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Redes Internacionais de Cidades III:
Algumas Experiências Existentes
Em continuação aos últimos dois artigos, seria de boa técnica
citar alguns exemplos concretos que deram certos no Brasil. O
município de Santo André-SP, com 648 mil habitantes, criou
em 1997, a Assessoria de Relações Internacionais, vinculada ao
Gabinete do Prefeito. A inserção do município em redes internacionais de cidades, o estabelecimento de parcerias com
organismos

internacionais,

como

o

BID

-

Banco

Interamericano de Desenvolvimento, a UBC - University British
Columbia, e a UE - União Européia, a coordenação de relações
com as cidades-irmãs e as trocas de experiências com cidades
estrangeiras, constituíram um conjunto de ações que culminaram, por um lado, numa maior visibilidade e legitimação dos
trabalhos realizados pela própria prefeitura em outras áreas,
como Inclusão Social; e por outro, na sensibilização de instituições de cooperação que injetaram recursos para ampliação
de projetos visíveis e com resultados sociais organizados e sistematizados.
Um dos principais resultados foi o reconhecimento internacional e a divulgação de programas da prefeitura. Outro resultado foi a inversão de recursos da União Européia, do Banco
Interamericano de Desenvolvimento/Governo Federal, do
Governo Estadual e do
Programa de Gestão Urbana em programas anteriormente realizados apenas com recursos municipais, permitindo, então,
sua ampliação.
Desde

janeiro

de

2003,

as

secretarias

de

Relações

Internacionais e Captação de Recursos e de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho passaram por uma fusão, transforman1

do-se na Secretaria de Desenvolvimento e Ação Regional.
Apenas o departamento de Captação de Recursos ficou vinculado a uma outra secretaria (de Orçamento e Planejamento
Participativo). Hoje, o órgão de relações internacionais de
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Santo André é um departamento. Essa decisão é fruto de uma
constatação de que as secretarias municipais já aprenderam a
elaborar projetos para financiamento, além de estarem capacitadas para acompanhar os programas que têm um trabalho de
cooperação técnica com organismos ou governos internacionais.
Outro exemplo, é o da prefeitura municipal de São Paulo-SP,
que criou em 2001, a Secretaria Municipal de Relações
Internacionais: uma secretaria-meio que atua em conjunto
com as outras secretarias na definição, coordenação e implementação das relações internacionais da Prefeitura. Dentre
suas principais atribuições destacam-se: participação ativa nas
redes internacionais de cidades - Mercocidades, FMCU, UCCI,
dentre outras; o estabelecimento de contatos e apresentação de
projetos para organizações multilaterais, como o Banco
Mundial, o BID, a FAO, a OIT, o Habitat, dentre outros; o estabelecimento de acordos de cooperação técnica entre São Paulo
e outras cidades; e a captação de investimentos de empresas
multinacionais no município.
A organização em redes, além de fortalecer o papel das cidades
no cenário internacional, contribui para uma troca mais intensa de experiências e para a identificação de novos parceiros nas
administrações públicas locais, seja para a transferência direta
de tecnologia, seja para a cooperação na busca de soluções dos
seus problemas em comum. Para finalizar, no intuito de facilitar o acesso à informação, em princípio, é conveniente conhecer algumas redes e agências bilaterais e multilaterais já
existentes, dentre as quais:

- Aliança das Cidades - http://www.citiesalliance.org
- Cidades e Desenvolvimento - http://www.global.net
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- Federação das Municipalidades Canadenses (ICMD) http://www.fcm.ca
-

Federação

Mundial

de

Cidades

Unidas

(FMCU)

-

(GTZ)

-

http://www.fmcu-uto.org
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-

German

Technical

Cooperation

Agency

http://www.gtz.de
- Platform for International Municipal Exchange (PIMEX) http://www.pimex.org
- Rede Mercocidades - http://www.imm.gub.uy/merco2.htm#4
- União Ibero-Americana de Municipalidades (UIM) http://www.cemci.org/uimprincipal.htm
- União Internacional de Autoridades Locais (IULA) http://www.iula.org
- Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local
(UTDEL) -http://www.utdel.mercocidades.org.br
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