
RELATÓRIO DA 
COOPERAÇÃO:
IBAGUÉ-GRAZ

CASO 
INSPIRADOR



IBAGUÉ-GRAZ

Palavras-chave
# Integração Urbana - Rural

#Abastecimento de água

#Gestão de águas subterrâneas

#Juventude e empreendedorismo

#Centros de co-trabalho

Ibagué e Piedras são duas cidades do departamento de Tolima, na Colômbia. Ambas as cidades têm 
uma economia baseada na produção agrícola e um ambicioso plano de desenvolvimento urbano 
sustentável.

Graz é a segunda cidade mais importante da Áustria e foi escolhida como a Capital Europeia da Cultura 
em 2003. A cidade tem uma infraestrutura de mobilidade integrada.

A COOPERAÇÃO EM RESUMO

Áreas temáticas de cooperação
Gestão de águas subterrâneas

Mobilidade sustentável

Apoio a empreendedores

Objetivos

A INTEGRAÇÃO URBANA - RURAL FOI O TEMA DESTA 
COLABORAÇÃO TRIPARTITE FOCADA EM ENCONTRAR 
ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS 
COLOMBIANOS DE IBAGUÉ E PIEDRAS; A ATUALIZAÇÃO DE 
SEUS CADASTROS; E A CRIAÇÃO DE CENTROS DE TRABALHO 
CONJUNTO E DINÂMICAS EMPRESARIAIS INSPIRADAS NA 
EXPERIÊNCIA DA CIDADE AUSTRÍACA DE GRAZ.

2 3
Ter fonte hídrica 
alternativa às existentes 
na cidade de Ibagué e 
Piedras para melhorar os 
padrões de qualidade e 
abastecimento de água 
doce.

Estabelecer 
intercâmbio técnico 
na criação de 
centros de co-
working e dinâmicas 
empresariais.

Adquirir conhecimentos 
sobre diferentes 
sistemas cadastrais para 
atualização da base de 
dados cadastral Ibagué 
e Piedras.
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Atividades

Na primeira visita de estudo, representantes de 
Ibagué exploraram como a cidade de Graz, em 
colaboração com outras partes interessadas, está 
co-criando e co-desenvolvendo estratégias para 
uma abordagem inovadora de Cidade Inteligente 
e a integração das áreas urbanas e rurais. Durante as 
discussões, surgiu um tópico principal, relacionado 
à dinâmica empresarial e à criação de centros de 
co-trabalho. A experiência por capitalizar centrou-
se na infraestrutura requerida, na integração das 
partes interessadas no projeto, na estrutura de gestão 

necessária, nos desafios financeiros e nas melhores 
práticas utilizadas.

Na segunda visita, foi iniciado o trabalho de 
cooperação nas áreas de interesse mútuo 
(valorização dos rios, espaços de co-trabalho e 
empreendedorismo). Com base na experiência de Graz 
no uso de poços subterrâneos para o abastecimento 
de água, Ibagué e Piedras pediram apoio a Graz no 
planejamento e implementação de um projeto de 
construção de poços subterrâneos para melhorar o 
abastecimento de água em ambas as cidades.

Partes envolvidas

Ibagué (LAC): Prefeitura de Ibagué, Câmara de 
Comércio, Empreendedor Local, Unidades de 
Empreendimento.  Universidades e institutos de 
educação locais.

trabalhar em conjunto em um projeto de gestão de 
águas subterrâneas em municípios colombianos, 
com a ideia de promover o abastecimento de água 
subterrânea em Ibagué e Piedras em conjunto com o 
reabastecimento com água da chuva.

De forma complementar, Ibagué identificou para 
futuras práticas o tema dos centros de co-trabalho 
e start-ups empresariais inspirados na experiência 
de Graz: estes centros apoiarão as start-ups e 
novos empreendedores. Os centros oferecerão 
trabalho em rede, treinamento e instalações para 
conferências. Espera-se que os centros de co-trabalho 
ajudem a construir uma cultura de envolvimento 
comunitário através da educação e engajamento 
social e fomentem planos de negócios para sua 
sustentabilidade financeira.

Apesar de as cidades de Graz e Ibagué terem 
identificado três grandes temas de cooperação nos 
primeiros contatos (gestão de águas subterrâneas; 
revitalização de empresas e co-trabalho; e cadastro), 
as visitas de estudo permitiram identificar o primeiro 
deles como o mais relevante para seu impacto e 
viabilidade. Graz tem experiência no assunto e, por 
outro lado, para Ibagué é uma questão estratégica 
por duas razões: por um lado, porque faz parte dos 
objetivos da agenda de sustentabilidade da cidade; 
e, segundo, porque necessitam ter um projeto que 
explore soluções no campo da autossuficiência hídrica 
no caso de um vulcão próximo à cidade entrar em 
erupção.

Durante a missão realizada na Áustria, foram feitos 
contatos com a Universidade de Graz e também com 
empresas locais e foram realizados estudos para 

PRINCIPAL INTERVENÇÃO – PROJETO PILOTO

Graz (UE): Área Metropolitana de Gestão Regional 
da Estíria. Cidade de Graz e municípios do entorno. 
Associação Gründungsgarage. Espaços de co-trabalho 
em Graz



Água Limpa e 
Saneamento

Desenvolvimento 
Urbano

PRINCIPAIS IMPACTOS A NÍVEL 
LOCAL
A implementação da cooperação relacionada com a 
gestão de água terá impacto em uma variedade de 
áreas como a consciência cidadã, gestão e melhoria 
do espaço, compreensão do comportamento 
das ostras de água doce e promoção do turismo 
sustentável.

Por outro lado, uma estratégia integrada de apoio 
ao empreendedorismo em Ibagué, capitalizando 
a experiência de Graz em relação à juventude, ao 
empreendedorismo e às instalações de co-trabalho, 
apoiará a articulação das diferentes instituições 
envolvidas na cidade e facilitará um roteiro conjunto 
para sua implementação.

- Ibagué

- Graz

LIÇÕES APRENDIDAS E VALOR AGREGADO DO IUC

Tópicos relacionados a ODS e Agenda Urbana para a UE:

Agenda Urbana para a UE: Empregos e Habilidades na Economia Local; Soluções 
Baseadas na Natureza.

O Programa permitiu a abertura de uma visão 
propria da organização territorial. As visitas 
de estudo a Graz ofereceram uma nova 
perspectiva sobre os aspectos institucionais e 
a tomada de decisões descentralizada, entre 
outros tópicos.

Na área central de cooperação, a gestão das 
águas subterrâneas, abrimos nossa visão e 
pudemos conhecer novas e mais amplas 
formas de abordar esta questão.

Temos agora uma visão mais rica sobre 
a realidade latino-americana; a rede de 
cooperação que foi iniciada tem o potencial 
de continuar no futuro se surgirem novas 
oportunidades de colaboração.

CONTRIBUIÇÃO A MARCOS INTERNACIONAIS

Trabalho decente e 
crescimento econômico



INTERESSE EM FUTURAS REDES TEMÁTICAS

AGRADECIMENTOS:

Interesse demonstrado por Ibagué-Piedras tanto 
no Plano de Ação quanto na pesquisa realizada 
pelo Programa

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

Gerente IUC do Pareamento: Juliana Izquierdo.
Ibagué: Sebastián Sánchez
Graz: Bernd Gassler

Mobilidade, Conectividade e 
Transporte

Cidades Inteligentes e 
Transição Digital

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

Economia Circular, Resíduos 
e Produção / Consumo 
Sustentável

Cidades Sustentáveis e 
Saudáveis, Uso Sustentável da 
Terra - Soluções Baseadas na 
Natureza

Ação Climática, Energia, Água 
e Qualidade do Ar

Inovação e Crescimento 
Econômico, Setores 
Estratégicos, Empregos e 
Habilidades

REDE 1

REDE 2

REDE 3

REDE 4

REDE 5

REDE 6

REDE 7

Mobilidade, Conectividade e 
Transporte

Cidades Inteligentes e 
Transição Digital

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

Economia Circular, Resíduos 
e Produção / Consumo 
Sustentável

Cidades Sustentáveis e 
Saudáveis, Uso Sustentável da 
Terra - Soluções Baseadas na 
Natureza

Ação Climática, Energia, Água 
e Qualidade do Ar

Inovação e Crescimento 
Econômico, Setores 
Estratégicos, Empregos e 
Habilidades

REDE 1

REDE 2

REDE 3

REDE 4

REDE 5

REDE 6

REDE 7


