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BARRANQUILLA-VELLETRI/ROMA

Palavras-chave
#Regeneração urbana  

#Migração  

#Agricultura urbana

Velletri/Roma (IT):

A cidade de Velletri, apoiada por Anci Lazio (associação de povoados e cidades da região Lazio) participa 
nesta cooperação pela sua posição estratégica, impulsionando políticas orientadas à inclusão social 
de imigrantes e refugiados, em colaboração com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR). Em colaboração com Roma, um dos maiores municípios da Europa (1.287 km2) e 
o maior em termos de área rural (cobertura de mais de 40% dos limites municipais), compõem a parte 
europeia desta parceria que busca trocar experiências sobre o papel dos imigrantes na regeneração 
urbana.

Barranquilla (CO): 

Barranquilla está localizada na costa norte da Colômbia, em frente ao mar do Caribe e junto ao rio 
Magdalena. Sua área metropolitana está conformada por 2,2 milhões de habitantes, gerando um PIB 
de $43 bilhões de pesos em 2018. 36% do PIB foi gerado por serviços de alto valor agregado como 
serviços financeiros, saúde e educação, 23% dos setores de comércio, transporte e armazenamento; 
15% da indústria manufatureira; e 8% de construção. Um desafio de desenvolvimento urbano sustentável 
enfrentado por Barranquilla, e que poderia ser abordado através do programa IUC, está relacionado com 
a imigração venezuelana, um país vizinho localizado a menos de 500 km ao leste da cidade.

A COOPERAÇÃO EM RESUMO

Áreas temáticas de cooperação 
Regeneração urbana (coesão-integração-espaço 
público)

Economia circular – agricultura urbana

APESAR DAS VISITAS TÉCNICAS CANCELADAS 
DEVIDO À PANDEMIA DE COVID-19, AMBAS AS 
CIDADES APROVEITARAM A OPORTUNIDADE 
COM A REALOCAÇÃO DE ORÇAMENTO COMO 
FUNDO PARA FINANCIAR O INÍCIO DE UMA AÇÃO 
PILOTO. ATRAVÉS DE INTERCÂMBIOS VIRTUAIS, 
TRABALHARAM MOBILIZANDO SEUS ATORES 
CHAVE NA IMPLEMENTAÇÃO DE JARDINS URBANOS 
EM BARRANQUILLA, SEGUINDO A METODOLOGIA DE 
ROMA COMO LÍDER DA REDE DE TRANSFERÊNCIA 
URBACT RU:RBAN E LOGRANDO SINERGIAS ENTRE 
PROGRAMAS EUROPEUS.



Atividades 

• Proyecto piloto para el lanzamiento de Huerta 
Urbana  en Barranquilla (Villas de San Pablo), 
basado en la metodología utilizada por Roma (líder 
del proyecto de transferencia RU:URBAN, creando 
sinergias con URBACT). Acción cofinanciada por 
IUC-LAC a través de la reasignación del presupuesto 
de las visitas técnicas, canceladas debido a la Covid 
19, como fondo semilla.

• Intercambio de metodologías y servicios basados 
en datos para comunidades de migrantes. 
Barranquilla y Roma han identificado la necesidad 
de documentar y sistematizar mejor sus respectivas 
comunidades de migrantes, con el fin de mejorar 
sus políticas sobre inmigración. Velletri ha realizado 
múltiples actividades para construir “comunidad” 
con la población migrante que ha conseguido 
fortalecer su identidad urbana, experiencia que 
podría ser replicada en diferentes contextos y 
lugares.

Partes Envolvidas
Valletri/Roma: Prefeitura de Velletri, Anci Lazio, 
Resource per Roma (Prefeitura Roma) & áreas de Meio 
Ambiente e Programas Europeus da Prefeitura de 
Roma; Secretariado URBACT, Anci Nationale; 
• Prefeituras de A Coruna e Murcia, Espanha; Tuscia 

University of Viterbo; Associação de Cidadãos 
“Vivere in…” ; Zappata romana; Replaynet ; Seniores 
Association; Cidade de Caen, França; Kedith, 
agencia municipal da cidade de Tessalônica; Arci –

UNHCR; https://covid19italia.help/about/; CEPAIM 
(ES); Cattolica University of Medecine, Roma

Barranquilla:  Escritório da Prefeitura para a Cooperação 
Internacional 
• Puerta de Oro – Barranquilla; Siembra Barranquilla; 

Barranquilla Verde; Agência Distrital de 
Infraestrutura; Fundação Santo Domingo

Intercambiar lições aprendidas sobre como os imigrantes podem se converter em 
atores chave da regeneração urbana, melhorando sua integração.

Fomentar a agricultura urbana para impulsionar a regeneração em comunidades 
vulneráveis.

Criar plataformas inteligentes para a integração dos imigrantes como atores chave no 
desenvolvimento urbano.
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Objetivos



PRINCIPAIS IMPACTOS A NÍVEL 
LOCAL

• Fomentar políticas, medidas e incentivos para a 
transição a economias neutras em carbono, com 
o objetivo de maximizar a criação de empregos, 
empresas e investimentos verdes relacionados 
com a regeneração através da agricultura urbana.

• Apoio às pessoas mais vulneráveis, incluídos jovens, 
descapacitados, desempregados, refugiados / 
migrantes e idosos.

• Explorar métodos de reutilização da água para a 
agricultura urbana e periurbana.

• Explorar possibilidades de incorporar serviços 
digitais à carteira de serviços para comunidades 
migrantes da cidade.

O programa conseguiu catalisar um projeto e ativar 
ações aumentando a eficiência (“não é necessário 
reinventar a roda”). O posicionamento internacional 
foi claro ao ter a oportunidade de apresentar a ação 
piloto em vários eventos, como a Semana Europeia de 
Regiões e Cidades 2020, e sendo selecionado como 

urbana em Villas de San Pablo, no âmbito de uma 
colaboração entre Barranquilla e a Fundación 
Santo Domingo

• Socialização do projeto dentro da comunidade no 
co-desenho e seleção dos que participarão dos 
trabalhos

• 7 reuniões técnicas virtuais para orientar a 
implementação do piloto, incluindo um diálogo 
aberto com as partes interessadas de RU: URBAN

• 1 diálogo virtual com as partes interessadas 
sobre as lições aprendidas durante a pandemia, 
relacionada com as ferramentas para reduzir o 
impacto nos migrantes a partir da experiência de 
Velletri.

A ação piloto consegue ativar um projeto maior do 
município de Barranquilla apoiado pela Fundação 
Santo Domingo na zona de Villas de San Pablo, 
composto por população vulnerável principalmente 
desalojada de zonas rurais e da Venezuela, onde 
78% da população não tem sua segurança alimentar 
garantida. A experiência de Roma, liderando a rede 
de transferência RU: RBAN de URBACT, permite o 
intercâmbio entre atores chave na implementação do 
piloto em apenas 2 meses. Os principais entregáveis 
são:

• 1 Vade-mécum para implementar hortas urbanas 
seguindo a metodologia de Roma

• 1 desenho de um projeto a ser implementado 
em uma área de 7025m2 dedicada à agricultura 

PRINCIPAL INTERVENÇÃO –PROJETO PILOTO

caso inspirador dentro dos pares IUC-LAC. Devido à 
experiencia de Roma como cidade líder em agricultura 
urbana na Europa, o projeto fomenta a transferência 
de conhecimento: “aprender dos melhores”. Quanto 
aos atores chave, o projeto produziu externalidades 
positivas ao possibilitar a implicação e interação de 
atores que nem sempre podem trabalhar juntos.

O diálogo sobre as experiências de integração de 
migrantes e refugiados inspirou Velletri & Barranquilla 
a transformar os migrantes em atores chave da 
transformação urbana.



 “Ao estabelecer um piloto em Barranquilla, 
se incrementou o impacto e se promoveu um 
novo nível de participação dos atores chave 
para converter a agricultura urbana em um 
âmbito de políticas internacionais e locais”

“Ressaltar as externalidades positivas deste 
projeto, que nos deu todos os incentivos para 
que nossas instituições locais trabalhem juntas 
e sincronizadas, o que com sorte beneficiará a 
outros projetos no futuro.

“As atividades que estabelecemos conjuntamente 
através do programa IUC-LAC favoreceram a 
implementação de ações que de outra maneira 
poderiam não ter ocorrido”.

“Aprender dos melhores, neste caso Roma, 
nos economizou tempo e nos permitiu ser 
mais eficientes na implementação deste 
projeto”.

- Velletri/Roma - Barranquilla 

“O intercâmbio entre Barranquilla e Velletri 
/ Roma identifica novas oportunidades de 
cooperação sob o IURC sobre como envolver os 
atores chave oferecendo oportunidades através 
da Agricultura Urbana como um mercado em 
evolução, mediante o desenvolvimento de 
soluções multidimensionais que integram as 
necessidades de políticas (co-design de serviços 
e tecnologia, bem como o compromisso social 
em termos de inclusão de imigrantes)”

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: Pobreza urbana; uso 
sustentável do solo; Economia Circular, Inclusão de 
Migrantes e Refugiados

Pacto Verde Europeu: Agricultura sustentável; Do 
cultivo à Mesa; Economia Circular

Os participantes  concordam que para assegurar a 
sustentabilidade deste tipo de projeto o tema deve 
ser priorizado pelo governo local em sua Estratégia 
Urbana; os atores devem permanecer comprometidos 
periodicamente; fomentar as visitas sobre o terreno; o 

governo local deve mostrar compromisso integrando 
o projeto em uma estratégia mais ampla; o orçamento 
deve refletir a contraparte de outros atores; aproveitar o 
trabalho comunitário existente.

FIM DA 
POBREZA

FOME 
ZERO

CIDADES E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS

PRODUÇÃO 
E CONSUMO 
RESPONSÁVEIS



INTERESSE EM FUTURAS REDES TEMÁTICAS
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