobres que los hombres, tienen más dificultades para conseguir un trabajo formal, menos chances
de tener justicia salarial, cuidan más a las personas dependientes, limpian más sus casas y las de
otros/as,  tienen  menos  tiempo para el  esparcimiento,  el  disfrute  y  la  creación,  tienen  menos
oportunidades de ser elegidas en cargos de representación política, son menos visibles en las
artes y la cultura y, además, tienen más posibilidades de ser asesinadas por un hombre de su
familia  y  de  ser  blanco  de  acoso  y  violencia  en  los  espacios  públicos.  Estas  desigualdades
condicionan a hombres y mujeres en la libertad de pensar la forma de vivir de la manera que les
haga más felices.

Trabajar para la igualdad de género y hacer del mundo un mejor lugar para las mujeres y también
para  los  hombres,  es  un  compromiso  de  la  Unidad  Temática  de  Género  y  Municipio  de
Mercociudades, desde su creación en 1999.

Patricia González Viñoly
Coordinadora  de  la  Unidad  Temática  de  Género  y  Municipio  de  Mercociudades
Intendencia de Montevideo, Uruguay
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Mercociudades en el Día Mundial del Medio Ambiente
5 de junio de 2016

"A  pesar  de  que  las  decisiones  individuales  pueden  parecer  insignificantes  a  la  luz  de  las
amenazas  y  tendencias  mundiales,  cuando  miles  de  millones  de  personas  se  unen  con  un
propósito  común,  pueden  marcar  una  gran  diferencia".                       
Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki -Moon

El bienestar de la humanidad, el medio ambiente y el funcionamiento de la economía depende en
última instancia de la gestión responsable de los recursos naturales del planeta. Sin embargo, los
indicadores dan cuenta que los seres humanos seguimos consumiendo muchos más recursos
naturales de los que el planeta puede proporcionar de forma sostenible.

El 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 5 de junio el
Día Mundial del Medio Ambiente para fomentar el cuidado de la tierra, el agua y la capa de ozono
y concientizar sobre el cambio climático, la desertificación y el desarrollo sustentable.

El Día Mundial del Medio Ambiente es el principal vehículo de las Naciones Unidas para impulsar
a la acción y sensibilización por  el  medio ambiente.  A lo largo de los años ha crecido hasta
convertirse en una plataforma mundial que se celebra en más de 100 países. 

También se constituye como un día en que las personas pueden impulsar pequeñas acciones en
defensa del medio ambiente, uniendo las acciones individuales en una gran fuerza colectiva para
generar importantes cambios en la calidad de vida de las comunidades.

Vivir de forma sostenible significa hacer más con menos. Se trata de saber que las tasas actuales
de uso de recursos naturales y los impactos medio ambientales de estos no han de ser parte
indispensable del desarrollo económico. El DMMA es la oportunidad de que todos nos demos
cuenta de la responsabilidad para cuidar de la Tierra y convertirnos en agentes de cambio.

La educación ambiental, el tramado urbano, el tratamiento de residuos, el reciclaje, la industria, el
transporte, cada vez más todo se desarrolla dentro del marco de la sustentabilidad

En  definitiva,  las  Administraciones  y  Gobiernos  locales,  a  pesar  de  su  escasa  dotación
competencial directa en materia medioambiental, desempeñan, sin embargo, un papel crucial en
aspectos esenciales para una mejor protección de nuestros recursos naturales y ambientales.

Desde la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Mercociudades creemos que la
mejor forma de avanzar a nivel local y regional es mediante la articulación entre los gobiernos
locales, el sector académico, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones públicas y
privadas y todos aquellos integrantes de la comunidad que quieran aportar al cambio. Trabajando
de manera coordinada, conformando agendas transversales entre diferentes áreas, generando
indicadores  para cuantificar  los procesos de transformación y promocionando el  desarrollo  de
herramientas apropiadas para la toma de definiciones lograremos allanar el camino hacia una
sociedad cada día más sostenible e inclusiva.
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Comunicado de Mercociudades en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas
9 de agosto de 2016

Los pueblos indígenas son víctimas históricas de graves y masivas violaciones de derechos humanos,
sea por la no garantía de su legítimo derecho a la tierra, o por el no reconocimiento de la importante
contribución  cultural  para  toda  la  sociedad,  a  la  que  también  pertenecen.  Estos  pueblos  son
estigmatizados y muchas veces considerados invisibles a las políticas públicas...

"Los  pueblos  indígenas  son  víctimas  históricas  de  graves  y  masivas  violaciones  de  derechos
humanos, sea por la no garantía de su legítimo derecho a la tierra, o por el no reconocimiento de la
importante contribución cultural para toda la sociedad, a la que también pertenecen. Estos pueblos
son estigmatizados y muchas veces considerados invisibles a las políticas públicas. 

Además, no se puede olvidar que en períodos de ausencia de democracia, esta población también fue
una de las más vulnerables e impactadas por la violencia del Estado. 

El 9 de agosto de 1982, el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de
Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebró su primera reunión.
Ocho  años  después,  la  Asamblea  General  estableció  esa  fecha  como  Día  Internacional  de  los
Pueblos Indígenas, siendo el antecedente histórico de este aniversario. En 2016, ese día coloca un
énfasis en el “derecho a la educación”. 

El derecho de los pueblos indígenas a la educación está protegido por la Declaración de las Naciones
Unidas sobre  los Derechos de los Pueblos Indígenas,  así  como por  la  Declaración Universal  de
Derechos Humanos. El Objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, insta a asegurar
el  acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional, incluidos los
pueblos indígenas.

Según datos  de la  UNESCO, a pesar  de lo  dispuesto en estos instrumentos,  la  mayoría  de los
pueblos  indígenas  no  pueden  ejercer  plenamente  el  derecho  a  la  educación,  y  existen  graves
disparidades en materia de educación entre estos pueblos y la población en general. Muchas regiones
del mundo carecen de datos desglosados que podrían revelar la situación exacta de discriminación y
marginación de los pueblos indígenas. Sin embargo, cuando sí hay datos, estos reflejan la existencia
de graves y persistentes disparidades entre la población indígena y no indígena,  en términos de
acceso a la educación, permanencia y logros académicos, en todas las regiones del mundo.

La constante lucha por la igualdad y el respeto de sus derechos como pueblos y como personas, nos
lleva a instalar  prioritariamente en las agendas de trabajo de nuestras ciudades, mecanismos de
participación legítima y representativa de los diversos grupos y etnias indígenas, en la construcción de
las mejores soluciones que reclaman estos sectores de la sociedad. Para intentar una mirada nueva
es importante que los proyectos que se encaminen nunca lesionen sus valores culturales, su hábitat,
sus tradiciones y su derecho a la consulta previa. 

Coordinación de la Comisión de Derechos Humanos de Mercociudades
Cooperaron en la realización de este comunicado, la Municipalidad paraguaya de Paso Yobái y la Prefeitura
brasileña  de  São  Paulo  (ciudad  Coordinadora  de  la  Comisión  y  en  el  ejercicio  de  la  Presidencia  de
Mercociudades).
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Mensaje de Mercociudades en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones
Forzadas
30 de agosto de 2016

Em dezembro de 2010, a Organização das Nações Unidas, por meio de sua resolução nº65/209,
ratificada  por  diversos  países,  expressou  preocupação  com  o  aumento  do  número  de
desaparecidos pelo mundo e criou oficialmente a Convenção Internacional para a Proteção de
Todas  as  Pessoas  contra  Desaparecimentos  Forçados.  A  convenção  possui  atualmente  52
Estados-parte, incluindo grande parte dos países do MERCOSUL. A mesma resolução instituiu o
dia 30 de agosto como Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimento Forçado, com o intuito
de  chamar  a  atenção  para  o  tema  e  não  deixar  que  os  desaparecidos  sejam  legados  ao
esquecimento.

Segundo  a  convenção,  é  considerado  “desaparecimento  forçado”  toda  prisão,  detenção,
sequestro ou qualquer outra forma de privação de liberdade cometida por agentes do Estado ou
por pessoas ou grupos de pessoas que atuem com autorização, apoio ou aquiescência do Estado.
O desaparecimento em períodos de guerra e de regimes de exceção, como são as ditaduras, é
uma prática de “terrorismo de Estado” que tende a criar um medo generalizado na sociedade.
Esse crime de lesa-humanidade não atinge apenas o desaparecido em particular, mas também a
sua família e a sociedade como um todo. Em relação ao desaparecido podem ser violados seus
direitos à vida, ao cárcere digno e ao contato com seus familiares, por exemplo. Já em relação
aos familiares, há a permanente incerteza e a angústia de não saberem o paradeiro de seu ente
querido:.o desaparecimento constitui para eles um sofrimento reiterado. Finalmente, a sociedade
também tem o direito à memória e à verdade sobre as violações cometidas.

A  importância  de  se  estabelecer  um  dia  em  que  os  desaparecidos  sejam  relembrados  é,
justamente,  criar  uma  memória  coletiva  que  não  pactue  com  a  prática  do  desaparecimento
forçado.  Do  mesmo  modo,  a  Convenção  foi  criada  para  que  os  países  signatários  se
comprometam em combater o desaparecimento forçado e, ao mesmo tempo, possam se unir para
fortalecer a condenação desta prática com o respaldo da comunidade internacional.

O Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimento Forçado desse ano é lembrado uma semana
depois do mega-julgamento dos crimes perpetrados no La Perla,  maior  centro clandestino de
detenção do interior da Argentina (Córdoba). Foram condenados 28 violadores responsáveis pela
morte  e  desaparecimento  de  716  vítimas.  Dessas,  279  seguem  desaparecidas  e  71  foram
identificadas graças à recuperação das ossadas e trabalhos de antropologia forense.

Caso de São Paulo (Brasil)

Na  América  do  Sul,  há  diversas  iniciativas  de  memória  e  verdade  frente  aos  casos  de
desaparecimento,  sejam  aqueles  provenientes  de  períodos  de  exceção,  como  aqueles
continuamente perpetrados até os dias de hoje.

Em São Paulo (Brasil), a Coordenação de Direito à Memória e à Verdade (CDMV) da Secretaria
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Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), é responsável, ao lado da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp), da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH/MJC) e da
Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), pelo Grupo de Trabalho
Perus (GTP), dedicado à identificação dos despojos encontrados em 1990 na vala clandestina do
Cemitério Dom Bosco, no bairro de Perus, onde possivelmente foram enterrados desaparecidos
políticos da ditadura civil-militar  (1964-85), O GTP já analisou metade dos mais de mil  restos
mortais encontrados, dos quais 72,5% são vítimas do sexo masculino, em sua maioria jovens.
Além disso, no intuito de enfrentar as permanências desse período de exceção até o presente, a
CDMV tem buscado desenvolver uma política municipal para enfrentar o desaparecimento de
pessoas no presente, muitas das quais acabam sendo enterradas nos cemitérios municipais como
desconhecidos ou não-reclamados. As ações incluem, por exemplo, a criação de uma cartilha de
orientações gerais em caso de desaparecimento,  construída em parceria com o Programa de
Localização  e  Identificação  de  Desaparecidos  (PLID)  do  Ministério  Público  Estadual  e  as
secretarias municipais de Saúde, Assistência Social, Igualdade Racial e o Serviço Funerário, além
do Instituto Médico Legal."

Asesoría  de  Asuntos  Internacionales  de  la  Secretaría  Municipal  de  Derechos  Humanos  y
Ciudadanía de São Paulo
Coordinación de la Comisión de Derechos Humanos de Mercociudades
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Unidad temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 
Este año se conmemora el primer aniversario de la �rma del Marco de Sendai para la 

Reducción de Riesgos de Desastre 2015 – 2030. 

Del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai, Japón, delegados de diferentes naciones, de 

organizaciones de la sociedad civil y otros grupos se dieron cita para de�nir posturas relacionadas 

con el análisis, la detección y la prevención de los riesgos de desastre en los próximos 15 años, 

durante la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción de Riesgos de 

Desastre y empleando como base la experiencia del Marco de Acción de Hyogo.  

Cabe resaltar que, a más de 10 años de la �rma de dicho Marco de Acción, y si bien se han 

proporcionado fundamentales directrices en la mitigación de estas situaciones, los desastres 

continúan perjudicando los esfuerzos para lograr el desarrollo sostenible, cobrándose cientos de 

miles de vidas, millones de heridos y afectando la seguridad y bienestar de las personas y 

comunidades. 

Desde la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Mercociudades 

consideramos fundamental contribuir de manera articulada al desarrollo de las estrategias y 

cumplimiento de los objetivos planteados en el Marco de Sendai, que apuntan principalmente  a la 

reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas a las personas, las 

empresas, las comunidades y los países. 

Lograr este resultado requiere un fuerte compromiso de la dirigencia política de todos los 

niveles propiciando los medios necesarios para su consecución, tal como ha sido expresado en el 

Marco: “priorizando prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes 

implementando medidas integradas e inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social, 

sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional que prevengan y 

reduzcan la exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, aumenten la preparación 

para la respuesta y la recuperación, y de ese modo refuercen la resiliencia”. 

Es por ello que desde la unidad temática de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

Mercociudades subrayamos el rol fundamental que les cabe a los gobiernos locales en esta tarea, 

porque constituyen la primera instancia de vinculación entre el Estado, las instituciones y las 

comunidades en cada territorio, y consideramos que éstos deben ser reconocidos, convocados y 
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Unidad temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 
apoyados para avanzar hacia las metas de�nidas en el Marco de Sendai desde un enfoque integral, 

inclusivo y participativo. 

El cambio climático debe ser enfrentado de una manera inteligente y articulada, debido a que 

el mismo se constituye como uno de los principales factores que impulsan los riesgos de desastre, y 

por lo tanto las acciones deberán orientarse en la obtención de información, en el fortalecimiento de 

la gobernanza, en el involucramiento de todos los sectores que constituyen las comunidades y en el 

diseño de metodologías de trabajo ante estas situaciones. 

El Marco de Sendai ha planteado 7 metas globales para cumplir y observar sus avances 

durante el período, relacionados con: aumento de la cantidad de países que cuentan con estrategias 

de reducción de riesgos de desastre, mejora de la cooperación internacional para los países en 

desarrollo, y reducción sustancial de la cantidad de personas y regiones afectadas, de la mortalidad 

mundial originados por estos sucesos, así como las pérdidas económicas y los daños en 

infraestructura. 

Entendemos que los riesgos de desastre tienen marcadas características locales y es por tal 

motivo que se plantea la necesidad de contar con información que permita el desarrollo de políticas 

preventivas, a partir de inversiones públicas y privadas, contribuyendo al desarrollo sostenible. En 

este sentido, el rol de los Municipios cobra vital importancia, y es necesario empoderar a las 

autoridades y comunidades locales para reducir los riesgos de desastres brindando los recursos y 

herramientas que se requieran para tal �n. 

Se han planteado cuatro grandes líneas de trabajo, que constituyen los principales desafíos a 

enfrentar durante los próximos 15 años por las comunidades locales, Estados Nacionales, a nivel 

regional y a nivel mundial. Estas líneas de trabajo, que surgen como consecuencia de la experiencia 

adquirida a través de la aplicación y el desarrollo del Marco de Acción de Hyogo, pueden resumirse 

en comprender el riesgo de desastres; fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para 

gestionar dicho riesgo; invertir en la reducción de los mismos para la resiliencia;  y aumentar la 

preparación para casos de desastre a �n de dar una respuesta e�caz y resolver los problemas 

causados luego de estas situaciones. 



Capítulo 7209

 
Unidad temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 
Desde esta unidad temática de Mercociudades creemos que se deberá avanzar a nivel local  

y regional en el mismo sentido que el que ha sido planteado, promoviendo la generación de 

estrategias conjuntas para el desarrollo de indicadores que permitan conocer en mayor profundidad 

las características de los riesgos de desastre, integrando a la comunidad académica y demás 

instituciones a los efectos de contar con herramientas apropiadas para la toma de decisiones en 

relación a políticas educativas y preventivas, así como la de�nición de medidas para monitorear y 

controlar el desarrollo de estas políticas. 

Las estrategias de inversión y la generación de políticas inclusivas, educativas y sociales 

permitirán que las comunidades se encuentren más preparadas y disminuir los efectos adversos 

causados por estas situaciones cada vez más recurrentes, tanto en vidas, medios de subsistencia y 

salud como en bienes físicos, sociales, culturales y ambientales. 

A un año de la �rma del Marco de Sendai, asumimos el compromiso de velar por el 

cumplimiento de los objetivos y metas planteados, promoviendo la integración e involucramiento de 

las comunidades locales en el desarrollo de una agenda conjunta con el objetivo de lograr la 

resiliencia y el desarrollo sostenible de nuestra región y del mundo. 

 

 



Anexos 210

Mensaje  de  la  Presidencia  de  Mercociudades  en  Solidaridad  con  el  pueblo
ecuatoriano

La Red Mercociudades ha recibido con mucha tristeza las noticias de los dos grandes terremotos
ocurridos en los últimos días en Ecuador, afectando principalmente a las provincias de Esmeralda
y Manabí.

La Red se solidariza con las familias de las víctimas y manifiesta su pesar al Estado ecuatoriano,
gobiernos locales y provinciales, y a los ciudadanos ecuatorianos.

Los gobiernos locales de Mercociudades esperan que las ciudades afectadas puedan recuperarse
lo más rápido posible de esta lamentable tragedia.

Pedimos a todos y todas aquellos que puedan contribuir, que accedan a la página oficial  del
gobierno  ecuatoriano,  creada  para  recibir  las  donaciones  nacionales  e  internacionales  en
cualquier valor y en cualquier moneda.

www.inclusion.gob.ec/campana-solidaria-de-recoleccion/

#EcuadorListoYSolidario

Presidencia de Mercociudades (26/04/2016)



DIRETORIA EXECUTIVA 

A Presidência de Mercocidades do período 
2015-2016 é fruto do redesenho da gover-
nança da nossa Rede. Anteriormente, a Rede 
era conduzida por uma Secretaria Executiva 
anualmente eleita, exercida por uma cidade 
e seu chefe de governo, apoiada pela Secre-
taria Técnica Permanente.

Na Cúpula de São Paulo, repactuamos uma 
nova governança, constituindo uma Diretoria 
Executiva coordenada por um Presidente e 
exercida por um conjunto de Vice-presidên-
cias. Então, no nosso caso foi a Presidência de 
São Paulo apoiando a Vice-presidência para 
Relações Institucionais, Canoas; a Vice-pre-
sidência de Economia Urbana, Montevidéu; a 
Vice-presidência para Mudanças Climáticas e 
Desenvolvimento Urbano Sustentável, Rosá-
rio; a Vice-presidência para Desenvolvimento 
Social, Lo Prado; e a Vice-presidência para 
Integração Fronteiriça, Porto Alegre; além da 
Comissão Diretiva, composta por São Paulo, 
Rosário e Santa Fé; e da Secretaria Executiva.

Nesse período que vai de novembro de 2015 a 
novembro de 2016, a Direção da Rede teve de 
interagir com algumas agendas estratégicas. 
A primeira foi a Conferência de Paris, em 2015, 
onde a nossa Rede teve uma presença signifi-
cativa tanto na programação da Conferência 
stricto sensu, quanto nos eventos paralelos, 
os quais inclusive contribuíram para a sus-
tentabilidade na Declaração Final de Paris. 
Desses eventos paralelos, destacamos a 
Cúpula de Governos Locais, coordenada pela 
Prefeitura de Paris, da qual resultou uma 

declaração muito importante cujo objetivo 
era incidir na declaração final da COP 21. 
 
Também no âmbito da Conferência de Paris, 
realizamos na Embaixada do Brasil, com a 
presença da Ministra Izabella Teixeira, a qual 
integrava na época o comitê de negociação 
da declaração num seminário da Embaixada 
brasileira, que contou com a presença da 
Vice-Prefeita de São Paulo, Nádia Campeão, 
representando o Prefeito de São Paulo, Fer-
nando Haddad, na condição de Presidente 
da Rede, e a Vice Presidenta da Rede Mónica 
Fein, no debate sobre as cidades e a Declara-
ção da COP 21. 

A nossa Presidência foi justamente um pro-
cesso que preparou e viabilizou a participa-
ção da Rede nessas duas conferências, e a 
partir das quais a Rede vai ter de atualizar o 
seu programa a Mercocidades pós Habitat III. 
Aliás, Mercocidades e a Nova Agenda Urbana. 
A partir de agora a grande atualização pro-
gramática de Rede Mercocidades é interagir 
com a Nova Agenda Urbana, consolidada em 
Quito e também a Agenda 2030, homologada 
pela comunidade internacional em setembro 
de 2015.

A Presidência conduziu a Rede de maneira 
colegiada, numa conjuntura muito estraté-
gica que foi a conjuntura das conferências 
mundiais estruturantes, como a COP 21 e o 
Hábitat III, a consolidação dos organismos 
multilaterais da região que se expressou no 
Memorando de Entendimento entre a Rede 
Mercocidades e a UNASUL, e a celebração na 
Cúpula de Santa Fé o Acordo de Cooperação 
CEPAL e Mercocidades e, por último, o diá-



logo com mecanismos regionais e de finan-
ciamento, que é um tema forte da Vice- Pre-
sidência de Economia Urbana.

Situação Mundial no exercício 
de Presidência

Migração e Refúgio

A América do Sul enfrenta muitos problemas 
de ordem social e econômica, como as cri-
ses sucessivas, a falta de trabalho e oportu-
nidades, as desigualdades sociais e diversas 
outras dificuldades comuns a todos os países 
que integram essa parte da América.

A imigração, sem dúvida, foi transformada em 
um problema que, em suas entranhas, acolhe 
diversos fatores os quais a fazem possível e 
necessária na maioria de casos; de modo 
geral os imigrantes chegam à cidade de des-
tino abandonados de direitos, o qual vem a 
significar poucas possibilidades de encontrar 
trabalho e moradia. Nos últimos anos, princi-
palmente a partir de 2011, o fluxo migratório 
para a Europa e países de economia avançada, 
intensificou-se drasticamente, ampliando 
complicações na questão  migratória.

De acordo com a Organização das Nações 
Unidas (ONU), os mais de 15 conflitos (8 na 
África, 3 no Oriente Médio, 1 na Europa e 3 na 
Ásia) existentes no mundo atualmente têm 
sido a principal motivação para essa situa-
ção, principalmente na Europa. Isso ocorre 
porque os migrantes, em sua maioria, são 
refugiados (pessoas que deixam seus terri-

tórios e migram com o objetivo de fugir de 
conflitos e de perseguições por motivos polí-
ticos, religiosos, raciais, de nacionalidade, de 
orientação sexual, entre outros) dessas regi-
ões de disputas.

Não diferente do processo migratório em 
direção à Europa, as migrações massivas 
causadas por guerras civis, violações dos 
direitos humanos, desastres naturais, crises 
econômica e política nos países da América 
Latina e o Caribe compõem um fenômeno 
cujas dimensões ainda não foram medidas 
em sua totalidade.

Discriminação Social

Parte do pensamento da sociedade do século 
XXI pode ser caracterizada por uma distinta 
concepção de solidariedade com alguns 
acontecimentos trágicos.

O racismo e a discriminação a qualquer título 
são abomináveis aos olhos daqueles que 
tratam aos outros com igualdade, respeito e 
amor independentemente da cor, da raça, do 
sexo, da idade, da profissão, do gênero, da 
orientação sexual, entre outros.

A discriminação social é um tema de atuali-
dade, sobre o que pode ser debatido larga-
mente, nos países que vivemos, ocorrendo 
com frequência contra os negros e mais pre-
cisamente em relação aos negros pobres, se 
agravando, por componentes de gênero, de 
classe e de idade, contra as mulheres, crian-
ças, idosos e minorias em geral.



Narcotráfico

O narcotráfico está presente em todos os Esta-
dos. A comercialização de drogas é o segundo 
ramo de atividade econômica do planeta, 
sendo superada somente pelo comércio de 
armas, gerando uma receita de aproximada-
mente 500 bilhões de dólares anual.

Diante do fato de alguns países latino ameri-
canos figurarem entre os maiores produtores 
de droga, a guerra contra o tráfico figura entre 
os principais problemas da América Latina, 
gerando intervenções de outras nações na 
região. O narcotráfico, apesar de ser uma ati-
vidade ilegal, portanto criminosa, se consti-
tui em grupos organizados conhecidos como 
máfia, sendo que as principais têm origem 
em países fora da América do Sul.

Crise econômica

Oito anos após a crise financeira mundial, 
desencadeada pela desvalorização dos ati-
vos, a economia internacional persiste apre-
sentando baixas taxas de crescimento, com 
elevada instabilidade financeira e tendência 
à deflação de preços. 

Além das dificuldades em se retomar o cres-
cimento sustentável nas economias desen-
volvidas e a despeito de políticas monetárias 
muito agressivas – afrouxamento monetário 
e taxas de juros próximas de zero desde 2008 
– as economias emergentes estão sendo 
empurradas para o centro da crise. 

Neste início de 2016, as perspectivas para 
os países em desenvolvimento se deterio-

ram ainda mais diante das transformações 
estruturais em curso na economia mundial, 
o início da Quarta Revolução Industrial, tema 
extremamente debatido no recente Fórum 
Econômico Mundial, em Davos, Suíça.

Cabe ressaltar que, um pouco antes do fecha-
mento deste informe, ocorreram as eleições 
nos Estados Unidos na qual se elegeu o republi-
cano Donald Trump, o que tem causado diversas 
especulações a respeito de como se encami-
nharão as medidas econômicas e sociais e que 
certamente influirão no mundo inteiro, princi-
palmente em países em desenvolvimento. 

CELAC

Durante a Cúpula da Comunidade de Estados 
Latino-americanos e Caribenhos (CELAC), em 
Quito, no início de 2016, os Chefes de Estado e 
de Governo aprovaram uma Declaração Polí-
tica, tratando de direitos humanos, demo-
cracia, paz e segurança, medidas coercitivas, 
mudança climática, meio ambiente, desen-
volvimento sustentável, trabalho, coopera-
ção, tecnologias da informação, arquitetura 
financeira regional e internacional, finan-
ciamento para o desenvolvimento, cultura, 
drogas, habitação, migração, mecanismos 
de integração, descolonização em relação a 
Porto Rico e Malvinas. As discussões foram 
embasadas em documentos da Organização 
das Nações Unidas.

Também, especificaram o compromisso 
em continuar o estabelecimento da ordem 
desenvolvida no Haiti, além de elogiarem o 



reestabelecimento de relações diplomáticas 
entre Cuba e Estados Unidos. Consideraram 
que o território da base de Guantánamo deve 
ser devolvido a Cuba, para normalizar suas 
relações. Ademais, apoiaram o Panamá no 
projeto de ampliação do canal e o processo 
de paz na Colômbia.

Na mesma Cúpula, foi aprovado um Plano de 
Ação com as diretrizes para a gestão em 2016. 
Abordaram temas vinculados à segurança ali-
mentar, países sem litoral, luta contra o ter-
rorismo, bens culturais, proteção de migran-
tes, turismo sustentável, transparência, luta 
contra a corrupção, dívidas soberanas, ocea-
nos, desenvolvimento energético e desarma-
mento nuclear.

MERCOSUL, UNASUL e OEA

A atuação dos organismos regionais na Amé-
rica do Sul foi influenciada pelas mudanças 
partidário-ideológicas em seus governos. 
Notadamente, as eleições de Mauricio Macri, 
na Argentina, e de Pedro Pablo Kuczinsky, no 
Peru, e a assunção de Michel Temer, à Pre-
sidência do Brasil, provocaram um realinha-
mento na geopolítica sul-americana. Entre os 
episódios que demonstraram as orientações 
políticas estabelecidas no poder, ressaltam-
-se as manifestações de apoio e de repúdio 
dadas por ocasião do afastamento de Dilma 
Rousseff. Na ocasião, o Secretário-Geral da 
União das Nações Sul-Americanas (UNA-
SUL) exprimiu posicionamento contrário ao 
processo, ao passo que a Organização dos 
Estados Americanos (OEA) acompanhou com 

preocupação e o Mercado Comum do Sul 
(MERCOSUL) não marcou posição.  

No ano de 2016, as três organizações – MERCO-
SUL, UNASUL e OEA – destacaram-se por sua 
atuação em relação à instabilidade política na 
Venezuela. Com o agravamento da crise eco-
nômica, que afeta diretamente suas cidadãs e 
seus cidadãos, e com os crescentes conflitos 
entre os Poderes Executivo e Legislativo – que 
culminaram na abertura do processo contra o 
Presidente Nicolás Maduro, em outubro – os 
arranjos regionais dispuseram-se a mediar o 
diálogo entre governo e oposição. 

Além disso, no âmbito do MERCOSUL, Argen-
tina, Brasil e Paraguai decidiram não aceitar 
a rotatividade da Presidência pró-tempore do 
bloco para a Venezuela e instalaram uma “pre-
sidência compartilhada”, formada por embai-
xadores dos 4 Estados-parte, isolando Caracas 
do processo decisório. Ademais, exigiram um 
prazo para a incorporação do acervo norma-
tivo do MERCOSUL à legislação venezuelana, 
sob a ameaça de suspensão. O procedimento 
foi discutido também para a possível aplica-
ção da Cláusula Democrática – do MERCOSUL, 
da UNASUL e/ou da OEA – a Caracas.

XX CÚPULA DE MERCOCIDA-
DES: “Ciudades del Futuro, 
Desafíos del Presente” 

São Paulo,  12 a 14 de novembro de 2015

Conforme é estabelecido pelo estatuto da 
Rede Mercocidades, a transmissão da Presi-



dência ocorre nas Cúpulas da rede, entre os 
meses de novembro e dezembro de todos os 
anos, na cidade que assumirá a presidência. 

Desta maneira, a Prefeitura de São Paulo orga-
nizou a XX Cúpula de Mercocidades, na qual 
estiveram presentes aproximadamente 200 
representantes das diversas cidades de Mer-
cocidades, de organizações parceiras, além de 
representantes da sociedade civil e prefeitos. 

O evento foi composto pela reunião das Uni-
dades Temáticas, reunião do Conselho esta-
tutário, palestras sobre temas relacionadas 
às questões de integração regional e a Nova 
Agenda Urbana e terminou com a Assembleia 
de Prefeitos, a qual homologou a reestrutu-
ração da rede. 

Com a modificação do estatuto de Mercoci-
dades, a nova governança ficou dividida em:

•	 Cúpula de Chefes de Governo, substi-
tuindo a Assembleia Geral, composta pelos 
prefeitos para definir as grandes diretrizes 
da Rede, com reunião anual.

•	 Conselho, o qual congrega quarenta 
cidades, responsável homologar e executar 
as atividades e ações propostas pela Dire-
toria Executiva, com base nas diretrizes da 
Cúpula de Chefes de Governo.

•	 Diretoria Executiva,  a    qual    substituiu    
a    Secretaria    Executiva, composta pelos 
seguintes integrantes: Presidência da Rede 
(Fernando Haddad, Prefeito de São Paulo), 
Vice-presidência para Relações Institucio-
nais (Jairo Jorge, Prefeito de Canoas), Vice-

-presidência para Economia Urbana (Daniel 
Martínez, Prefeito de Montevidéu), Vice-
-presidência para Desenvolvimento Social 
(Gonzalo Navarrete, Prefeito de Lo Prado), 
Vice-presidência para Integração Frontei-
riça (José Fortunati, Prefeito de Porto Ale-
gre), Vice-presidência para Desenvolvimento 
Urbano Sustentável e Mudanças Climáticas 
(Mónica Fein, Prefeita de Rosário), Secretá-
rio Executivo (Vicente Trevas, Secretário de 
Relações Internacionais e Federativas de 
São Paulo) e Comissão Diretiva (Rosário, São 
Paulo e Santa Fé).

Definiu-se que essas três instâncias - a 
Cúpula de Chefes de Governo, o Conselho e 
a Diretoria Executiva – seriam os responsá-
veis por conduzir a rede, assessoradas pela 
Secretaria Técnica Permanente de Mercoci-
dades (STPM), estabelecida em Montevidéu, 
pelas 21 Unidades Temáticas (UTs), Comis-
sões ou Grupos de Trabalhos. Na ocasião, o 
Prefeito Fernando Haddad, na condição de 
novo Presidente da Rede, designou o Secre-
tário de Relações Internacionais de São Paulo 
como Secretário Executivo de Mercocidades.



No primeiro dia de encontro, 12 de novem-
bro, houve cinco plenárias sobre os seguintes 
temas relevantes à Mercocidades: 

Plenária I – Hábitat III e a Nova Agenda Urbana 
Estratégica.
Plenária II – Agenda 2030.
Plenária III – COP 21: A Questão Socioambiental 
e a Metrópole.
Plenária IV - Participação Social no MERCOSUL.
Plenária V - Lançamento do Livro “Paradiplo-
macia em Movimento: Perspectivas em Home-
nagem aos 20 anos da Rede Mercocidades.”

Já o segundo dia, 13 de novembro, foi mar-
cado pela reunião do Conselho de Merco-
cidades com foco na nova Governança e na 
Reforma do Estatuto, além das reuniões das 

unidades temáticas, e, por fim, pela celebra-
ção do 20º Aniversário da Rede Mercocidades, 
que ocorreu na Biblioteca Mario de Andrade, 
a principal biblioteca pública da cidade de 
São Paulo, fundada em 1025, detentora do 
segundo maior acervo documental de biblio-
gráfico do país e por um almoço de confrater-
nização das Prefeitas e Prefeitos.

Entre os assuntos tratados durante a XX 
Cúpula, além da reforma do estatuto e gover-
nança, estão: 

•	 Apresentação do informe do período de 
Mercocidades de 2014 – 2015 pela Prefeita 
de Rosário e então Secretária Executiva da 
Rede, Mónica Fein; 

•	 Artigo de 500 palavras oferecido pela 
relatoria regional da CEPAL para a Conferên-
cia Hábitat III; 



•	 Grupo Aberto de Trabalho Permanente 
(GATP), em que foi iniciado um trabalho de 
articulação com todas as entidades na região 
da América Latina que sentiam incapacidade 
de articulação internacional dos municípios 
da região; 

•	 Instituto de Turismo de Mercocidades, 
cuja ideia é potencializar os produtos turís-
ticos vinculados às identidades das cidades 
do Mercosul; 

•	 Programa de Cooperação Sul-Sul; 

•	 Programa da ONU (UNISDR), que cuida da 
redução de riscos de desastres, cujo enfo-
que é a prevenção, ou seja, evitar que desas-
tres aconteçam;  

•	 Associação de Universidades do Grupo de 
Montevidéu (AUGM), em que Mercocidades, 
AUGM e UFRGS se comprometem a cooperar 
fortemente em fomentar um trabalho conjunto 
e cooperativo das cidades e universidades; 

•	 Coordenações e subcoordenações das 
unidades temáticas, comissões e grupos de 
trabalho; 

•	 Candidatura da cidade de Santa Fe para 
exercer a Secretaria Executiva para o perí-
odo de 2016/2017; 

•	 Postulações para integrar o Conselho de 
Mercocidades; 

•	 Solicitações de ingresso à Rede;

•	 Ratificação dos convênios com: UCCI e 
também com UNISRD;

•	 Declaração de São Paulo.

Por fim, o último dia de Cúpula, 14 de novem-
bro, foi marcado pela Assembleia Geral de 
Mercocidades (atual Cúpula de Chefes de 
Governo) na parte da manhã e por um almoço 
das Prefeitas e Prefeitos posteriormente.

Nesse momento, houve a transferência de 
titularidade da Secretaria Executiva (atual 
Presidência) de Mercocidades e Prefeita de 
Rosário, Mónica Fein, para o Prefeito de São 
Paulo, Fernando Haddad. Este, em seu dis-
curso, frisou que os governos regionais, mui-
tas vezes, não têm a sensibilidade de perce-
ber a intensidade dos problemas urbanos, 
enquanto os governos nacionais nem sempre 
se pautam pela agenda urbana onde mora 
mais de 50% da população mundial e, no 
caso da América Latina, mais de 80%. 



Dessa maneira, segundo o Prefeito de São 
Paulo Fernando Haddad, os problemas devem 
ser enfrentados localmente, sem esquecer que 
todos têm implicação regional, nacional e até 
mesmo global. Além disso, enfatizou a neces-
sidade da pauta urbana de combate à desi-
gualdade e à intolerância seja cada vez mais 
articulada nos diversos âmbitos de governo. 

No decorrer do encontro, foi proclamada a 
Declaração de São Paulo (anexo I) e assinado 
o Adendo de Ratificação do Acordo entre 
União de Capitais Ibero-americanas (UCCI) e 
Mercocidades (anexo II).
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