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Situada na margem sul do rio Tejo, em frente a Lisboa, Almada é um dos 18 municípios da área 
metropolitana de Lisboa. A visão de Almada baseia-se em sua Estratégia de Desenvolvimento Local, 
em vigor nas últimas três décadas.

Belo Horizonte é um município brasileiro e capital do estado de Minas Gerais. A cidade já foi indicada 
pelo Comitê de Crise Populacional das Nações Unidas como a metrópole com melhor qualidade de 
vida da América Latina. 

A COOPERAÇÃO EM RESUMO

Áreas temáticas de cooperação
Energia Sustentável e Planos de Ação Climática

Objetivo

Troca de experiências 
relacionadas à agenda 
de mudanças climáticas, 
especialmente à 
redução dos gases de 
efeito estufa.
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Atividades 

Durante as duas visitas de estudo, ambas as cidades 
tiveram a oportunidade de identificar áreas comuns 
de interesse para o plano de ação:

Na primeira missão para Belo Horizonte, da qual 
participaram quatro representantes da cidade 
de Almada, a agenda incluiu visitas a projetos de 
Desenvolvimento de Cidades Inteligentes, como o 
Centro de Operações Integradas de Belo Horizonte 
e uma Parceria Público-Privada que trabalha para 
modernizar a iluminação pública na cidade. Na área 
de meio ambiente, o grupo visitou um Consórcio 
criado para recuperar a Lagoa da Pampulha; parques 
urbanos; um projeto de agricultura urbana; um espaço 
para criação de joaninhas para controle de pragas em 
fazendas urbanas; e a reforma do Estádio do Mineirão 
com tecnologias eficientes e sustentáveis. Eles 
também visitaram o projeto de habitação de interesse 
social “Vila Viva”, onde puderam aprender mais sobre 
como integram os aspectos sociais, urbanísticos e 

jurídicos em um grande projeto de moradia adequada 
para comunidades de baixa renda.

Na segunda missão a Almada, uma delegação de 
cinco representantes de Belo Horizonte visitou a 
cidade com o objetivo de conhecer in loco as políticas 
e experiências de alterações climáticas e transportes 
sustentáveis   implementadas pelo município 
português. A equipe brasileira teve uma série de 
encontros sobre as diferentes políticas e iniciativas 
implementadas por Almada no tema das alterações 
climáticas, que já há alguns anos é um pilar da política 
municipal. Outro destaque foram as visitas a projetos 
em implantação no campo, em que a equipe pôde 
vivenciar as atividades organizadas para alunos sobre 
plástico zero, projetos realizados em uma comunidade 
vulnerável, três meios de transporte diferentes, um 
parque construído no centro da cidade e uma estação 
de tratamento de água residual.

Partes envolvidas

Municípios de Belo Horizonte e Almada; e órgãos 
de gestão pública, organizações da sociedade civil e 
instituições de ensino em ambas as cidades. 

eficiência - menos carbono”. Nesta ação-piloto, a 
Câmara Municipal de Almada irá avaliar a adoção de 
um sistema de procedimentos internos que prevê 
a contratação de metas anuais e a criação de um 
conjunto de indicadores de execução de suporte à 
execução física do seu plano de ação anual. Como 
base para este exercício, serão utilizados os contratos 
de metas e performance já aplicados com sucesso 
em Belo Horizonte. A introdução desses contratos 
terá um foco especial na criação de um sistema de 
indicadores que integrem métricas relacionadas 
à economia de energia e redução de emissões 
de CO2, mas também indicadores que avaliem o 
progresso do município em relação aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para além da 
experiência de Belo Horizonte, Almada irá também 
capitalizar na sua própria experiência como o 
primeiro município a ser certificado com a certificação 
EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme).

A cidade de Belo Horizonte tem sido fortemente 
inspirada na experiência desenvolvida pelo 
Laboratório Vivo para a descarbonização de 
Almada, que tem implementado um espaço urbano 
organizado, otimizado, inclusivo e conectado, com 
baixo teor de carbono, resiliente e mais acessível. 
Com base nessa experiência, Belo Horizonte tem 
interesse em criar na cidade uma Plataforma Local 
de Ação Climática participativa e interinstitucional 
semelhante, a fim de reduzir a emissão de gases de 
efeito estufa; e também na criação de centralidades 
urbanas polarizando unidades de vizinhança 
qualificadas com oferta diversificada de comércio e 
serviços, desenho urbano de qualidade e acesso ao 
sistema de mobilidade. Estas centralidades também 
visam promover a coexistência no espaço público e 
novos hábitos de redução da emissão de gases de 
efeito estufa.

Complementarmente, o Município de Almada 
desenvolverá um sistema piloto para “Mais 

PRINCIPAL INTERVENÇÃO – PROJETO PILOTO



DESENVOLVIMENTO 
URBANO

PRINCIPAIS IMPACTOS A NÍVEL 
LOCAL

O novo Plano Diretor de Belo Horizonte se propõe 
a articular sustentabilidade e desenvolvimento 
econômico para a construção de uma cidade melhor 
para as gerações presentes e futuras. Dessa forma, 
traça-se um modelo de cidade compacta, que reúne 
moradia, comércio, educação, trabalho e lazer. No 
caso das Centralidades (áreas urbanas acessíveis 
com concentração diversificada de empregos, 
comércio, serviços públicos e privados, habitação, 
lazer e equipamentos culturais), que já estão previstas 
no regulamento do Novo Plano Diretor de Belo 
Horizonte, a cidade está interessada em estudar e 
acessar tecnologias disruptivas e verdes para serem 
aplicadas na sua concepção, bem como a governança 
local e modelos econômicos já desenvolvidos pelo 
Laboratório Vivo em Almada.
Espera-se que a introdução dessas modalidades 
inovadoras em Belo Horizonte tenha implicações 
mais amplas, uma vez que Belo Horizonte é uma 
cidade líder no trabalho do Pacto Global de Prefeitos 
do Brasil.

Por seu turno, o sistema piloto “Mais eficiência - 
menos carbono” a implementar em Almada irá 
fornecer critérios e indicadores para a avaliação 
da implementação dos planos das secretarias 
municipais conectados ao seu impacto na 
sustentabilidade da organização e do município. Não 
existe experiência semelhante em Portugal, o que 
levanta desafios interessantes para a cidade do ponto 
de vista institucional.

“A experiência da cidade par nos deu a 
possibilidade de ver um piloto de novas 
centralidades urbanas norteadas pelos 
princípios da sustentabilidade, resiliência, 
eficiência energética e mitigação das 
mudanças climáticas”.

“Podemos destacar três aprendizados principais: 
1) a cooperação física e in loco estendida ao longo 
do tempo permite um compartilhamento mais 
eficaz; 2) a aprendizagem em um programa que 
inicialmente pode parecer ter uma abordagem de 
fluxo de conhecimento mais voltada da cidade da 
UE para a cidade da LAC, provou ser uma verdadeira 
aprendizagem mútua. O mecanismo do programa 
por si só acabou proporcionando essa troca direta 
e, nesse sentido, foi muito eficaz e superou nossas 
expectativas. 3) Em relação aos dois pontos anteriores, 
não podemos deixar de sublinhar o modo como 
o programa tem permitido valorizar as relações 
humanas permitindo a produção de documentação 
técnica e o desenvolvimento de ações de 
aprendizagem conjuntas, coerentes e verdadeiras”.

- Cidade de Belo Horizonte

- Cidade de Almada

LIÇÕES APRENDIDAS E VALOR AGREGADO DO IUC

CONTRIBUIÇÃO PARA MARCOS INTERNACIONAIS

Tópicos relacionados com os ODS e Agenda Urbana para a UE:

Agenda Urbana para a UE: Adaptação às Alterações Climáticas; Transição de energia.

AÇÃO 
CLIMÁTICA



INTERESSE EM FUTURAS REDES TEMÁTICAS

AGRADECIMENTOS

Interesse de Belo Horizonte tanto pelo Plano 
de Ação quanto pela pesquisa realizada pelo 
Programa

Interesse demonstrado por Almada tanto no 
Plano de Ação quanto na pesquisa realizada pelo 
Programa

Gerente IUC do Pareamento: Tatiane de Jesus.
Cidade de Belo Horizonte: Hugo Salomão França.
Cidade de Almada: João Cleto, Catarina Freitas.
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