
RELATÓRIO DA 
COOPERAÇÃO:
SAN JUSTO–PAVLOS MELAS



SAN JUSTO–PAVLOS MELAS

Palavras-chave
#Regeneração urbana

#Gestão de resíduos

#Crescimento sustentável e inclusivo

#Participação e Conscientização

Pavlos Melas é um município da unidade regional de Tessalônica, Macedônia Central, Grécia.

San Justo é uma cidade argentina, capital do departamento homônimo.

A COOPERAÇÃO EM RESUMO

Áreas temáticas de cooperação
Gestão de resíduos sólidos municipais

Objetivos
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Sensibilizar as 
instituições 
(educacionais, civis e 
municipais etc.) sobre 
a necessidade de 
um desenvolvimento 
institucional 
sustentável.

Promover a 
regeneração 
urbana e o 
crescimento 
inclusivo.

Trocar ideias e 
experiências na 
gestão de resíduos.
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Atividades

San Justo e Pavlos Melas, apesar de suas grandes 
diferenças (em tamanho, ambiente construído 
e natural, necessidades e expectativas sociais, 
portarias legislativas e oportunidades econômicas), 
compartilham o fato de ambas estarem em uma fase 
urbana transformadora.

Durante as duas visitas de estudo, as duas cidades 
identificaram o tema gestão de resíduos e proteção 
ambiental como o principal campo de cooperação, 
que foi desenvolvido em seu plano de ação conjunto 
com as seguintes atividades:

• Planos Gerais de Desenvolvimento Urbano e Planos 
Peri urbanos de Proteção Ambiental: Informações 

quantitativas e qualitativas sobre áreas problemáticas 
- definindo os principais problemas para os habitantes 
e para o meio ambiente; proteger as áreas limítrofes 
do município com uma abordagem sustentável.

• Plano de viabilidade financeira para gerenciamento 
de materiais reciclados: Definir um mix de marketing 
que afeta toda a cadeia de produção de produtos 
reciclados, desde a coleta até o descarte.

• Programa de conscientização pública: Evolução de 
um plano de conscientização adequado direcionado 
à mudança de comportamento dos cidadãos para 
reciclar mais.

Partes envolvidas

San Justo: Município / estabelecimentos de ensino 
/ Cooperativa Recicladora (EcoRes SJ) / instituições 
sem fins lucrativos.

Pavlos Melas: Município de Pavlos Melas, Ministério 
do Meio Ambiente, autoridade regional, parceiros 
/ prestadores de serviços, cidadãos, ONGs, 
organizações comunitárias.

desempenhar na gestão dos resíduos, tendo como 
eixo central os 5 R (Substituir, Reduzir, Reciclar, 
Reutilizar, Recuperar / Reparar).

Nesse contexto, um projeto piloto foi elaborado para 
proteger características específicas da terra e da 
biodiversidade do local, conectando os componentes 
existentes da infraestrutura verde e uma nova 
proposta de proteção ambiental segura.

Melhorar/Completar o Plano de Gestão de 
Resíduos de San Justo.

O município de Pavlos Melas compartilhou com San 
Justo o plano de conscientização sobre resíduos 
existente e os resultados alcançados até o momento. 
A partir desta experiência, o Município de San Justo, 
implementou um conjunto de ações destinadas a 
sensibilizar os cidadãos sobre o papel que podem 

PRINCIPAL INTERVENÇÃO - PROJETO-PILOTO



PRINCIPAIS IMPACTOS A NÍVEL 
LOCAL
A natureza da cooperação foi transformadora para 
o setor específico (gestão de resíduos) e relevante, 
uma vez que familiarizou San Justo com novos 
conceitos de gestão de projetos. San Justo recebeu 
orientações importantes para seu plano de gestão 
de resíduos, o qual buscará a solução tecnicamente 
melhor e mais viável financeiramente. Isso apoiará a 
preparação de um investimento emblemático na 
cidade, que introduzirá um modelo de gestão de 
resíduos sustentável e incorporará a participação 
dos cidadãos na reciclagem de resíduos.
O nível de inovação alcançado nesta cooperação 
cidade-cidade foi elevado, especialmente nas 
propostas de sensibilização para as questões 
socioambientais.

“A cidade-par proporcionou um novo 
enquadramento, nomeadamente na gestão 
dos resíduos sólidos urbanos e permitiu-nos 
melhorar o nosso projeto de restauração 
urbana e incorporar os objetivos ambientais 
no plano de gestão municipal”.

“A cidade-par aplicou algumas soluções 
inovadoras que nos inspiraram, no que diz respeito 
à coleta e ao processo de reciclagem de materiais 
com o apoio de grupos comunitários sensíveis”.

- Cidade de San Justo

- Cidade de Pavlos Melas 
“Para que as cidades persistam sem colocar 
as futuras gerações em risco e a sua própria 
existência, é importante que cada programa/
projeto/plano empodere cada cidadão”.

LIÇÕES APRENDIDAS E VALOR AGREGADO DO IUC

CONTRIBUIÇÃO PARA MARCOS INTERNACIONAIS

Tópicos relacionados aos ODS e Agenda Urbana para a UE:

Agenda Urbana para a UE: economia circular, 
soluções baseadas na natureza.

DESENVOLVIMENTO 
URBANO



INTERESSE EM FUTURAS REDES TEMÁTICAS

AGRADECIMENTOS

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

Interesse demonstrado por Pavlos Melas tanto 
no Plano de Ação e na pesquisa realizada pelo 
Programa

Gerente IUC do Pareamento: Raúl Daussa
Cidade de San Justo: Nicolas E. Cuesta
Cidade de Pavlos Melas: Marios Asteriou
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