CASO
INSPIRADOR

RELATÓRIO DA
COOPERAÇÃO:
CALI E MEDELLÍN-BELFAST

CALI E MEDELLÍN- BELFAST
AS CIDADES DE CALI E MEDELLÍN, NA COLÔMBIA;
JUNTO COM A CIDADE DE BELFAST, NA IRLANDA DO
NORTE, PARTICIPARAM DO DESENVOLVIMENTO DE
UMA ABORDAGEM INOVADORA QUE INCORPORA A
SAÚDE MENTAL COMUNITÁRIA EM PROCESSOS DE
PLANEJAMENTO DA CIDADE.

A COOPERAÇÃO EM RESUMO
Belfast é a capital da Irlanda do Norte e uma das cidades mais jovens da Irlanda do Norte.
Santiago de Cali é a capital do departamento de Valle del Cauca e a mais importante do sudoeste da
Colômbia e da costa do Pacífico.
Medellín é a capital do departamento de Antioquia. É a segunda maior cidade da Colômbia, e é a
principal cidade de uma área metropolitana com seu entorno incluindo outras nove cidades, sendo a
segunda maior aglomeração urbana do país.
Áreas temáticas de cooperação

Palavras-chave

Desenvolvimento Urbano-Social em situações de
pós-conflito

#Desenvolvimento urbano-social
#Integração pós-conflito
#Apoio à saúde mental
#Violência comunitária

Objetivos

1

3

Intercâmbio de experiências
sobre desenvolvimento
urbano-social em situações
de pós-conflito, com foco
na prevenção da violência e
incentivos socioeconômicos
como mecanismo de
reconciliação.

Aumento da
compreensão das
práticas restaurativas
e justiça.

2

Aumento do apoio
à saúde mental da
comunidade para aqueles
profundamente afetados
por conflitos e violência
comunitária.

4

Desenvolvimento da
consciência social,
compreensão e
conhecimento das
empresas.

Atividades
Para Belfast, a crise de saúde mental em uma
sociedade pós-conflito está se tornando cada vez
mais evidente e agora há uma necessidade maior de
abordá-la. A primeira visita a Cali e Medellín gerou
um processo de reflexão muito profundo entre os
componentes da missão de Belfast. Apreciaram
principalmente seus programas sobre saúde mental; e
a integração de todas as políticas urbanas (emprego,
resíduos, coesão social…).
Na missão complementar a Belfast, Cali e
Medellín ficaram impressionadas com as Práticas

Restaurativas e Justiça em uma sociedade pósconflito desenvolvidas na cidade associada. Houve
intercâmbios técnicos muito concretos e se organizou
uma agenda para que os representantes das cidades
colombianas conhecessem em detalhes a forma
como esta abordagem público-privada-social está
operando.
De acordo com os intercâmbios, as cidades
identificaram 3 áreas de trabalho/cooperação
conjunta: saúde mental, justiça restaurativa e
desenvolvimento de empresas sociais.

Partes envolvidas
Belfast (UE): Parceiros de planejamento comunitário
no município de Belfast.
Municípios de Cali e Medellín (LAC).

PRINCIPAL INTERVENÇÃO – PROJETO PILOTO
Intercâmbio técnico sobre metodologias relacionadas à saúde mental comunitária: uma perspectiva
inovadora para incorporar o enfoque comunitário de saúde mental e o apoio psicossocial aos gestores e
diferentes atores envolvidos nos programas de saúde mental, no marco do cenário pós-conflito.
Neste contexto, foi elaborado um Marco de Justiça Restaurativa para o Modelo Social Integral de Prevenção à
Violência de Cali.

PRINCIPAIS IMPACTOS A NÍVEL
LOCAL
No geral, as 3 cidades participantes concordaram
que as trocas foram de grande benefício para as
respectivas cidades, e que alguns avanços foram
feitos nos seguintes aspectos:
- Prevenção da violência
- Intercâmbio de metodologias e conhecimento
técnico sobre práticas restaurativas e justiça.
- Elaboração de medidas direcionadas à educação,
geração de oportunidades de trabalho para os jovens
e incentivos à promoção do empreendedorismo
social, economias criativas, cultura urbana e arte,
como mecanismo de reconciliação e empoderamento
das comunidades

LIÇÕES APRENDIDAS E VALOR AGREGADO DO IUC
Os aprendizados que não esperávamos
foram os mais impressionantes.

É importante não desenhar projetos ex novo, mas
sim identificar projetos e ações já em marcha às
quais se possa focar.

Compartilhar a sensação de que em contextos
de pós-conflito não se pode tomar nada como
certo foi um aprendizado muito positivo.
As visitas de estudo foram fundamentais e
aportaram um valor e aprendizado enormes.

O Programa IUC é especialmente valioso
para as cidades que sentem que não
têm audiências, e graças à cooperação
encontram pessoas que as escutam.

- Cidade de Cali

A importância da criação de redes e intercâmbio a
nível mundial nos anima a pensar mais amplamente
sobre os problemas, bem como a unir os pontos de
conexão entre as políticas e as pessoas.

- Cidade de Belfast

CONTRIBUIÇÃO PARA MARCOS INTERNACIONAIS
Tópicos relacionados com os ODS e Agenda Urbana para a UE:
Redução da
Pobreza

Redução de
Desigualdades

Desenvolvimento
Urbano

Agenda Urbana para a UE: inclusão de migrantes e refugiados.

Paz, Justiça e
Instituições Sólidas

INTERESSE EM FUTURAS REDES TEMÁTICAS
Interesse de Cali-Medellín tanto no Plano
de Ação quanto na pesquisa realizada pelo
Programa

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

REDE 1

Mobilidade, Conectividade e
Transporte

REDE 1

Mobilidade, Conectividade e
Transporte

REDE 2

Cidades Inteligentes e
Transição Digital

REDE 2

Cidades Inteligentes e
Transição Digital

REDE 3

Pobreza Urbana e
Regeneração, Habitação,
Inclusão - Coesão Social,
Equidade

REDE 3

Pobreza Urbana e
Regeneração, Habitação,
Inclusão - Coesão Social,
Equidade

REDE 4

Economia Circular, Resíduos
e Produção / Consumo
Sustentável

REDE 4

Economia Circular, Resíduos
e Produção / Consumo
Sustentável

REDE 5

Cidades Sustentáveis e
Saudáveis, Uso Sustentável
do Solo - Soluções Baseadas
na Natureza

REDE 5

Cidades Sustentáveis e
Saudáveis, Uso Sustentável
do Solo - Soluções Baseadas
na Natureza

REDE 6

Ação Climática, Energia, Água
e Qualidade do Ar

REDE 6

Ação Climática, Energia, Água
e Qualidade do Ar

REDE 7

Inovação e crescimento
econômico, setores
estratégicos, empregos e
competências

REDE 7

Inovação e crescimento
econômico, setores
estratégicos, empregos e
competências
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