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#Mobilidade sustentável
 

Objetivos

Intercâmbio de experiências entre 
Cidades Patrimônio da Humanidade, 
especialmente nos campos de:

Arequipa é a segunda cidade mais povoada do Peru (depois de Lima) e capital da província e do 
departamento homônimo. Sua área metropolitana integra vinte e um distritos e constitui um importante 
centro industrial e comercial do país.

Granada está localizada no sul da Espanha, na região de Andaluzia. Constitui um importante centro 
turístico por seu legado histórico e monumental (especialmente a Alhambra) e pela proximidade à 
estação de esquí de Sierra Nevada.

A COOPERAÇÃO EM RESUMO

Áreas temáticas de cooperação 
Gestão e promoção de sítios do patrimônio histórico 
e reabilitação de ambientes urbanos socialmente 
degradados
Mobilidade sustentável
Habitação social
Gestão sustentável de água

1 2 3

EM MAIO DE 2020, A CIDADE DE AREQUIPA, NO PERU, 
ANUNCIOU SUA NOVA PORTARIA MUNICIPAL DE APOIO 
AO USO DE BICICLETAS E À CONSTRUÇÃO DE FAIXAS 
NO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE: UMA MEDIDA 
INSPIRADA NA MOBILIDADE NÃO-MOTORIZADA DA 
CIDADE ESPANHOLA DE GRANADA.

Habitação 
social Mobilidade

Gestão 
sustentável 
da água



Atividades 

Durante as visitas de estudo, Arequipa considerou de 
grande importância aprender com a experiência de 
outra Cidade do Patrimônio Mundial, como Granada, 
e como conseguiu administrar para revitalizar e tornar 
mais sustentáveis a habitação, as infraestruturas 
urbanas e a mobilidade. Arequipa também estava 
interessada na identificação e desenho dos projetos 
nesta área a serem implementado em breve  com 
os recursos já disponíveis para o centro histórico da 
cidade, incluindo um empréstimo do Banco Inter-
Americano de Desenvolvimento para renovação de 
redes de água e saneamento.

Para Granada, o principal objetivo desta cooperação 
foi a troca de experiências sobre o modelo de gestão 

para aprimorar o programa de habitação de interesse 
social em contextos de patrimônio.

Quatro projetos-chave foram definidos em Arequipa, 
em coerência com o plano de desenvolvimento da 
cidade. A colaboração com Granada enriqueceu sua 
preparação: (i) Plano de drenagem e investimento para 
o Centro Histórico da Cidade; (ii) Renovação das redes 
de água e saneamento no centro histórico da cidade 
através de métodos não-invasivos; e (iii) Plano de 
mobilidade e desenvolvimento dos espaços públicos 
para turismo.

Por outro lado, as atividades previstas em Granada se 
relacionavam à regeneração urbana e da habitação de 
interesse social no centro histórico da cidade; e gestão 
sustentável da água.

Partes envolvidas
Municípios de Arequipa e Granada; 
Escritório do Centro Histórico de Arequipa.

ou regulamentação será elaborado para forçar a 
incorporação de aspectos sociais na fase operacional 
dos projetos de infraestrutura de ciclovias, paradas 
de bicicletas e interfaces urbanas, assim como o 
estabelecimento de funções e responsabilidade 
para promotores ou agentes, estabelecendo 
competências e aptidões profissionais.

Este Plano revelou-se como a principal 
atividade emergente da cooperação e revela um 
comprometimento local na introdução de sistemas 
de mobilidade não poluentes em ambas as cidades. 
Complementarmente, em relação ao modelo de 
gestão para a melhoria do programa de habitação 
de interesse social em contextos patrimoniais, 
Granada pôde conhecer as experiências de Arequipa 
na promoção da habitação de interesse social 
através de ações simbólicas significativas; e sobre 
a reabilitação de edifícios e moradias do centro da 
cidade. Arequipa, por sua vez, soube de um projeto 
desenvolvido na periferia de Granada que poderá 
conduzir, no futuro próximo, a um projeto específico 
de colaboração graças aos recursos que a cidade vai 
obter nos próximos meses.

A cooperação entre essas cidades centrou-se 
inicialmente na habitação de interesse social e 
gestão sustentável em várias áreas, principalmente 
tratamento de água e de esgoto. A experiência 
da companhia de água de Granada – muito 
conhecida como campeã da gestão sustentável da 
água – agrega valor especial ao projeto de água e 
saneamento de Arequipa, em termos de concepção 
de medidas não-intrusivas (projeto de água e 
saneamento de Arequipa é co-financiado pelo Banco 
Inter-Americano de Desenvolvimento [BID]).

Porém, uma vez conduzida a visita de Arequipa a 
Granada, percebeu-se que o progresso da cidade 
europeia no uso de bicicletas era muito valioso e 
tiveram muitos aprendizados a serem incorporados. 
Tornou-se o aspecto no qual as duas cidades 
realizaram o maior progresso.

Arequipa, inspirada em Granada, conseguiu aprovar 
uma lei local sobre mobilidade sustentável para 
promoção de bicicletas. A cidade possui 43km 
de ciclovias já planejadas e conseguiu encontrar 
recursos para sua implementação. Um manual 

PRINCIPAL INTERVENÇÃO – PROJETO PILOTO



PRINCIPAIS IMPACTOS A NÍVEL 
LOCAL

Os investimentos em infraestrutura e inovação são 
considerados em Arequipa como motores fundamentais 
para o crescimento econômico e o desenvolvimento 
sustentável. A “Mobilidade Urbana Sustentável - 
Bicicleta Pública” inspirada em Granada, deverá gerar 
benefícios para os residentes no que diz respeito 
à melhoria dos padrões de qualidade de vida e ao 
aumento dos investimentos.

Além disso, este Plano representa um compromisso 
local de introduzir sistemas de mobilidade não 
poluentes na cidade, de acordo com a sua agenda 
ambiental: até agora a cidade reduziu 30% do seu nível 
de poluição e prevê-se que continue a diminuir para 
40%. com o lançamento do Plano de Bicicletas.

Intercâmbio, aprendizado, inovação. 
Esses foram os principais impactos dessa 
cooperação para nós.

No âmbito dos projetos de cooperação, por vezes 
surgem ideias inovadoras, não inicialmente pensadas, 
mas com potencial para se tornarem um eixo central 
de ação futura. A participação nestes Programas deve, 
portanto, ser encarada com flexibilidade.

O Programa IUC está permitindo, por meio 
dessa cooperação cidade a cidade, que todos 
caminhemos na mesma direção e com uma 
visão compartilhada de sustentabilidade.

Este programa oferece visibilidade 
internacional e promoção para as cidades 
participantes, bem como novas ideias em 
muitos campos.

- Arequipa

- Granada

As trocas entre as cidades são importantes 
porque aumentam a eficiência das normas 
aprovadas pela administração pública ao 
relaciona-las com outras realidades.

LIÇÕES APRENDIDAS E VALOR AGREGADO DO IUC

CONTRIBUIÇÕES PARA MARCOS INTERNACIONAIS

Tópicos relacionados aos ODS e à Agenda 
Urbana para a UE

Agenda Urbana para a UE: Habitação; Qualidade do ar; 
Soluções baseadas na natureza; Patrimônio cultural.

Água Limpa e 
Saneamento

Cidades e comunidades 
sustentáveis



INTERESSE EM FUTURAS REDES TEMÁTICAS
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Interesse demonstrado por Arequipa tanto no 
Plano de Ação quanto na pesquisa realizada pelo 
Programa

Interesse de Granada tanto pelo Plano de Ação 
como pelo inquérito realizado pelo Programa

Gerente IUC do Pareamento: Florian Steinberg.
Arequipa: William Palomino Bellido, Julio Aspilcueta.
Granada: Francisco Aranda, Juan Manuel Suárez Fernández.
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