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#Áreas verdes

#Resíduos

#Energia

#Estratégias de negócios

#Centro Ambiental

#Sustentabilidade

São Leopoldo é uma cidade industrial brasileira localizada no sul do Brasil, no estado do Rio Grande do 
Sul, com um importante parque tecnológico centrado em inovação verde.

Viana do Castelo é uma cidade e capital do distrito homônimo da Região Norte de Portugal e encontra-
se no centro do cluster oceânico de energia renovável. Faz parte do Eixo Atlântico, que participou do 
programa aportando valor como rede de municípios do Norte de Portugal e Galícia.

A COOPERAÇÃO EM RESUMO

COMO RESULTADO DAS VISITAS DE INTERCÂMBIO, SÃO 
LEOPOLDO (BRASIL) PÔDE IMPLEMENTAR UM PLANO PARA A 
CRIAÇÃO DO SEU CENTRO AMBIENTAL, COM O APOIO ATIVO 
DE VIANA DO CASTELO (PORTUGAL), ASSIM COMO FOMENTAR 
AS RELAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS DE SEUS PARQUES 
TECNOLÓGICOS.

Áreas temáticas de cooperação
Ecologia urbana: gestão de resíduos de água, 
eficiência energética

Objetivos
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Aprimoramento da gestão 
e eficiência dos serviços 
públicos relacionados com 
áreas verdes, água, energia 
e resíduos (contratos 
públicos inovadores), 
através da troca de 
experiências

Melhoria da gestão dos 
centros ambientais através 
da inclusão do aspecto 
social na proteção dos 
parques naturais e a 
sensibilização do público

Abertura de mercados 
para empresas locais 
que operam em seus 
Parques Tecnológicos 
vinculados à inovação e 
à economia verde
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Atividades 

O primeiro encontro técnico presencial ocorreu 
em São Leopoldo durante o mês de maio de 
2018 e contou com uma apresentação conduzida 
pelo prefeito com apoio de atores empresariais e 
educacionais da cidade com grande cobertura da 
imprensa. Seguiram-se algumas reuniões técnicas e a 
segunda reunião presencial, organizada em Viana do 
Castelo, permitiu o desenho das visitas e a elaboração 
de um Plano de Ação conjunto com diferentes 
atividades de cooperação:

Áreas Verdes: O Centro Socioambiental do município 
de São Leopoldo foi inspirado na metodologia de 
monitoramento de Viana.

Resíduos: Contratação pública inovadora, sistema de 
indicadores para gestão da qualidade em resíduos 
urbanos, modelagem de serviço de produção 
operacional (ISO 9001: 2015). Sensibilização de 
cidadãos inteligentes.

Água: Troca de experiências em projetos de interesse 
comum em regulação, eficiência energética e redução 
de perdas.

Eficiência Energética: desenvolvimento de um Plano 
Energético Local, eficiência energética em edifícios 
públicos, eficiência energética na iluminação pública, 
energias renováveis inspiradas e apoiadas na 
experiência de Viana.

Sinergias comerciais: Viana do Castelo, para além do 
intercâmbio de boas práticas nas áreas identificadas, 
visa abrir novas oportunidades de mercado para o 
setor privado e promover Viana como porta de entrada 
na Europa para as empresas brasileiras, para criar 
sinergias comerciais e facilitar a internacionalização de 
empresas vienenses para mercados como o Mercosul. 
Esta atividade, inicialmente não contemplada e 
que surgiu por interesse das partes implicadas nas 
visitas de estudo, se consolida como uma das mais 
sustentáveis e visíveis após o término do projeto.

Partes envolvidas

São Leopoldo (ALC): Município de São Leopoldo 
(Serviço Municipal de Água e Esgoto, Secretaria de 
Mobilidade e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, Secretaria Geral de Governo, 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Turístico e Tecnológico). Setor privado, Parque 
TECNOSINOS e cidadãos.

organizado o 1º Seminário Internacional em Mudanças 
Climáticas, Energia Limpa e Inovação, resultado da 
cooperação entre as duas cidades, o Eixo Atlântico e 
as empresas de seus parques tecnológicos liderados 
pela Higra de TECNOSINOS em São Leopoldo.

A aplicação prática do intercâmbio, o envolvimento 
do setor privado e associativo, assim como dos 
respectivos prefeitos, lançam as bases para a 
durabilidade das relações uma vez terminada a 
cooperação, colocando este pareamento como um 
caso inspirador dentro do IUC.

Criação do Centro Socioambiental na Rua da Praia-
Parque Neustadt em São Leopoldo com o apoio de 
Viana do Castelo.

O objetivo deste Centro é melhorar a eficiência dos 
serviços públicos ambientais relacionados a áreas 
verdes urbanas, resíduos, água e eficiência energética, 
apoiados em sinergias comerciais entre empresas 
privadas de tecnologia nas duas cidades. O Parque 
Municipal Imperatriz Leopoldina, o qual também foi 
trabalhado durante a cooperação, foi selecionado 
como um caso de sucesso dentro das unidades de 
conservação brasileiras. No mês de junho de 2019, foi 

PRINCIPAL INTERVENÇÃO – PROJETO PILOTO

Viana do Castelo (UE): Câmara Municipal de Viana do 
Castelo e Serviços Municipais de Água e Saneamento 
Básico; Municípios da CIM Alto Minho. Empresa de 
Avaliação e Tratamento de Resíduos Sólidos. Agência 
Regional de Energia e Meio Ambiente. Empresas e 
associações industriais. EIXO Atlántico.



Água Limpa e 
Saneamento

Desenvolvimento 
Urbano

PRINCIPAIS IMPACTOS A NÍVEL 
LOCAL
Existe um intercâmbio contínuo entre as duas cidades 
sobre as sinergias no desenvolvimento empresarial. 
Ambas cidades estão muito interessadas em apoiar a 
exposição internacional de empresas locais. 

Os prefeitos destas duas cidades estão conduzindo 
com entusiasmo sua associação, e por isso é muito 
provável que transcenda as atividades contempladas 
orginalmente no plano de ação. 

Ambas as cidades melhoraram seu posicionamento 
internacional através do IUC, uma vez que abriram 
portas às suas empresas tanto na Europa como no 
Mercosul, convertendo-se em exemplos a serem 
seguidos também para as cidades em seu entorno.  

- São Leopoldo - Viana do Castelo

LIÇÕES APRENDIDAS E VALOR AGREGADO DO IUC

CONTRIBUIÇÃO PARA MARCOS INTERNACIONAIS

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

Agenda Urbana para a UE: Uso Sustentável da Terra e 
Soluções Baseadas na Natureza.

A Cooperação entre Governos Locais é 
importante para resolver os desafios urbanos 
e melhorar a eficácia de ideias inovadoras 
para um modelo de desenvolvimento 
sustentável e socialmente justo.

O IUC é uma oportunidade para benchmarking 
e para melhorar a posição internacional, 
especialmente de cidades de médio porte.

A possibilidade de abrir portas no Mercosul 
para nossas empresas em Viana tem grande 
valor agregado.

A capacidade de planejamento de médio 
e longo prazo e a continuidade das ações 
são tão importantes quanto a organização 
necessária para torná-las realidade.



INTERESSE EM FUTURAS REDES TEMÁTICAS
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