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As inscrições atingiram um número total de 1.228
participantes, com 55,7% de mulheres e 44,3% de homens,
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Este relatório inclui as principais conclusões de cada
evento, o que nos permite identificar questões-chave
que serão reforçadas e aceleradas neste “novo normal”.
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entre a Europa e a América Latina e o Caribe, nos inspirem
a repensar as cidades a partir de perspectivas inovadoras
e centradas nas pessoas.

“Esperamos que esses intercâmbios entre a
Europa e a América Latina e o Caribe nos inspirem
a repensar as cidades a partir de perspectivas
inovadoras e centradas nas pessoas.”
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Durante essas 7 reuniões on-line, reunimos 39
palestrantes, incluindo representantes de cidades
(prefeitos e técnicos), seus atores chave (empresas e
academia), redes e associações, além de especialistas que
apresentaram estudos de caso.

Recuperação verde

Smart City Cluster España (ES)
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Os temas selecionados: turismo, espaço público,
mobilidade e transporte, economia verde e inteligente e
resiliência climática abrem um mundo de possibilidades
para mudanças estruturais em que pessoas e
sustentabilidade estão no centro da transformação
urbana. O desenvolvimento urbano integrado e
sustentável está sempre na base do IUC, não apenas

Seção 3: Repensando a recuperação económica

Pablos Melas (GR)

05

14

Os Diálogos Abertos IUC-LAC tentaram capitalizar o valor
agregado da cooperação urbana internacional entre
cidades europeias, que começaram a sofrer os impactos
da pandemia antes e as da América Latina e Caribe, que
agora estão enfrentando seus picos, para transformar
esses impactos em oportunidades.

em nível conceitual, mas como estratégia para inspirar
agendas urbanas.

Transporte e mobilidade urbana

Rosario (ARG)
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O futuro das cidades protagonizou os debates on-line
dos últimos 3 meses em todo o mundo. A reorganização
do espaço público, a atividade social e econômica e sua
adaptação às prioridades de uma “nova normalidade” em
um período tão imediato forçaram os governos locais a
pensar de maneira diferente.
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Seção 1: Repensando a cidade turística
Gênova, Roma (IT), Madrid, Málaga (ES), Cartagena das Indias (CO)
Estudo de caso: Turismo e planejamento Costa do Sol (ES) e Associação “Borghi più belli d’Italia” (IT)
Iremos mudar a nossa forma de viajar e iremos procurar outros atributos turísticos além do sol
e da areia ou dos museus?
Mudaremos nossa atitude em relação ao turismo de massa?
Que tensões surgem a partir da necessidade de reorganizar o espaço disponível para habitantes
e visitantes com distância suficiente?
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REPENSANDO A
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Durante o segundo discurso, Francisco Quereda
mencionou que Málaga estava tendo uma incidência
moderada de infecções COVID-19, com uma taxa de
pessoas infectadas por 100.000 habitantes de 318.
Por outro lado, a cidade respeitou o confinamento
de forma exemplar, despertando uma onda de
solidariedade na população e grandes iniciativas
como a fabricação, pela Fujitsu, dos respiradores
artificiais ‘Andalucía Respira’, um protótipo
desenvolvido em tempo recorde pela Universidade
de Málaga, IBIMA e o Hospital Regional de Málaga.

Saúde e segurança.
Empreendedores e PMEs.
Recuperação de empregos.
Assistência social.

Primeiro webinar aberto da série IUC-LAC
DIALOGOS: “Repensando a cidade turística
pós-COVID-19”, organizado pelo Programa
Internacional de Cooperação para a América
Latina e o Caribe (IUC-LAC), onde a Itália e
a Espanha compartilharam suas ideias e
estratégias sobre turismo.
As

cidades

e

entidades

europeias

que

participaram deste evento foram: Gênova,
Roma, Madrid, Málaga e os principais atores do
setor de Planejamento e Turismo Costa del Sol
(ES), e a Associação “Borghi più belli d’Italia” (IT).
As cidades turísticas ao redor do mundo estão
enfrentando enormes incertezas e grandes
desafios ao lidar com o pós COVID-19, e a
primeira coisa que têm feito é reagir localmente.

Total 306

LA VOZ DE LA CIUDAD

40%

Mulheres
MADRID (ES)
CECILIO CERDÁN

GÉNOVA (IT)
GIANLUCA SABA

ROMA (IT)
MARCO AGOSTINI

Homens

MÁLAGA (ES)
FRANCISCO QUEREDA

LA VOZ DEL SECTOR

MODERACIÓN

Total 306
Participação por região
19%

Europa
LAC

TURISMO Y PLANIFICACIÓN
COSTA DEL SOL (ES)
RAFAEL FUENTES

ASSOCIAZIONE I BORCHI
PIÚ BELLI D´ITALIA (IT)
FIORELLO PRIMI

Entre as principais medidas e ideas propostas
para a reativação do setor, ele destacou as
seguintes:
Cidade segura de Málaga. Selo COVID Free
por setor.
Normas do setor de turismo ICTE - estrutura
nacional.
Emprego - PMEs, empresários, autônomos mudança.
#malagatourismchallenge - reativa - renova
- reinventa (+ 300 ideias e projetos que empresas
e indivíduos estão trazendo para a cidade.
Treinamento específico - turismo digital.
Tabelas Setoriais - Fórum de Turismo, juntos
somamos mais.

Digitalização.

Reformulação do plano estratégico da
cidade - novo modelo para o turismo digital e
sustentável?

Temos que reformular o modelo da cidade
que queremos.

Málaga está aberta para
recuperando setores estratégicos.

3 TOP TAKEAWAYS | MALAGA

Em colaboração com o Instituto de
Qualidade do Turismo Espanhol (ICTE), as
bases estão sendo preparadas para lançar o
Selo Livre de COVID, por setor.
Reativar, renovar e reinventar o setor
turístico após o coronavírus é nosso desafio
como destino, e para o qual recorremos a
idéias inovadoras de empresas, empresários
e PMEs, através do PROJETO DESAFIO.

60%
CARTAGENA (CO)
ANA MARÍA GONZÁLEZ

Como destino turístico: Devemos mais uma
vez encantar, atrair e construir a lealdade.

Estamos trabalhando para reformular o
tipo de cidade-destino para o qual queremos
ser reconvertidos.

Participação por gênero

Ações e
soluções pelo
clima

MALAGA | Francisco Quereda | Diretor do Escritório de Convenção Málaga

Os principais desafios e estratégias da cidade
são:

Assista ao webinar no YouTube

07

negócios

-

Grupo de Trabalho sobre Inovação Turística
- Acelerar.
Capitalizar o fato de que Málaga é um
destino turístico inteligente - Segittur.
Sustentabilidade,
digitalização.

acessibilidade,

cultura,

Capital de Málaga 2020 Capital Europeia do
Turismo Inteligente, solicitou extensão até 2021.
Sistema de inteligência no destino - grandes
dados.
Conectividade aérea, novas rotas - Aena,
Andaluzia, Costa del Sol.
Promoção; marketing de entrada - construir
fidelidade, reconquistar a confiança.
Residentes nacionais e internacionais:
embaixadores que transmitirão a segurança de
nosso destino.

SANDRA MARÍN

81%
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MADRID | Cecilio Cerdán | Diretor Geral de Cooperação e Cidadania Global
Em seu primeiro discurso, Cecilio Cerdán
reconheceu que Madrid, juntamente com Milão e
Nova York, são atualmente o centro da pandemia
e que, portanto, seus desafios são de grande
relevância tanto para sua cidade quanto para
suas áreas de influência. As medidas a serem
desenvolvidas foram estabelecidas com base nas
seguintes estratégias:
Recuperação da segurança objetiva em
estabelecimentos e lugares culturais e de lazer,
com medidas específicas, especialmente em
termos de segurança.
Recuperação da segurança subjetiva na
percepção do turista, como um destino seguro.
Reativação do destino Madri: medidas de
atração na origem de uma forma educativa.
Recuperação do setor: Serviços, economia e
recuperação do emprego.
Entre as principais medidas e ideas propostas para
a reativação do setor, ele destacou as seguintes:

3 TOP TAKEAWAYS | MADRID

Hotéis “COVID-Free”. Por exemplo, Madrid
já tem hotéis que foram abertos durante
o confinamento, para o pessoal de saúde,
transportadores, etc.

⦁Reforço dos aplicativos que permitem
a nossos visitantes acessar rotas turísticas
alternativas
de
forma
atualizada,
e
recomendar a nossos visitantes lugares com
menos massificação em tempo real.

Colaboração com o Instituto Espanhol de
Qualidade Turística (ICTE), para o lançamento
do Selo COVID-Free, por setor, padronizando as
medidas de higiene e prevenção.
Roteiro de retorno fechado e abertura
escalonada para garantir o equilíbrio entre oferta
e demanda.
Manutenção da experiência do viajante em
paralelo com a vida do povo de Madrid.
Facilitar o uso dos terraços do hotel e do
catering.
Reforço de outras atividades já planejadas
antecipadamente (extensão de rotas turísticas
em Madri, turismo de compras), para evitar
concentrações maciças e facilitar a distância
interpessoal.
Campanha interna de turismo.
Medidas econômicas: isenção do imposto
predial, imposto comercial, isenção de taxas,
garantias e títulos.
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Ações e
soluções pelo
clima

GENOVA | Bárbara Poggio & Gianluca Saba | Chefe de Relações Internacionais
Durante o quarto discurso, Barbara Poggio, lembrou
que Gênova é a 6ª cidade mais importante da Itália.
O peso do turismo em Gênova foi transformado de
mera cidade portuária, com o porto mais importante
da Itália, para ser a 4ª cidade mais importante para
investimentos turísticos no país.
Com relação às infecções COVID-19, o número de
casos em Gênova em comparação com outras áreas
na Itália foi muito menor, mas totalizou 3.000 casos.
Os principais desafios e estratégias da cidade são:
Marketing Internacional e Nacional para a
promoção da cidade
Ações concretas para adaptar a oferta turística:
organização e distribuição do turismo no tempo
e no espaço.
Mantendo a marca Genova viva e atraente
Manter relacionamentos e parcerias com o setor
público/privado.
Adaptar a oferta turística.
Repensar a oferta adaptando os espaços e
serviços com base nos novos critérios de saúde.
Recuperar segmentos de longo prazo, tão
importantes para nosso destino, tais como o
cruzeiro.

Entre as principais medidas e ideias propostas
para a reativação do setor, ela destacou as
seguintes:
Ações digitais através de Redes Sociais.
Ações digitais e projetos editoriais para a criação
de novos conteúdos textuais, envolvendo a
comunidade local.
Aumento das relações bilaterais com
outras cidades no âmbito de projetos europeus.
Marketing territorial.
Trabalhar com um selo/certificado de
segurança sanitária, com todas as garantias e
parâmetros internacionais.
Medidas.
normalidade.

Reativação

para

a

nova

Reorganização de serviços com grupos
menores e com plataformas e dispositivos
que facilitem as distâncias. adequadas. Em
colaboração com as associações de guias e
outros atores-chave do setor.
Cartão de cidade. Controle onde os
turistas vão e oferecem alternativas, como
uma ferramenta para a distribuição espacialtemporal dos visitantes.
Aumentar a mobilidade por meio de
ciclovias. Aumento do valor do território,
caminhadas urbanas, etc.

Permitir o uso de terraços públicos para
bares e restaurantes, desde que seja mantido
o livre acesso a casas, lojas, etc., e os espaços
de tráfego pedestre correspondentes, a fim
de apoiar e reativar a economia hoteleira.

Terraços para Restaurantes, instalações
sem custos e por meio de procedimentos
fáceis com a administração tais autorizações.
Eliminar o imposto sobre a ocupação do solo.
Regulamentos para facilitar a aplicação para os
terraços.

Em
Madri
não
foi
detectada
e
provavelmente não teremos a chamada
Síndrome de Turismo-Fobia. A maioria de
nossos visitantes está procurando as mesmas
experiências e tende a fazer a mesma vida
de lazer de um madrileno. Portanto, sua
integridade na população é total.

Projetos Europeus com a Cidade, ajudar as
comunidades locais com novas ações, medidas
e soluções.

3 TOP TAKEAWAYS | GENOVA
⦁Ampliar o serviço City Card como uma
ferramenta para a distribuição espacialtemporal dos visitantes. Colaboração com o
setor para reorganizar os serviços que garantem
as distâncias necessárias.

Eliminação de impostos para o uso de
terraços para restaurantes, fornecendo-lhes
estas autorizações sem custo e através de
procedimentos fáceis com a administração.
Num futuro próximo,
turismo de proximidade.

volte

ao
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Os principais desafios e estratégias da cidade são:
Preservar o tecido empresarial para encontrar uma
maneira de não fechar.
Nova normalidade em relação ao tempo e ao
comportamento das pessoas, baseada em decisões
governamentais, na demanda (como as pessoas
irão viajar a partir de agora) e na oferta.
Transformando Roma e investindo em qualidade,
qualidade e qualidade.

3 TOP TAKEAWAYS | ROMA
Preservar o tecido empresarial para
encontrar um modelo de não fechamento, e
investir em Qualidade, Qualidade, Qualidade.

Após a intervenção das cidades europeias que
vivem outro momento de impacto da pandemia,
Cartagena de Índias “reage” com perguntas. Ana
Maria Gonzalez, congratula-se com este tipo de
intercâmbio de informações, pois ele permite aos
destinos latino-americanos e caribenhos antecipar
o que já aconteceu na Europa, por isso é muito
importante avaliar as medidas que teremos
que tomar para recuperar o destaque de nossos
destinos turísticos.

Concentrar o foco em primeiro lugar
no turismo de proximidade. Aumentar a
conectividade e ações conjuntas com as 14
capitais regionais da Itália a fim de captar os
fluxos turísticos.
O turismo terá que passar pela
sustentabilidade e proximidade para se
recuperar.

Entre as principais medidas e ideias propostas
para a reativação do setor, ele destacou as
seguintes:
Trabalhar com um selo/certificado de
segurança sanitária, com todas as garantias e
parâmetros internacionais, para todos os tipos
de transporte. Vantagem competitiva.
Implementação do FUTOUROMA, uma
estratégia unificada em nome da qualidade
e da sustentabilidade social, ambiental
e econômica, cujo objetivo é identificar
necessidades e conceber soluções, adaptar a
oferta turística a padrões de qualidade cada vez
mais elevados, proteger o patrimônio artístico,
crescer de forma sustentável, confirmar-se
como uma das cidades de arte mais visitadas
na Europa e internacionalmente. Ao mesmo
tempo, espalha a imagem de uma metrópole
viva, inovadora, ativa e orientada para o futuro.
Atrair novo turismo de qualidade do
turismo local e inter-regional, preparando-se
para a recuperação do turismo internacional,
comunicando Roma com o mundo exterior.
Aumentar o número de camas de hotel e
hotéis de categoria 5*. Estratégia de marca.
Ponto de informação pós COVID19. Central
de atendimento de informações (aberturas,
certificados, etc.)
Comunicação com as 14 capitais regionais
que apoiam, nos fluxos turísticos para Roma
e outras regiões/cidades próximas, transporte
turístico em rotas seguras de saúde.

Ações e
soluções pelo
clima

CARTAGENA DE INDIAS
Ana María González
Diretora de Cooperação Internacional

ROMA | Marco Agostini | Chefe da Área de Turismo e Federico Carli, Comitê Científico de Turismo
Durante a terceira fala, Marco Agostini e Federico
Carli, relataram que o impacto do contágio em Roma,
até o momento, foi muito pequeno, com apenas
7.000 casos, muito abaixo de outras áreas da Itália e
especialmente da Lombardia (Milão). Os setores de
transporte e alimentos são os únicos setores logísticos
que não foram afetados. No entanto, o colapso
do comércio e do turismo teve um sério impacto
econômico. Dessa forma, o objetivo de Roma é evitar
um ressurgimento de contágio. O turismo terá que
passar pela sustentabilidade e proximidade para se
recuperar.
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Com 523 casos de contágio, nossos 5 principais
desafios são, em grande parte, os mesmos que os
mencionados acima.

PERGUNTA 1: Que tensões surgem a
partir da necessidade de reorganizar
o espaço disponível para habitantes
e visitantes com distância
suficiente?
AS CIDADES RESPONDEM:
MALAGA: Nova regulamentação recentemente
aprovada para o uso dos terraços durante a 1ª fase do
confinamento. Não há tanta tensão no momento, pois
ela será implementada em breve e com a solidariedade
de todos. Sem uma oferta gastronômica, museológica,
de lazer, cultural e museológica, uma promoção
turística de um destino não seria viável.
GENOVA: Não temos tantos terraços como na
Espanha, mas levando em conta as empresas que
foram fechadas desde 9 de março, a Administração
decidiu aproveitar os espaços dos terraços e oferecêlos à outros negócios (172 solicitações recebidas até
agora, com muito boa aceitação).
MADRID:
O caso de nossa cidade é muito
parecido com o de Málaga. O espaço público é grande
e foi escolhido para uma regulamentação de rua a
rua, ponto a ponto. Rearranjo e utilização com uma
regulamentação muito flexível.
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PERGUNTA 2: Que tipo de tecnologia estão pensando em implementar ou já
começaram a implementar? Alguns exemplos de tecnologia para organizar e
seguir com o distanciamento, para incentivar visitas virtuais, etc. Etc.
Ou seja, o uso de tecnologias.
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MADRID: Mesmo antes da pandemia, já tínhamos
implementado certas medidas no turismo para certas
áreas que atraíam grandes fluxos de visitantes. Agora
estamos trabalhando para intensificar nossos esforços
para que, através de Smartphones e aplicativos
gratuitos gerenciados pela Prefeitura, possamos
ajudar a descongestioná-los.

Colocação de tapetes desinfetantes na entrada dos
estabelecimentos.
Ter um termômetro sem contato para verificação
entre funcionários e clientes.

Os menus do buffet já estarão no lugar. Nos
restaurantes,
os
pratos
individuais
serão
promovidos.
Remoção de todos os itens comumente usados,
como cadetes, sal e agitadores de óleo.
Nas salas, tentaremos reduzir os têxteis (incluindo
tapetes).

ROMA: Overtourist e visualização de concentrações
turísticas para redirecionar tendências é algo que
já estamos desenvolvendo. Estamos trabalhando
no desenvolvimento de PPPs para visualizar
concentrações de turismo ao vivo, sugerindo pontos
de interesse alternativos.

O caixote do lixo deve ter uma tampa.

GENOVA: Cartão de Cidade para Museus. Tendo
como base este cartão, será estendido a outras
propostas (transporte, experiência alimentar, etc.), e
que podem ajudar a evitar concentrações maciças.
O Cartão também visa estender a tendência de
mais pernoites em nossa cidade, de mais de 2 dias,
caminhando para um turismo mais lento e sustentável,
oferecendo mais experiências.

Com relação aos funcionários, o hotel deve planejar
as tarefas e processos de trabalho de forma a
garantir a distância de segurança estabelecida.

Os cabides e o secador de cabelo devem ser
desinfetados na saída de cada cliente.
As toalhas serão evitadas nos banheiros comuns e
os cestos de lixo terão uma abertura não manual
com um saco interno duplo.

Eles receberão EPISs apropriadas após uma
avaliação de risco ocupacional.

CHAVES
A VOZ DO SETOR

TURISMO E PLANEJAMENTO COSTA DEL SOL | Rafael Fuentes
Chefe da Área de Inteligência Turística

Chaves atuais:
A saúde está acima da atividade econômica.
O objetivo é obter o selo de turismo seguro.
Resposta imediata com uma poderosa campanha
de promoção no mercado nacional.

Até março de 2021, não voltaremos ao
normal nos indicadores de turismo.

para

Medida específica para praias:
Projeto (através de um aplicativo) para que
tanto os cidadãos quanto a autoridade
competente
possam
conhecer
a
capacidade das praias em tempo real, bem
como as medidas preventivas disponíveis
para cada uma delas, com base em
sistemas de informação geográfica.

A promoção por si só não vai resolver esta
situação.

Algumas ações coordenadas do setor:
Muitos sinais lembrando
distância de segurança.

Ações e
soluções pelo
clima

O elevador deve ser usado somente por uma pessoa
de cada vez ou por aqueles que viajam juntos.

AS CIDADES RESPONDEM:

Rafael Fuentes informa que, atualmente, todo o setor
turístico da Costa del Sol está absolutamente fechado.
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manter

a

Ampliar as medidas de higiene para ferramentas
de trabalho que devem ser passadas de uma
mão para a outra (datafones, computadores,
chaves).

Estruturamos nossas ações através da
Governança, entre os setores público e
privado, e o fazemos desde 2011.

Com a situação atual da COVID, 198
medidas foram estabelecidas, que podem
ser acessadas através de nosso site https://
www.costadelsolmalaga.org/ , e diante de
situações complexas, optamos por ações
complexas.

Aumento das frequências de limpeza em áreas
de maior contato (superfícies, cabos, pias,
torneiras, manivelas, elevadores, etc.) . Todo o
pessoal usando máscaras e luvas.
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Associação “Borghi más bonitos de Italia” | Claudio Bordi
Borghi più belli d’italia nasceu em 2001, existem 307
vilarejos em todo o território italiano, selecionados
através de um processo certificado ISO 9001.
Novas oportunidades para o desenvolvimento
do turismo estão surgindo. É necessário um
patrimônio arquitetônico e/ou natural. É o tempo
deles, pois é mais fácil respeitar a distância social e
oferecer alta qualidade de vida. Algumas medidas:
Campanhas publicitárias em redes sociais, TV e
rádio. 2 hashtag na instagram.
Regras comuns de saúde e segurança para
todos os Borghi. Cupons com propostas
turísticas através de um portal telemático: um
catálogo de experiências e ofertas únicas e
qualificadas. Os cupons podem ser resgatados
quando os hotéis forem reabertos.
Rede de intercâmbio de visitas e experiências
entre vilarejos, envolvendo grupos, associações
e famílias.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS:

Demorará muito para vermos
multidões de turistas? Qual será o
novo turismo?
Claudio Bordi coincide com a Governança aplicada
na Costa del Sol. Em nossa Associação estamos
trabalhando nesse sentido, a fim de nos abrir
ao turismo de qualidade pós-COVID, e negociar
com as administrações e grupos de trabalho para
criar sinergias e ações promocionais, com novas
estratégias que monitorem as tendências da
COVID19 e sua implicação em nosso setor.

CONCLUSÃO
CARTAGENA DE INDIAS:
Este Webinar tem sido uma reflexão conjunta, e dada
a semelhança de nossas cidades e as experiências
já vividas na Europa, ele nos ajudará a tomar as
decisões mais adequadas.

O estresse urbano dos residentes
locais é um problema que afetará
o turismo?
COSTA DEL SOL: Indica que ainda não foi
possível realizar nenhuma pesquisa devido ao
atual confinamento. Nosso objetivo é reativar a
economia e o emprego, e em nossa província isto
é somente através do turismo.
MADRID: Não prevê nenhum
turismofobia a este respeito.

efeito

da

ROMA: É difícil fazer previsões no momento,
embora isso dependa de 2 fatores: Abertura aos
poucos. Uma atitude de rejeição pode surgir
em nosso próprio país, em relação às áreas mais
afetadas pela COVID19 , embora dependa do
comportamento responsável dos visitantes. O
turismo de proximidade é a solução mais rápida
para a recuperação.

As principais medidas imediatas estão
focalizadas nesses grupos de ações:

CHAVES
Estratégia baseada em um turismo lento

A desconfiança das multidões é uma
oportunidade para nossos destinos/associados.

Oferecer mais experiências. Desenvolver um
acordo entre os setores público e privado
para identificar os pontos fortes e fracos do
setor turístico e negociar sobre investimentos,
assumir riscos, internacionalizar mercados,
inovar... O futuro que parece mais próximo
é o turismo de qualidade. Informar sobre
problemas
financeiros,
criar
sinergias,
estratégias de promoção colaborativa, aplicar
novas regras e estratégias.

A forte contração das viagens de média e
longa distância levará a maioria dos indivíduos
e famílias a preferir destinos turísticos locais de
baixa densidade.
De acordo com nossos critérios, o turismo pósCOVID escolherá aqueles destinos orientados
para estilos de vida mais saudáveis e “de tamanho
humano” e onde será mais fácil respeitar as
regras de distanciamento social, com as quais
teremos que viver por algum tempo.

Saúde e segurança. Certificações.
Novas tecnologias aplicadas tanto
para o controle à distância quanto
para informações sobre aglomerações,
estabelecimentos certificados, etc.
Medidas de apoio para o aumento de
terraços e instalações ao ar livre.
Cooperação público-privada e de cidade a
cidade.

O futuro da COVID19 será condicionado por 3 fatores: :

As decisões de nossos governos.
Como vai se comportar o novo turismo?
Para aproveitar esta situação para repensar nosso turismo, melhorar a qualidade de nossos
destinos e experiências para que sejam mais agradáveis, sustentáveis e mais respeitosos com
a identidade dos destinos e de seus residentes.
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Seção 2: Repensando a transformação urbana

Será que o modelo de cidade compacta como referência mudará?

Como os espaços públicos serão transformados para continuar a promover a recreação e ao
mesmo tempo garantir o distanciamento físico?

Haverá provavelmente um reequilíbrio territorial
porque o teletrabalho permite que novos centros
urbanos apareçam fora das grandes cidades. O
crescimento excessivo da metrópole poderá ser
retardado. O modelo de cidade de 15 minutos
e a cidade descentralizada se tornarão mais
relevantes.

ESPAÇO PÚBLICO E
PLANEJAMENTO URBANO

Espera-se que as moradias mudem para reajustar
o mínimo de planta e gerar novas tipologias que
permitam trabalhar a partir de casa e maior
acesso aos jardins.

Assista ao webinar no YouTube

Na cidade, o espaço público é um catalisador
para a coesão social, o desenvolvimento
econômico, o engajamento cívico e a saúde
pública. Como estes aspectos da vida urbana
serão afetados? Que medidas as cidades
estão implementando para equilibrar o
AREQUIPA (PE)

BUENOS AIRES (ARG)

distanciamento físico e continuar promovendo
o uso do espaço público? Este desafio pode se
tornar uma oportunidade para redefinir nossas
cidades, experimentar e desenvolver planos
urbanos mais sustentáveis e inclusivos.
Em 9 de junho às 17h. CET durante o diálogo
organizado
pelo
IUC
América
Latina,
Repensando o Espaço Público e o Planejamento
Urbano, as cidades de Arequipa, Buenos Aires,
Madrid e Vilnius junto com a Capital Regional
de Bruxelas representando a Parceria para a
Segurança dos Espaços Públicos da Agenda
Urbana da UE discutiram:

Total 149

42%

Participação por gênero
Mulheres
Julio C. Aspicueta

Cecilia Segal

MADRID (ES)

VILNIUS (LT)

Homens

José Luis Infazón

Caso de Estudio

Agenda Urbana de
la Unión Europea.
Hans Crab

Ruta Matoniene

Moderadora
Susana Arellano

As mudanças produzidas por esta pandemia
devem ser consideradas uma oportunidade para
melhorar a qualidade de vida nas cidades.

23%

LAC

Ações e
soluções pelo
clima

O papel dos espaços públicos
como facilitadores de coesão será
desafiado?
“O papel do espaço público como fator
central para coesão social é inquestionável e
insubstituível”, José Luis Infanzón (Madrid)
“Esse é um momento para aprender e
reinventar. Esse é um ano para novos planos,
desenhos e ideias.” Rūta Matoniene (Vilnius)

O desafio é definir a distribuição do espaço
público na cidade. É preciso saber equilibrar os
usos e as exigências sem conflitos excessivos.
No caso de Vilnius, o município está procurando
democratizar o espaço público e moderar a
discussão entre os diferentes atores e grupos
sociais. Um equilíbrio pode ser alcançado através
da resolução destes conflitos.

Como os espaços públicos serão transformados para continuar a
promover a recreação e ao mesmo tempo garantir o distanciamento físico?
Buenos Aires – Redefinindo o Espaço Público
“É uma oportunidade para mudanças
estruturais.” Cecilia Segal (Buenos Aires)

Em Buenos Aires, eles estabeleceram um grupo
de trabalho transversal, para que haja uma visão
integral do espaço público que satisfaça todas as
necessidades e garanta a segurança.

As empresas locais estão ganhando importância,
portanto, há um foco nos corredores comerciais.
As crianças saem nos fins de semana com seus
pais. Algumas ruas serão fechadas para expandir
o espaço público e, em breve, eles intervirão nas
ruas com playgrounds e medidas similares.

Europa

07

As mudanças estão estreitamente alinhadas com
as políticas que já estavam em vigor, tais como
os superblocos e as áreas prioritárias para os
pedestres.

58%

Total 149
Participação por região

Serviços públicos e os
recursos naturais

“O modelo de cidade compacta é o mais
sustentável… usos diversos satisfazem um
grande número de necessidades sem grandes
deslocamentos.” José Luis Infanzón (Madrid)

O papel dos espaços públicos como facilitadores de coesão será desafiado?

Nas últimas décadas, o planejamento urbano
tem priorizado a densificação, os usos mistos e
o conceito de proximidade. Entretanto, a crise
da COVID-19 e a consequente necessidade
de distanciamento físico forçaram as cidades
a repensar imediatamente como operam e
estabelecer novos modelos de mobilidade,
transporte e uso do espaço público.

Recuperação
inteligente

06

Será que o modelo de cidade
compacta como referência mudará?

Arequipa (PE), Buenos Aires (ARG), Madrid (ES), Vilnius (LT), Bruxelas (BE)
Estudo de caso: Bruxelas - Agenda Urbana para a União Europeia – Segurança no Espaço Público

02

05

Os mercados dos agricultores reabriram em 4
etapas. Os mercados estavam dentro de praças
e calçadas, agora eles foram movidos para as
ruas para aumentar a distância de segurança
necessária. As barracas e a cidade implementam
regularmente medidas sanitárias.

77%
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Como os espaços públicos serão transformados para continuar a
promover a recreação e ao mesmo tempo garantir o distanciamento físico?

“A ideia é que as medidas implementadas
por causa da emergência... se tornem
permanentes, uma mudança de atitude e
comportamento que se torne permanente …”
Julio Aspilcueta (Arequipa)

“ O espaço público é vital para a resiliência ...
Este é um momento para mudar a mentalidade
e tornar o espaço público mais inclusivo e
diversificado em seu uso...” Hans Crab (Bruxelas)

As ruas do centro histórico se tornaram
compartilhadas entre bicicletas, carros e
pedestres. O limite de velocidade foi reduzido
para 30 km, e eles expandiram as pistas para
bicicletas.

O espaço público está no centro das políticas
públicas da UE.
Os espaços públicos são o coração da
vida urbana e o lugar que melhor reflete a
identidade da cidade.

Os superblocos planejados em torno da praça
principal se tornam mais relevantes, e Arequipa
está agora procurando expandi-la.

É preciso primeiro compreender os riscos para
tornar os espaços públicos mais seguros.

Precisamos maximizar o espaço público e
adaptá-lo para que possa ser utilizado da
maneira mais segura possível.

Madrid- Aumentando Terraços
“Em Madrid, nos anos 70, praticamente a
maior parte do espaço público era destinado a
veículos particulares motorizados. O Plaza Mayor
era um grande estacionamento. Hoje ninguém
imaginaria carros naquele espaço público.” José
Luis Infanzón (Madrid)
O espaço público sempre foi um lugar de conflito.
Bares e restaurantes têm sido autorizados a
continuar com o mesmo número de comensais,
mas ampliando o espaço entre as mesas, o que
por sua vez requer a ampliação dos terraços.
Empresas próximas não querem que mesas
e guarda-chuvas bloqueiem suas vitrines, os
pedestres precisam de espaço para manter
a distância física necessária, e não podem
eliminar vagas de estacionamento. A expansão
dos terraços também afeta a acessibilidade, por
exemplo, ao cobrir os pavimentos táteis. Isto gera
um grande conflito entre os diferentes setores.
O papel dos urbanistas é o de equilibrar a cidade.
O grande desafio é criar um equilíbrio durante a
pandemia, mas especialmente depois dela.

A crise atual é um momento para refletir sobre
a reorientação do espaço público e aumentar a
resiliência da sociedade.

Ações e
soluções pelo
clima

Arequipa – Pedestrializando o Centro Histórico

Bruxelas – Segurança dos Espaços Públicos

Em Bruxelas, os drones comunicam as
medidas de segurança e evitam o contágio.
Eles também criaram 40 km de ciclovias e a
nova estratégia de mobilidade Good Move.

07

O objetivo é ligar o centro histórico e as áreas de
baixa renda com os espaços verdes ao redor da
cidade.
Eles estão desinfetando ruas e praças.

Vilnius – A Cidade como um Café a Céu Aberto
“Para evitar conflitos, organizamos reuniões
nas ruas que agora estão sendo fechadas...
convidamos as comunidades locais a discutir
esta opção... e moderamos entre as empresas
e a comunidade para que elas possam chegar a
um acordo...” Rūta Matoniene (Vilnius)
Em Vilnius, o tráfego foi fechado em algumas
ruas, e eles ampliaram as possibilidades de
utilização de certas áreas do espaço público para
uso comercial. Também foi facilitado para cafés e
restaurantes a solicitação de licença.
Reuniões entre moradores, empresas, ciclistas
e representantes da cidade foram organizadas
para chegar a acordos sobre a transformação do
espaço público.
Vilnius utiliza uma plataforma on-line que
qualquer residente pode acessar para ver se os
terraços têm licença e para ver os requisitos e
medidas que devem ser seguidos.
Esta estratégia durará até o final do verão, e serão
realizadas pesquisas para entender se ela deve
ser implementada novamente no próximo ano e
como adaptá-la para responder às necessidades
de todos.
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Seção 2: Repensando a transformação urbana

Os superblocos podem oferecer uma solução para a atual crise de mobilidade e transporte?

Os novos modelos de sustentabilidade devem
repensar os tempos e modos de deslocamento.

Que medidas de mobilidade a sua cidade implementou em resposta ao COVID?

Uma oportunidade para reduzir o tempo
de deslocamento pode ser continuar o
teletrabalho. Também é necessário trabalhar
com empresas e escolas para que não haja
mais horários de pico e o número de viajantes
espalhados ao longo do dia.

TRANSPORTE E
MOBILIDADE URBANA

As cidades terão que implementar mais opções
intermodais para que, quando os viajantes
chegarem às cidades, possam estacionar seus
carros e usar alternativas sustentáveis.

Ver el webinar en YouTube

A cidade de Vitória-Gasteiz havia abraçado antes
da crise atual o modelo do superbloco, apostando
por uma cidade que prioriza as pessoas sobre os
carros e liderando o movimento em direção a um

ARMENIA (CO)

EUROCITIES

desenvolvimento urbano sustentável que não teme a
recuperação de espaço. O superbloco limita o tráfego
de carros, reduzindo as emissões de gases de efeito
estufa e abrindo ruas para incentivar a recreação e a
coesão social, ao mesmo tempo em que proporciona
o espaço para a prática do distanciamento físico.
Em 11 de junho, a série de diálogos organizada pelo
IUC América Latina se concentrou no Transporte
Urbano e na Mobilidade. As cidades da Armênia,
Rosário, Turim e Eurocidades, a rede de grandes
cidades da Europa, juntamente com Salvador
Rueda e o prefeito de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran,
discutiram as seguintes questões:

Total 158
Participação por gênero

46%

Mulheres
Julián T. Girlado

Arianna Americo

ROSARIO (ARG)

TURÍN (IT)

Homens

54%

Eva Jokanovich

Fabrizio Arneodo

Caso de Estudio
Gorka Urtaran

Salvador Rueda

Moderadora

Serviços públicos e os
recursos naturais

Total 158
Participação por região
Europa

07

Ações e
soluções pelo
clima

“É uma oportunidade de reinventar a cidade e gerar condições que ajudem as pessoas a melhorar
sua qualidade de vida, seja em termos de saúde, economia ou educação, e criar acesso a todos esses
serviços”. Julián Torres Giraldo (Armênia)

As mudanças implementadas nas cidades produzirão novos modelos de sustentabilidade urbana?

A pandemia da COVID-19 forçou as cidades a acelerar
a implementação de medidas que antes eram
desafiadas como radicais, mesmo que prometessem
tornar nossas cidades mais habitáveis, sustentáveis e
inclusivas. Novas ciclovias, a transformação das ruas
voltadas aos pedestres, o alargamento das calçadas
e a extensão dos espaços verdes têm se tornado
manchetes à medida que as cidades do mundo
inteiro reconfiguram as ruas e criam opções mais
seguras de transporte público e mobilidade.

Recuperação
inteligente

06

As mudanças implementadas nas cidades produzirão novos modelos
de sustentabilidade urbana?

Armenia (CO), Rosario (ARG), Turín (IT), Vitoria-Gazteiz (ES)
Estudo de caso: Vitoria-Gasteiz (ES) y Fundação Ecologia Urbana e Territorial, Barcelona (ES)
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05

21%

As rodovias para bicicletas devem ser
ampliadas para permitir transferências de
longa distância por bicicleta.

As cidades tiveram que aprender a tomar
decisões mais rapidamente e a aumentar sua
adaptabilidade.
Em muitas cidades, já foram desenvolvidos
planos de mobilidade urbana sustentável, e esta
crise acelerou a implementação das medidas
planejadas, por exemplo, a transformação das
ruas para os pedestres, a redução de velocidade
e as ruas compartilhadas.
A micro mobilidade se tornará mais relevante.
A pandemia forçou as pessoas a considerar
outras opções de mobilidade, o que
representa uma oportunidade para mudanças
permanentes.

Que medidas de mobilidade a sua cidade implementou
em resposta ao COVID?
Eurocidades – Aceleração de
Implementação de Planos Prévios
Muitas cidades na União Europeia têm priorizado
pedestres e bicicletas.
As medidas implementadas têm sido e devem
ser planos que já estavam sendo aplicados, mas
tem sido acelerados.
Existe uma relação clara entre saúde, mobilidade
e mudança climática. É muito importante que,
agora que a poluição foi reduzida e menos
tempo é usado em deslocamento, a qualidade
de vida melhore.
“Esse é o tempo de tornar visível a
fundamental conexão que sabemos funcionar
entre saúde e ambiente... resiliência é a palavra
chave para repensar nossas cidades” Arianna
Americo (Eurocidades)
“É crucial que a confiança no transporte
público seja reestabelecida... nós não podemos
viver em cidades sem transporte público. ”
Arianna Americo (Eurocities)

LAC

Susana Arellano

79%
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Que medidas de mobilidade a sua cidade implementou
em resposta ao COVID?
Armênia- Transporte Público e sua Lucratividade

Rosário – A relevância da Informação

Na Armênia, o sistema de transporte público
baixou de 80.000 para 20.000 pessoas, o que é uma
redução considerável que afeta sua rentabilidade.

Em Rosário, é notável como as medidas impostas
pela quarentena, e as que têm um impacto
econômico e social, são refletidas na mobilidade.

Será fundamental gerar ferramentas para
recuperar a confiança do público para continuar
usando o transporte público, e não para ir atrás de
alternativas como as motocicletas.

A análise dos dados se tornou primordial para
tomar decisões rápidas e acelerar os planos.
Já estavam sendo realizados testes com
biodiesel, ônibus elétricos e híbridos. Estas
fontes alternativas de energia e combustíveis se
tornaram uma prioridade.

O ônibus ou frota só poderá operar com 35%
de capacidade, devido à necessidade de
distanciamento físico. Medidas como o bloqueio
de assentos já estão sendo implementadas.

Também vimos o impacto ambiental que a
pandemia teve. Assistimos a uma redução da
poluição. A natureza exige uma mudança da
nossa parte.

O governo nacional deve gerar um fundo para
ajudar a estabilizar as perdas.
O sistema de transporte é essencial, e agora
apreciamos mais o valor de ter liquidez econômica
e que devemos ter fundos para a estabilização em
caso de calamidade.

Os superblocos podem oferecer uma solução para a atual
crise de mobilidade e transporte?

A intermodalidade também será importante para
os meios alternativos de mobilidade.

Turim – Inovação para Sustentabilidade
Em Turim, as métricas e os dados são
importantes. Empresas com um certo número
de funcionários têm um gerente de mobilidade
que verifica e assegura que os funcionários
tenham benefícios de transporte, ou que eles
recebam scooters ou bicicletas. Estes dados
ajudam a cidade a entender e gerenciar melhor
a mobilidade.
Turim está agora combinando dados de várias
fontes e monitorando as mudanças produzidas
pela pandemia em diferentes setores. A
cidade fornece dados às partes interessadas,
particularmente aos pesquisadores que
analisam o impacto social e econômico da
pandemia.
Turim também procura oferecer diferentes
meios de mobilidade e, em particular,
incentivar o uso de opções mais sustentáveis e
de baixas emissões.
Um projeto piloto inovador é o uso de carros
híbridos que trabalham com geo-fencing.
Quando o carro entra no centro da cidade, um
algoritmo muda o motor para elétrico. Este
piloto é o primeiro com esta tecnologia no
mundo.

“Os superblocos nos permitem combinar
e coordenar a resposta aos dois grandes
problemas que temos sobre a mesa, o cenário
pós-pandêmico e a mudança climática...”
Salvador Rueda

Em Vitoria-Gasteiz, eles decidiram implementar
os superblocos porque querem trabalhar e criar
cidades para as pessoas. Melhorar o espaço
público para as pessoas significa reduzir o espaço
para os veículos particulares.
A ordem de prioridades em Vitória-Gasteiz
é primeiro as pessoas, segundo o transporte
público, terceiro as bicicletas, e por último os
veículos particulares.
Em Vitória-Gasteiz, houve muito progresso com
o plano do superbloco porque, politicamente,
eles fizeram acordos estratégicos e chegaram a
um consenso.

Salvador Rueda planejou para a cidade de
Vitória-Gasteiz superblocos de 400 a 500 metros
de cada lado, onde o perímetro acomoda a
mobilidade, e 70% do interior é liberado para
pedestres, ciclistas e atividades recreativas.
Os superblocos podem ser implementados
rápida e eficientemente a um baixo custo
através de sinalização, pintura do asfalto e
canteiros.
A liberação de espaço também é uma
oportunidade para a ecologização, o que nos
ajuda a combater a mudança climática.

“Se conhecemos a fórmula ... por que
não a aplicamos? Seria uma redução muito
significativa da poluição do ar... todas as
variáveis estão alinhadas, as da pós-pandemia,
a cidade saudável, a cidade sustentável
e a adaptação às mudanças climáticas...”
Salvador Rueda
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Poderá a pandemia do COVID-19 conduzir a um futuro urbano mais verde?

Viana do castelo (PT), Pavlos Melas (GR), Utrecht (HO), Ibagué (CO), São Leopoldo (BR)
Estudo de Caso: Utrecht (HO)

“Um futuro urbano mais verde significa reinventarmo-nos e acostumarmo-nos
a uma maneira pessoal e social muito diferente de viver.” (Paris Kourti, Pavlos Melas)

Poderá a pandemia do COVID-19 conduzir a um futuro urbano mais verde?
Que medidas estão a adotar as cidades ou podem ser implementadas para promover a Economia Verde?

04

Os impactes imediatos da pandemia e a
necessidade de confinar as populações
acelerou a transição digital e permitiu ter
ganhos na redução das emissões dos gases
com efeito de estufa gerados pelos transportes.
Beneficiou também o consumo de produtos
agroalimentares de proximidade, incentivou a
mobilidade ciclável e está a valorizar o turismo
de natureza.

RECUPERAÇÃO VERDE
Assista ao webinar no YouTube
A crise económica gerada pelo coronavírus está a
afetar a globalidade do planeta, com impactes na
economia dos países e das cidades. Uma economia
que é atualmente baseada no consumo, que origina
elevados níveis de utilização de recursos naturais,
suportada em combustíveis fosseis e geradora de
altos níveis de emissões de CO2.
Este acontecimento disruptivo surge num momento
em que na União Europeia estão em curso novas
políticas ambientais que visam a transição para uma
economia mais sustentável. O Green Deal pretende
transformar a Europa e acelerar uma transição para
uma economia “limpa” e circular, neutra em termos
climáticos.
A recuperação económica será uma oportunidade
para repensar o modelo de prosperidade e construir

VIANA DO CASTELO (PT)

SÃO LEOPOLDO (BR)

uma economia em torno dos princípios ecológicos?
Como podem as cidades desencadear um modelo
de desenvolvimento mais verde, mais resiliente e
mais protetor da biodiversidade? Como podem
ser dinamizados os sistemas agro-alimentares de
proximidade? E poderemos acelerar a transição
energética, aumentando a eficiência do consumo e
a produção a partir de fontes renováveis? E como
poderemos consolidar a economia circular como
a alternativa ao modelo tradicional de economia
linear de fabricação, uso e rejeição?
A 23 de Junho, 17h CET, durante o diálogo organizado
pela IUC América Latina focado a Recuperação
Verde, as cidades de Viana do Castelo, São Leopoldo,
Pavlos Melas, Ibagué e Ultrecht discutiram:

José María Costa

Ary Vanazzi

A população rural, especialmente os produtores
agrícolas, dever ser treinados em aspetos
comerciais, de modo a evitar intermediários
desnecessários na venda dos seus produtos
e a poder chegar de forma mais eficaz aos
consumidores urbanos.

PAVLOS MELAS (GR)

IBAGUÉ - UCC (CO)

Homens

59%

Total 159
Participação por região
Paris Kourti

Caso de Estudio

Sebastián Sánchez

Moderador

18%

Europa
LAC

A Covid-19 está assim a revelar as deficiências
estruturais dos sistemas económicos e sociais
dos países e das cidades, mas também a
vulnerabilidade ambiental e a dificuldade em
ter uma Economia Verde.

Ibagué – sistemas agroalimentares de proximidade e as relações rural-urbano

41%

Mulheres

Nas cidades da América Latina, as perspetivas
de crescimento verde não parecem ser muito
animadoras, dado que a política económica
está desalinhada da política ambiental. A atual
dimensão dos problemas sociais e económicos
gerados pela pandemia, especialmente ao
nível do desemprego, são mais promotoras
de uma recuperação económica assente em
abordagens clássicas, do que em soluções
inovadoras alinhadas com o desenvolvimento
sustentável.

Que medidas estão a adotar as cidades ou podem ser implementadas
para promover a Economia Verde?

“As nossas economias têm tratado
a natureza apenas de uma perspetiva
extrativista e a transformação do campo vainos permitir trabalhar na ótica da Economia
Verde” Sebastián Sánchez (Ibagué)

Total 159
Participação por gênero

Todavia, as crises são situações complexas e
multidimensionais com diversas interconexões.
A crise espoletada pela COVID-19 tem também
várias dimensões: social, ambiental, económica
e política. Esta complexidade e as interconexões
entre assuntos não criam uma oportunidade
para um futuro urbano mais verde, dado que
esse objetivo depende de grandes mudanças
em todos os aspetos da vida humana. Depende
também de uma maior coordenação e

cooperação entre os vários níveis de governo, e
entre os sectores públicos e privados.

Por exemplo, na Colômbia, o campo
é estigmatizado como local de pouco
desenvolvimento, pobreza e poucas
oportunidades. A valorização social, cultural e
económica das áreas rurais é essencial para fixar
população e atrair jovens empreendedores que
deem um novo impulso à atividade agrícola.
Deve ainda ser promovido o valor agregado dos
produtos rurais através, por exemplo, da criação
de selos verdes.

É também preciso trabalhar a conectividade
entre os espaços rurais e urbanos, melhorando as
infraestrutura rodoviárias de muitos municípios
que têm dificuldade em assegurar o acesso dos
produtos agrícolas produzidos na envolvente rural
até aos principais centros comerciais.
As relações culturais entre o urbano e rural devem
igualmente ser trabalhadas e valorizadas.

Sérglo Barroso
Marin Zegers

82%

23

01

Repensando a
cidade turística

02

Espaço público e
planejamento urbano

03

Transporte e
mobilidade
urbana

Viana do Castelo – energias renováveis e
eficiência energética
“Temos um grande projeto europeu, que é
o WindFloat, de construção de três plataformas
flutuantes eólicas.” José Maria Costa (Viana do
Castelo)
Viana do Castelo tem vindo a investir na eficiência
energética, com diversas intervenções, por
exemplo na iluminação pública (ajuste do horário
de funcionamento, substituição de lâmpadas
por outras mais eficientes e instalação de
reguladores de fluxo luminoso) ou na mobilidade
(infraestruturas indutoras da mobilidade elétrica
e substituição de veículos da frota municipal por
híbridos e elétricos).

Pavlos Melas – governança multinível
“Num Estado muito centralizado, como a
Grécia, as prioridades e o financiamento do
Governo é fundamental para ação das cidades.”
Paris Kourti (Pavlos Melas)
O principal desafio das cidades é como
“aprofundar” e “intensificar” as políticas
verdes para causar um efetivo impacto. Para
fazer isso, existem duas medidas horizontais
principais: ampliar o investimento público em
todos os sectores relevantes para a melhoria
ambiental; apoiar a economia privada para se
tornar mais verde.

Ao nível económico, para além de ações
de sensibilização dos comerciantes para
aumentarem a eficiência energética, estão a ser
apoiados projetos inovadores na área das energias
renováveis, por exemplo: o WindFloat Atlantic,
que irá criar o primeiro Parque Eólico Marítimo
em Portugal ou o projeto CorPower Ocean para
desenvolver conversores de energia das ondas,
que serão igualmente instaladas em plataformas
flutuantes.
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São Leopoldo – economia verde e desenvolvimento social

“Temos tido uma preocupação central de conjugar desenvolvimento
económico com sustentabilidade ambiental.” Ary Vannazi (São Leopoldo)

A inexistência de um projeto estratégico
nacional condutor da resposta à pandemia e o
abandono das tradicionais políticas ambientais
do Brasil nos últimos anos, cria grandes
dificuldades para os municípios e as cidades
responderem aos desafios de uma recuperação
económica verde, para mais quando falta
investimento e financiamento.
São Leopoldo tem desenvolvido uma política
de desenvolvimento ambiental muito intensa
tanto no âmbito da produção industrial, como
na construção de uma cidade sustentável,
através da aposta no transporte coletivo menos

poluidor, na promoção da mobilidade urbana
alternativa ou no aproveitamento das energias
renováveis.
Na área da reciclagem está a ser feito
um trabalho com cooperativas, que são
apoiadas financeiramente pela Prefeitura,
e que permitem conjugar uma política de
ambiente com a organização da sociedade, a
consciencialização da população, a promoção
da inclusão social e de distribuição de renda.

A aposta nas energias renováveis faz com que
a cidade tenha um grande número empresas
na produção de aerogeradores e de outros
equipamentos associados, constituindo-se como
um cluster.

A recuperação da economia grega irá seguir
um novo modelo de desenvolvimento,
mais verde e justo, dando-se prioridade
à recuperação verde, nomeadamente
apoiando os municípios em investimentos
em água potável, ar limpo, energia limpa,
expansão de áreas verdes e investimentos
em melhoria das TIC.
O financiamento está também a ser
organizado com base em critérios de “justiça
espacial”, o que significa que as comunidades
mais pobres terão maior apoio financeiro e
mais assistência técnica.
A descarbonização será outras das prioridades
apoiando investimentos públicos e privados
para projetos com larga escala em energia
limpa.
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Seção 3: Repensando a recuperação económica

A cidade inteligente e digital sai mais forte da pandemia da COVID-19?

RECUPERAÇÃO INTELIGENTE
Assista ao webinar no YouTube

Com o surgimento do COVID-19 e o estabelecimento
de
quarentenas,
a
infraestrutura
digital
desempenhou um papel crítico no funcionamento
da economia local e no acesso da população a bens
e serviços públicos indispensáveis. O comércio
local está agora intensamente a explorar as
oportunidades das vendas on-line, enquanto se

BARRANQUILLA (CO)

BENEDITO NOVO (BR)

Serviços públicos e os
recursos naturais
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“Os municípios não estavam a reagir à necessidade de transformação digital. Agora, essa
necessidade colocou-se para responder aos desafios da pandemia.” Veronica Ramírez (Smart City
Cluster España)

Que medidas podem ser adotadas para acelerar a transição digital?

Nos últimos anos, as cidades incorporaram cada
vez mais as inovações digitais e inteligentes para
melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos. As
novas tecnologias têm sido usadas para responder
a diversos desafios como o desenvolvimento
económico, a gestão de água ou de resíduos,
os transportes e a mobilidade, a segurança, o
envolvimento dos cidadãos e a transparência e
acesso à informação. Em paralelo, a emergência da
economia digital criou nas cidades novos motores
de crescimento e emprego.

Recuperação
inteligente

06

A cidade inteligente e digital sai mais forte da
pandemia da COVID-19?

Málaga (ES), Oporto, Lisboa (PTl), Benedito Novo (BR) y Barraquilla (CO)
Estudo de caso: Start Up Lisboa (PT)

05

05

generalizaram os serviços médicos e de educação
à distância.

Um evento como a pandemia da doença
COVID-19 nunca torna as cidades mais fortes.
Afeta as pessoas, os seus costumes, gera
inseguranças e falta de recursos financeiros
e de saúde, causando um sério revés para a
economia. Mas a cidade inteligente e digital
está mais bem preparada para lidar com estes
problemas e para enfrentar futuros eventos
semelhantes.

Esta tendência de transição digital, acelerada
pela pandemia, constitui uma oportunidade
para a recuperação económica das cidades? As
novas infraestruturas de redes 5G e data centers,
e a generalização de soluções e tecnologias de
blockchain, machine learning, ou internet das
coisas podem tornar as cidades mais inteligentes,
sustentáveis e inclusivas? E que medidas poderão as
cidades adotar para promover a economia digital?

A experiência destas cidades torna evidente
que as cidades inteligentes e digitais estão
a lidar melhor com crise pandémica. Por
um lado, porque a velocidade das respostas
tem de ser maior, e isso só é possível com
o apoio de ferramentas digitais. Por outro
lado, porque conseguem oferecer melhores
serviços públicos, ser mais eficientes no uso
dos recursos e comunicar melhor com os
cidadãos.

A 23 de Junho, 17h CET, durante o diálogo organizado
pela IUC América Latina focado a Recuperação
Smart, as cidades de Barranquilla, Benedito Novo,
Porto, a Smart City Cluster de España e a Start up
Lisboa discutiram as seguintes questões:

Surpreendentemente, muitas das medidas
relacionadas com as cidades inteligentes
e digitais que pareciam muito distantes,
materializaram-se rapidamente agora. A
cidades que participaram no debate estão a

Total 126

ser capazes de implementar diversas soluções
tecnológicas para responder à crise, como
portais para apoiar a recuperação económica
ou centros de contato digital que permitem
interagir com os cidadãos.
Esta experiência torna evidente que as
cidades devem apostar no desenvolvimento
de plataformas que potenciem o cruzamento
de dados de forma integrada, permitindo,
às entidades relevantes, em cada uma das
suas áreas de ação, desenhar, implementar, e
monitorizar, de forma articulada, medidas de
política pública.
Estas soluções e outras relacionadas, a
mobilidade ou com as formas participativas
de gerir as cidades, tiveram um grande avanço
com a pandemia e irão ser essenciais no
futuro. As ferramentas digitais e tecnológicas
utilizadas na primeira fase da pandemia
servirão a partir de agora para apoiar a
recuperação económica, tirando partido do
processo acelerado de transição digital da
administração, das empresas e dos cidadãos.

51%

Participação por gênero
Mulheres
Ricardo Plata

Simone Gomes Traleski

SMART CITY CLUSTER (ES)

OPORTO (PT)

Homens
49%

Verónica Ramírez

Paulo Calçada

Total 126
Participação por região

30%

Europa
Caso de Estudio

Moderador
Sérgio Barroso

LAC

Miguel Fontes

70%
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Que medidas podem ser adotadas para acelerar a transição digital?
Porto – gestão dos problemas das cidades e as
plataformas de partilha de dados
“As cidades podem e devem investir
em processos de Smart Cities, com mais
segurança e confiança que o retorno para
as suas cidades será elevado, desde que o
façam com os cidadãos e as empresas do
seu ecossistema local.” Paulo Calçada (Porto
Digital)
No contexto do combate à pandemia,
considerando que grande parte dos problemas
são de antecipação, a capacidade de resposta
e, acima de tudo, a eficácia das soluções
desenvolvidas, beneficia significativamente
de uma maior partilha de informação entre os
múltiplos níveis de gestão da sociedade.
Através da capacidade de agregação de dados
e de processamento da informação, adotando
abordagens analíticas descritivas, preditivas
e prescritivas, será possível obter indicadores
em tempo real sobre os impactos das medidas
implementadas.

A aposta em plataformas digitais, de partilha
de dados e de informação é fundamental para
garantir uma resposta eficaz aos problemas
das cidades, nomeadamente no que diz
respeito ao desenvolvimento económico e
social.

A partilha de informação entre os gestores
das cidades e os empreendedores digitais
é outro caminho que pode ser adotado,
conforme a experiência da Porto Digital,
ajudando os empreendedores a alinhar as
suas soluções tecnológicas com os problemas
que a necessidade enfrenta, ajudando assim
a dinamizar a Economia Smart e a melhorar o
governo local.

As cidades devem por isso ter um plano
de ação que garanta a disponibilização de
instrumentos que contribuam, para uma
melhor gestão, mas também, que possibilitem
uma eficaz retenção de conhecimento,
fundamental para o combate a riscos
sistémicos globais no futuro, quer em sede
de planeamento e construção de políticas
públicas, quer em sede de gestão.

Benedito Novo – parcerias com outros municípios como aceleradores
“Benedito Novo teve o seu primeiro
contacto efetivo com o conceito de smart city
através de uma parceria apoiada pelo IUC.”
Simone Traleski (Smart Cities Cluster)
O desenvolvimento em Benedito Novo
de soluções tecnológicas integradas no
conceito de cidade inteligente beneficiaram
a cooperação com a cidade de Alba Iulia na
Roménia, no âmbito do Programa Internacional
de Cooperação Urbana (IUC).
O intercâmbio entre os municípios e como
empresas romenas permitiu tomar contacto
com soluções tecnológicas de informação ao
cidadão e criar uma aplicação para estabelecer
um canal direto entre a população e a Prefeitura.

No momento da pandemia esta ferramenta
foi muito importante para manter os cidadãos
informados sobre a evolução da pandemia no
Município, sobre os comportamentos a adotar
e sobre as medidas que foram implementadas.
Considerado as características da população,
a Prefeitura tem vindo também a desenvolver
um trabalho de promoção da inclusão
digital, para que a população possa aceder a
esta plataforma, garantindo a igualdade de
oportunidades no acesso a serviços públicos.
Ainda em resultado da experiência de
cooperação apoiada pelo IUC e em parceria
com outros 12 Municípios vizinhos, estão
a procurar desenvolver soluções smart no
domínio do turismo, especialmente no apoio
à visitação do Circuito Vale Europeu.
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Barranquilla – planear a cidade inteligente
Barranquilla
pretende
acelerar
o
seu
desenvolvimento
urbano
e
económico,
tornando-se numa cidade estruturada em
torno de quatro grandes desafios seguindo um
plano ambicioso enquadrado no conceito de
cidades inteligentes.
O primeiro desafio é ser a primeira em
biodiversidade do país. Isso implica a
proteção dos ecossistemas (verde e azul), a
sustentabilidade ambiental e a prevenção de
riscos das mudanças climáticas. Em todos
esses aspetos, a simbiose com a tecnologia
desempenha um papel fundamental, estando
a ser desenvolvidos projetos como: sistemas
de medição da qualidade do ar em tempo real,
programação eficiente para coleta de resíduos
sólidos, implementação de energia renovável,
particularmente energia solar; entre outros;

07

Ações e
soluções pelo
clima

“A tecnologia vai permitir às nossas
cidades ir mais longe e mais rápido
com menor esforço.” Ricardo Vives
(Barranquilla)
ou os serviços urbanos. Neste âmbito destacase o projeto que visa promover o bilinguismo e
que resulta de alianças com empresas que estão
a permitir que todas as crianças do sistema
público de educação tenham acesso remoto a
plataformas educacionais.
Finalmente,
vão
trabalhar
para
tornar
Barranquilla uma cidade mais conectada,
melhorando os sistemas de transporte público
integrado, que claramente tem soluções
tecnológicas para sua eficiência, além de tópicos
mais simples, mas igualmente inteligentes,
como promover o uso de bicicletas.

O segundo desafio é ser uma cidade atraente e
próspera. Aqui estão a promover o crescimento
económico, o emprego, a inovação, ou o
aumento de eficiência da administração pública.
O papel da tecnologia é também essencial.,
destacando-se a centralização digital de todos
os serviços urbanos, como iluminação pública,
semáforos, sistema de emergência, e, com a
implementação de sistemas automatizados de
controle de tráfego, monitorização ambiental
com o objetivo de otimizar a cidade.
O terceiro desafio é tornar a cidade mais justa.
Para isso, trabalham questões como inclusão,
proteção de populações vulneráveis, a habitação

Smart City Cluster España – experiencias das smart cities
“A transição digital, mesmo que a
aceleremos, tem de ser acompanhada de uma
preparação do entorno.” Veronica Ramírez
(Smart City Cluster España)
A transição digital pode ser realizada seguindo
os exemplos de cidades que já percorreram
esse caminho com sucesso e que podem dizer
não só quais são as melhores práticas, mas
também os erros a serem evitados.
Mas para que esse processo se concretize é
fundamental preparar a administração, os
cidadãos e as empresas, capacitando-os para
a digitalização para que possam efetivamente
participar neste sociedade digital.

Existe um importante elenco de soluções de
digitalização, tanto da administração pública
como de outros processos urbanos, que
permitem não apenas transferir uma parte
crucial da gestão para o domínio virtual,
mas também transformá-lo de acordo com
práticas otimizadas, tendo sempre o cuidado
de os adaptar à regulamentação local.
Por exemplo, os sistemas de gestão baseados
em plataformas geográficas permitem a
sobreposição de várias fontes de informações
e identificar visualmente o que pode estar
a acontecer nas cidades. Por outro lado, as
análises custo-benefício, suportadas nestes
sistemas, permitem começar a empreender
as soluções que trazem mais benefícios com
menos custos.
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Seção 4: Repensando a resiliência climática
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Quais aspectos devemos considerar para garantir a sustentabilidade
e equidade no fornecimento de recursos básicos, como água e gestão
de resíduos?

Granada (ES), Roma (IT) , Miraflores (PE), San Pedro de La Paz (CL)
Estudo de caso: Rede Global de Cidades Resilientes (GNRC)
Quais aspectos devemos considerar para garantir a sustentabilidade e equidade no fornecimento de
recursos básicos, como água e gestão de resíduos?
No contexto chileno e na esteira da crise decorrente da pandemia, que papel devem desempenhar os
governos locais para garantir o fornecimento, o cuidado e a defesa de recursos e serviços básicos de
qualidade e sem deixar ninguém para trás?

“Os municípios não responderam à necessidade de transformação digital. Agora essa necessidade
surgiu para responder aos desafios da pandemia ”. Verónica Ramírez (Smart City Cluster Espanha)

Como incorporar medidas de supervisão, inovação, gerenciamento e controle de dados e participação
do cidadão na prestação desses serviços?
A prestação de serviços básicos como água e gestão de resíduos deve ser uma competência
compartilhada entre os diferentes níveis de governo? Quem deve estar envolvido?

Reduzir a pegada ecológica e a recuperação de
resíduos através da inovação e da exploração da
geração de fontes alternativas de energia.

Como melhorar a ligação entre a boa prestação de serviços públicos e o uso sustentável dos recursos
naturais?

Em matéria social, deve ser considerada a
colaboração com órgãos públicos que facilitem
a geração de protocolos para evitar cortes para
aqueles que não podem cobrir os custos, mas
também geram penalidades para aqueles que
fazem uso excessivo.

Qual é a escala territorial adequada para garantir a prestação adequada de serviços e recursos naturais?

06

SERVIÇOS PÚBLICOS E OS
RECURSOS NATURAIS

Desenvolver estratégias que integrem três
elementos principais:
1. Incorporar a participação cidadã e o envolvimento
de outros atores no território, tais como o setor
privado, identificando e destacando o papel que
cada ator desempenha.

Assista ao webinar no YouTube
As cidades têm estado na vanguarda das ações
para enfrentar a crise gerada pela COVID-19. Suas
respostas, através de planos de emergência, têm
sido críticas para garantir o fornecimento de
serviços públicos acessíveis e justos e manter seu
funcionamento em questões cruciais como a água
e a gestão de resíduos.
Entretanto, nos últimos anos, a preocupação com
a modernização desses serviços públicos destacou
a necessidade de melhorar o funcionamento
e a qualidade dos serviços com base em novos
modelos para sua gestão que incluem princípios
de participação, transparência e inovação e
sustentabilidade. A falta de acesso aos serviços locais
básicos é um fator que agrava as desigualdades, a

pobreza e, como consequência, a vulnerabilidade
social e ambiental.

2. Implementar soluções e ferramentas
melhorem a qualidade dos serviços.

Portanto, perguntar a nós mesmos quais aspectos
devemos considerar para garantir a sustentabilidade
e equidade no fornecimento de recursos básicos,
como água e gestão de resíduos, será decisivo para
repensar o modelo para que ele possa responder
melhor aos atuais desafios do ambiente urbano.

3. Para fechar a cadeia de gerenciamento de
resíduos, investindo em planos de gerenciamento
de resíduos para aumentar o valor agregado dos
resíduos a partir de uma perspectiva de economia
circular.

Em 7 de julho a as 17h. CET durante o diálogo
organizado por IUC América Latina, Repensando os
serviços públicos e os recursos naturais das cidades
de San Pedro de la Paz, Granada, o distrito de
Miraflores e a região de Lazio discutiram:
51%

Total 144
MIRAFLORES (PE)

SAN PEDRO DE LA PAZ (CL)

GRANADA (ES)

que

A provisão equitativa de serviços públicos e
recursos naturais na América Latina é um grande
desafio. O Peru tem 2% das reservas mundiais
de água doce, mas 1 em cada 4 peruanos não
tem acesso à água potável como serviço básico.
No Chile, os recursos naturais como a água são
privatizados, o que gera desigualdade no acesso,
especialmente em comunidades vulneráveis.
Garantir que os direitos de propriedade dos
recursos naturais sejam um bem público e que

Participação por gênero

seja o Estado com seus diferentes níveis a garantir
que este modelo seja sustentado.
A pandemia levou ao desenvolvimento de soluções
e protocolos para garantir o gerenciamento
correto dos resíduos com medidas sanitárias que
impedem a possível propagação do vírus e na Itália
foram desenvolvidas estratégias que conseguem
combinar estes dois desafios no momento do
confinamento.
Outro aspecto relevante é olhar para os principais
acordos globais como o pacto climático global e
a Agenda 2030 e suas 17 ODS. Estes são quadros
de referência importantes para orientar ações em
nível local e definir com eles as políticas públicas
mais apropriadas.

Mulheres
Homens
Doris Aspiazu Arévalo

Audito Retamal

Marcos A. Martínez

ANCI LAZIO (IT)

Andrea Vignoll

Eugène Zapata

Moderador

Caso de Estudio

Braulio Díaz

49%

Total 144
Participação por região

21%

Europa
LAC
79%
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Estudo de caso. Resiliência urbana desde a GNRC
A resiliência urbana é a capacidade de
uma cidade/sistema para lidar com riscos e
vulnerabilidades de dois tipos:
Impactos graves: naturais ou induzidos pelo
homem.
Estresse crônico: doenças silenciosas que
afetam a cidade a médio e longo prazo.
A visão da resiliência é uma visão suprasetorial. O tecido urbano interage com a interfuncionalidade e a interdependência com os
diferentes setores. Isto torna a cidade mais
resiliente.

04

Como tornar uma cidade mais resiliente?
A transformação urbana não pode ser feita se
não forem tomadas medidas concretas para
preparar e organizar a cidade para antecipar
as vulnerabilidades e os desafios do território.
Entende-se, portanto, que a resiliência deve ser
pensada como uma estratégia supra-setorial.
Gerar estratégias de resiliência com uma
participação de múltiplos atores que tenham
uma visão de longo prazo onde fique claro o
que deve mudar, concordar e desenvolver no
território com uma diversidade de ferramentas e
acesso ao conhecimento.
A resiliência é uma abordagem que pode ajudar
a se preparar com capacidade real para avançar
diante de qualquer evento imprevisto.

Prefeitura de San Pedro de la Paz, Chile

No contexto chileno e na esteira
da crise decorrente da pandemia,
que papel devem desempenhar
os governos locais para garantir o
fornecimento, o cuidado e a defesa
de recursos e serviços básicos de
qualidade e sem deixar ninguém
para trás?
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A prestação de serviços básicos como água e gestão de resíduos deve ser
uma competência compartilhada entre os diferentes níveis de governo?
Quem deve estar envolvido?
ANCI Lazio, Itália
É necessária uma estratégia regional para
proporcionar uma gestão adequada dos
resíduos. Os municípios não podem alcançar os
mesmos resultados trabalhando isoladamente
e de forma autônoma.
Os municípios enfrentam barreiras burocráticas
e até mesmo legislativas por causa das regras
atuais. A partir de uma visão de governança
regional onde há decisões compartilhadas
e consenso, os efeitos positivos podem ser
alcançados a longo prazo. Além de criar o
ambiente adequado para atrair investimentos
do setor privado que se tornam essenciais para
apoiar os recursos públicos.

A participação de vários atores e níveis de
governo é essencial para melhorar as cadeias de
valor do desperdício.
Na região de Lazio, Itália, foi desenvolvido um
consórcio público-privado para a reciclagem de
resíduos, envolvendo vários territórios com suas
partes interessadas. Este consórcio se baseia na
premissa de quem produz os resíduos e quem
pode utilizá-los, e é complementado por uma
forte vontade política das autoridades locais.
Os prefeitos lideram campanhas porta-a-porta
para aumentar a conscientização pública para
mostrar que a separação e o uso do lixo é um
fator determinante para a economia local.

No Chile, é necessária uma mudança
constitucional em nível nacional sobre o uso
e desenvolvimento dos recursos naturais,
uma vez que recursos como a água estão em
mãos privadas, o que causa uma disparidade
no serviço e um aumento das lacunas de
desigualdade.

O município promove a proteção das áreas
úmidas e lagoas para que possam ser declaradas
um santuário da natureza. Esta reconversão
legal permitirá sua conservação.
Além disso, está em andamento uma portaria
para reduzir o uso de água nas áreas verdes do
município.

Neste contexto, os governos locais têm um
papel ativo nos processos de advocacia em
nível nacional. Por exemplo, no Município
de San Pedro la Paz, foi possível desenvolver
um plano regulador comunitário para o uso
das bacias e assim evitar o uso incorreto dos
recursos naturais devido à pressão imobiliária.
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Como melhorar a ligação entre a boa prestação de serviços públicos e o
uso sustentável dos recursos naturais?
Município de Miraflores, Peru
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Como incorporar medidas
de supervisão, inovação,
gerenciamento e controle de
dados e participação do cidadão
na prestação desses serviços?
Empresa municipal de águas de Granada
Emasagra, Espanha

No Peru, a prestação de serviços é concedida
a indivíduos que, embora regulamentados
pelo Estado e pelos governos locais, e é através
da ação participativa da cidade que esses
serviços são monitorados para garantir que eles
atendam às demandas locais.

verdes através da apropriação cidadã de
espaços verdes “Naturaliza Miraflores”;
“Desplastificar
Miraflores”
que
tem
desenvolvido alianças com o setor privado
para eliminar plásticos de uso único; e a
portaria para o cuidado de polinizadores.

Por sua vez, através de campanhas de
conscientização e comunicação, os cidadãos
compreendem que sua qualidade de vida
depende, em grande medida, da qualidade dos
serviços públicos que recebem.

A articulação entre vários níveis de governo
é alcançada através de sistemas legais
que procuram integrar o princípio de
subsidiariedade, e isto é complementado por
uma abordagem multi-stakeholder onde os
atores locais participam em vários aspectos
da prestação de serviços públicos.

Vários programas têm sido promovidos no
município de Miraflores para: preservar áreas

Estas medidas são incorporadas com uma forte
decisão apoiada por um sistema de gestão
sólido, robusto e que gera certeza para o usuário
no tratamento de seus dados pessoais.
Inovação, através de projetos internacionais e
cooperação em segurança física e segurança
alimentar são essenciais para que a qualidade
dos serviços evolua positivamente.
A participação dos cidadãos é essencial. Uma
maneira de incorporar a participação na
prestação de serviços é gerando esquemas de
transparência e responsabilidade. O portal de
dados e transparência da empresa de água
contém e atualiza com diferentes medidas
as tarifas atribuídas aos territórios, gera uma
série de relatórios sobre a execução dos gastos
e serviços, e é também uma ponte para a
informação e o diálogo cidadão com o serviço.
Além disso, a empresa pública promove
reuniões e workshops com atores-chave a nível
local para conhecer suas opiniões e demandas
por melhor qualidade de serviço.

Qual é a escala territorial
adequada para garantir a
prestação adequada de serviços e
recursos naturais?
Municipalidad de Miraflores, Perú
Não há nenhum desafio que os governos locais
possam enfrentar de forma autônoma.
Competências e responsabilidades pela gestão
de resíduos e prestação de serviços devem ser
compartilhadas porque afetam a todos nós
igualmente.
A visão a longo prazo de projetos que
transcendem os mandatos políticos é uma das
questões pendentes nos governos locais da
região da América Latina.
Para superar isso, são necessários aliados
estratégicos nos territórios que se apropriem
não só de uma visão da cidade que não pertença
a um político, mas a toda a cidadania.
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Que mudanças e oportunidades os governos locais podem promover
no contexto atual para fazer avançar uma agenda climática?

Seção 4: Repensando a resiliência climática
Almada (PT), Zagreb (CR), Viña del Mar (CL), Pereira (CO)
Estudo de caso: Comissão Europeia: DG Energia y DG Regio

“Os municípios não responderam à necessidade de transformação digital. Agora essa necessidade
surgiu para responder aos desafios da pandemia ”. Verónica Ramírez (Smart City Cluster Espanha)

Que mudanças e oportunidades os governos locais podem promover no contexto atual para fazer
avançar uma agenda climática?
Como colocar a ação climática inclusiva no centro do planejamento urbano e da tomada de decisões?
Qual é o papel dos governos locais e regionais no cumprimento dos principais acordos climáticos
globais?

07

Os governos locais são chamados a articular e
transferir os postulados das principais agendas
para o nível local e, por sua vez, refletir as
prioridades locais nestes compromissos globais.
Os temas das agendas climáticas obedecem
à realidade dos territórios, razão pela qual os
governos locais são os atores mais adequados
para realizar um trabalho cooperativo e integrador
com a comunidade para que esta compreenda
seu papel ativo e corresponsabilidade com eles.

AÇÕES E SOLUÇÕES
PELO CLIMA
Assista ao webinar no YouTube
A mudança climática e a degradação ambiental são uma
ameaça existencial para qualquer território do mundo.
Para superar estes desafios, vários acordos políticos foram
realizados em nível regional e global, como o Pacto Verde
Europeu ou o chamado New Deal Verde promovido pelos
governos locais em todo o mundo.
Estes acordos buscam construir um roteiro de
desenvolvimento sustentável em conformidade com a
Agenda 2030, que promove mudanças estruturais em
direção a uma economia verde, moderna e eficiente
em termos de recursos. Isto será feito através de planos
ambiciosos de transição energética e redução de
emissões; a erradicação da pobreza e das desigualdades;

ALMADA (PT)

VIÑA DEL MAR (CL)

e a restauração da biodiversidade, entre outras ações que
incluem o clima.
O contexto da COVID-19 agrava a relação conflituosa que
temos com a natureza, aumentando os riscos associados
à saúde e eventos climáticos extremos, mas também
oferece uma oportunidade especial para refletir sobre as
mudanças e oportunidades que podem levar os governos
locais a avançar uma agenda climática.
Em 9 de julio a las 17h. CET durante o diálogo organizado
pelo IUC América Latina, Ações e soluções para o clima,
as cidades de Almada, Viña del Mar, Pereira e Zagreb
discutiram:

Total 186
45%

Participação por gênero
Mulheres

Catarina Freitas

Angela Escobar

PEREIRA (CO)

ZAGREB (CR)

Homens

Sanja Jerkovié

Total 186
Participação por região

21%

Europa
Moderador
Caso de Estudio
Eero Ailio

Intervención especial
Ronald Hall

Braulio Díaz

A localização/adaptação das agendas climáticas
em nível local é um processo que deve ser revisto
de forma oportuna, buscando a relação dos
postulados destas agendas com a identidade,
cultura e educação do território, uma vez que
estes são canais de legitimidade social.
A incorporação de conceitos como biotecnologia,
sociedade do conhecimento, co-criação e
intercâmbio acelerado de conhecimentos e
informações em compromissos internacionais
e cooperação descentralizada é uma forma
de promover a inovação nas políticas públicas
locais.
O papel das Cidades Inteligentes deve ser
articulado com as abordagens das agendas
climáticas. Incorporar a tecnologia e o uso
estratégico de dados na administração pública.

55%

Yecid Armando Rozo

Outra das oportunidades apresentadas aos
governos locais com as agendas é repensar as
estratégias e planos para mitigar os efeitos da
mudança climática, analisando as prioridades
locais e identificando elementos comuns, que
também são estruturas apropriadas para a
facilitação da construção de alianças estratégicas
com vários atores em nível local, regional e
internacional para sua implementação.

A ação climática é transversal a todas as
atividades da cidade. Por exemplo, em Almada,
Portugal, foram feitos esforços para promover
o consumo de produtos mais sustentáveis e
saudáveis, aproveitando a capacidade produtiva
e logística encontrada nos mercados de
vizinhança. Durante o período de confinamento,
foi promovida uma dieta mais saudável baseada
no consumo de produtos frescos locais. Os
mercados têm sido o canal mais eficaz, pois
foram quase as únicas lojas que permaneceram
abertas.

“A pandemia está chegando para nos
ensinar que o modelo de sustentabilidade
é o caminho certo e que precisamos dar-lhe
um impulso maior. E aquelas medidas que
transformarão nossas cidades em cidades
sustentáveis com maior qualidade de vida
devem vir para ficar uma vez superadas”.
Bárbara Roces, Oficial de Projeto da equipe
regional FPI da UE para as Américas.

LAC

79%
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Estudo de caso. Pacto verde europeu
O pacto verde europeu procura impulsionar a
rápida transição para a energia limpa e para
isso, são necessários três atores: governos,
investidores e cidadãos.
O pacto está ligado aos objetivos do Acordo de
Paris e procura fazer da Europa a primeira região
neutra em carbono do mundo até 2050. Isto está
alinhado com uma determinada estratégia de
transformação digital da economia que integra
a sustentabilidade e o desempenho em todas
as ações.
A estratégia se baseia na substituição das
fontes de energia existentes por outras seguras,
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Como colocar a ação climática inclusiva no centro do
planejamento urbano e da tomada de decisões?

limpas e acessíveis, bem como na construção
e renovação de forma eficiente em termos de
recursos e energia.

Secretário de Planejamento da Prefeitura
de Pereira, Colômbia

A diplomacia da cidade sobre estas questões
será muito importante para levar adiante esta
agenda. Através do Convenant of Mayors,
o princípio de “bottom-up” é garantido na
implementação do Pacto.

Desde 2013, Pereira vem desenvolvendo
uma estratégia municipal de adaptação e
variabilidade às mudanças climáticas com
uma estrutura de programas e políticas do
governo local. Isto é executado com base em
um modelo de articulação com o plano de uso
do solo e ações para mitigar as ameaças ao
território (enchentes, chuvas, etc.).

O pacto envolve um importante componente
de mudança de comportamento e são os
prefeitos que estão melhor posicionados para
liderar este processo.

Os processos de localização/adaptação de
agendas climáticas são combinados com
outros instrumentos locais, como o índice de
escassez para identificar cargas aquíferas, o
que permite a inclusão da visão de baixo para
cima nas agendas.

“Uma das prioridades do pacto verde
europeu é gerar ações que funcionem para as
pessoas e para uma transição energética justa”.
Ronald Hall Conselheiro Sênior da DG Regio

Estudo de caso Comissão Europeia de Política Urbana 2020-2027
O investimento no desenvolvimento sustentável
será uma prioridade para a EI após 2020. Para isso,
a Iniciativa Urbana Europeia se baseia em três
prioridades:
Capacitação nas cidades
Conhecimento,
comunicação
e
desenvolvimento de políticas. Esta última seção
deve ter um impacto maior sobre os programas
de cooperação que a UE promove.
e

regional

O Fundo de Transição Justa para acelerar a
transição para a neutralidade climática
O programa de cooperação urbano-regional
2021-2024 terá como prioridades:

Ações inovadoras

A política urbana
responsabilidades:

A iniciativa UE-RECTA para promover a
prosperidade dos Estados Membros.

terá

novas

Cooperação cidade-a-cidade no campo do
desenvolvimento urbano sustentável: Nova
Agenda Urbana, Agenda Urbana Europeia
Cooperação região/região no campo dos
sistemas regionais de inovação: planos de
ação regionais com duração de 18-24 meses.

07

Escritório Municipal de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento Urbano da
Cidade de Zagreb, Croácia
A ação climática é um dos eixos das políticas
públicas. Como exemplo, o plano da cidade
dá ênfase especial à preservação de solos
agrícolas e florestas na área de aglomeração
urbana (que inclui 29 municípios). Isto é
especialmente relevante para garantir uma
visão de sustentabilidade na expansão urbana
e suburbanização nos próximos anos.
O governo local desenvolveu um programa
para a proteção da infra-estrutura da cidade
e do planejamento urbano sustentável com
medidas especiais para promover áreas verdes.
O objetivo é otimizar o elemento de infraestrutura verde para melhorar os ecossistemas
através de projetos que consolidam e conectam
com os espaços verdes da cidade.

A participação em programas e projetos
internacionais é essencial para a aprendizagem
e o intercâmbio de conhecimentos. Para este
fim, foi feito um trabalho para consolidar
uma arquitetura institucional que facilite
a cooperação internacional com foco no
desenvolvimento ambiental urbano.
Da mesma forma, procura incorporar
a participação cidadã na cooperação
internacional.
Especificamente,
para
promover processos de apropriação social
do conhecimento, para desenvolver uma
abordagem de “ser global” nas pessoas e para
buscar a ligação entre os empresários/negócios
das comunidades com financiamento e fundos
de cooperação.

“No modelo de ocupação territorial,
a combinação de instrumentos tem sido
fundamental para garantir ações climáticas
eficazes nas políticas públicas”. Yesid
Armando Rozo, Secretário de Planejamento
da cidade de Pereira, Colômbia

“A maioria dos programas da Comissão
Europeia levará em conta as prioridades do
Pacto Verde Europeu” Eero Ailio Assessor
sobre Transição Energética e Governança
Local para a DG Energia.
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Qual é o papel dos governos locais e regionais no cumprimento
dos principais acordos climáticos globais?
Da América Latina, Município de Viña del Mar

O papel é fundamental, o governo local
tem uma relação que inclui um olhar
m e t ro p o l i t a n o /re g i o n a l / i n te rn a c i o n a l ,
e também um olhar local que atinge o
cidadão. Neste cenário, a cooperação entre as
cidades torna-se um espaço de intercâmbio,
aprendizado e coordenação, uma prioridade
para a co-criação de políticas com o
envolvimento de atores que interagem na
cidade.
O plano comunitário de proteção civil e
emergência reflete o árduo trabalho de
coordenação com o Estado e os coletivos
locais, e do governo local como um articulador.
Este plano também tem uma perspectiva
global como parte do programa URB-AL.
A colaboração em questões de inovação com
as universidades da região tem um potencial
significativo para acelerar a localização
das agendas. Especificamente, com a
Universidade de Valparaíso em um sistema
local de previsão de ondulação onde a orla
costeira urbana é analisada para determinar
possíveis eventos.
A transferência de conhecimentos, treinamento
e educação para a cidadania de forma lúdica
e compreensível facilita a apropriação das
agendas e a construção de planos de ação
participativos.
Quando as questões globais são
adequadamente comunicadas, os cidadãos
têm uma melhor rastreabilidade delas a tempo,
o que permite que suas demandas, aspirações
e participação sejam institucionalizadas
independentemente da orientação política, por
sua vez no governo local.

A escalabilidade dos projetos locais é um
elemento que reforça a cooperação entre
as cidades. Atualmente, o município está
trabalhando em um atlas de risco climático,
com o Centro de Clima e Resiliência que
integra os riscos do território. O objetivo é
realizar uma análise microescala que se
refere aos possíveis efeitos e riscos em áreas
específicas da cidade, que podem então ser
compartilhados com outras cidades e/ou
regiões.

Da Europa, Município de Almada

As agendas climáticas têm que ser projetadas e
implementadas em nível local. A flexibilidade e a
capacidade de agir de um governo local graças
à sua proximidade com as pessoas permite que
ele seja mais ágil e flexível e forneça respostas
mais eficazes aos problemas. Isto também dá
legitimidade às autoridades locais como atores
internacionais.
No caso específico, Portugal não tem governos
regionais. As cidades têm que fazer um grande
esforço para serem verticais e às vezes intervir
e influenciar diretamente os organismos
europeus (regionais) e internacionais. Esta
defesa visa ter melhores condições, ferramentas
e recursos para que eles possam implementar
agendas climáticas.

“As cidades são atores globais e são elas
que podem dar respostas concretas às agendas
climáticas em uma situação pós-pandêmica”
Catarina Freitas, chefe do Departamento
de Inovação, Meio Ambiente, Clima e
Sustentabilidade. Almada

No nível regional, é necessário rever a estrutura
de financiamento para atender às demandas
globais por mobilidade sustentável. Por
exemplo, Almada tem financiamento europeu
para a renovação da frota de carros elétricos,
mas os regulamentos de financiamento
são projetados em nível nacional. Isto causa
disparidades como o Estado poder renovar a
frota a 100% e os municípios a aproximadamente
30%. Esses tipos de disparidades ocorrem em
várias áreas, portanto, a governança multinível
deve, acima de tudo, prestar atenção às
demandas locais.
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