
A Cooperacão
Descentralizada
e Federativa
Franco-Brasileira



     

– 2 – Coletânea Cooperação Internacional Municipal 

Qualquer parte desta publicação poderá ser reproduzida, desde que citada a fonte.  
Copyright © 2009. Confederação Nacional de Municípios. 
Impresso no Brasil. 
 
 
 
Coordenação 
Jeconias Rosendo da Silva Júnior 
 
Revisão de conteúdos 
Gustavo de Lima Cezário 
 
Textos 
Jennifer Daiana Benthien 
Emilie Ronflard 
Gustavo de Lima Cezário 
 
Revisão 
Keila Mariana de A. Oliveira 
 
Editoração e projeto gráfico 
Themaz Comunicação Ltda 
 
Ilustração da Capa 
Lincoln Pires de Moreira Castilho 
 
 
 
Ficha catalográfica 

 
Confederação Nacional dos Municípios – CNM 
 
 Estudo: Cooperação Descentralizada Franco-Brasil / Confederação Nacional dos 
Municípios. – Brasília : CNM, 2009. 
 
 XX p.      Vol. 1 
 

 1. 
  
  

 
Todos os direitos reservados à: 

 

Confederação Nacional de Municípios – CNM 

SCRS 505, Bloco C, Lote 1 – 3o andar – Brasília/DF – CEP: 70350-530 

Tel.: (61) 2101-6000 – Fax: (61) 2101-6008 

E-mail: atendimento@cnm.org.br 

  



     

– 3 – Coletânea Cooperação Internacional Municipal 

SUMÁRIO 
 

LISTA DE ABREVIAÇÕES................................................................................................................5

 

CARTA DO PRESIDENTE .................................................................................................................7

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................9

 

PARTE I – A questão da cooperação descentralizada nos dois países: aspectos histórico e legal... 11

Capítulo 1 – Definição do termo cooperação descentralizada...........................................................13

Capítulo 2 – A cooperação descentralizada no Brasil: de seus prelúdios aos primeiros Encontros da 

cooperação descentralizada franco-brasileira ....................................................................................17

 

Parte II – Organização político-administrativa nos dois países .........................................................28

4.1 Repartição Territorial ...............................................................................................................32

A União ......................................................................................................................................34

Os Estados..................................................................................................................................35

Os Municípios ............................................................................................................................35

O Distrito Federal.......................................................................................................................36

Capítulo 5 – Organização político-administrativa na França.............................................................38

5.1 Repartição territorial ................................................................................................................38

5.2 Funcionamento das Instituições ...............................................................................................40

O Estado.....................................................................................................................................40

A região ......................................................................................................................................41

O departamento ..........................................................................................................................41

 

Parte III – Dispositivos de apoio ao desenvolvimento da cooperação descentralizada entre a França 

e o Brasil ............................................................................................................................................47

Organismos brasileiros...................................................................................................................48

6.1 Agência Brasileira de Cooperação (ABC) ...........................................................................48

6.2 Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares (Afepa) ..............................51

Subchefia de Assuntos Federativos da presidência da República (SAF) ............................52



     

– 4 – Coletânea Cooperação Internacional Municipal 

Frente Nacional de Prefeitos (FNP) ....................................................................................52

6.5 Confederação Nacional de Municípios (CNM) ...................................................................53

Organismos franceses ....................................................................................................................54

6.6 Assembleia dos Departamentos da França (ADF) ...............................................................54

6.7 Associação dos Prefeitos da França (AMF).........................................................................55

Associação das Regiões da França (ARF) ..........................................................................56

Cidades Unidas França (CUF) ............................................................................................56

Direção-Geral da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento da França (DGCID)

....................................................................................................................................................57

Os primeiros encontros da cooperação internacional descentralizada franco-brasileira ...............58

Segundo encontro da cooperação descentralizada franco-brasileira..............................................60

Terceiro encontro da cooperação descentralizada franco-brasileira ..........................................62

8.1 Alta rotatividade dos profissionais...........................................................................................66

8.2 Perfil profissional adequado.....................................................................................................68

8.3 Recursos municipais desiguais.................................................................................................72

8.4 Diferentes visões da cooperação descentralizada ....................................................................73

 



     

– 5 – Coletânea Cooperação Internacional Municipal 

LISTA DE ABREVIAÇÕES 
  

ABC – Agência Brasileira de Cooperação 

Adap – Agência do Desenvolvimento do Amapá 

 ADF – Assembleia dos Departamentos da França (Assemblée des Départements de France)  

Afepa – Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares  

AMF – Associação dos Prefeitos da França (Association des Maires de France)  

ARE – Associação das Regiões da Europa (Association des Régions d’Europe)  

ARF – Assessoria de Relações Federativas (Conseil de Relations Fedératives) 

ARF – Associação das Regiões da França (Association des Régions de France)  

Arfe – Associação das Regiões Europeias Fronteiriças (Association des Régions Frontalières 
Européennes) 

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento 

CAF – Comitê de Articulação Federativa  

CCFB – Câmara de Comércio França-Brasil 

CenDoTec – Centro Franco-Brasileiro de Documentação Técnica e Científica 

CF – Constituição Federal brasileira de 1988 

CGLU – Cidades e Governos Locais Unidos  

CIDM – Centro Internacional de Desenvolvimento Municipal (Centre International pour le 
Développement Municipal) 

Cirad – Centro de Cooperação Internacional de Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento 
(Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement)  

CNCD – Comissão Nacional da Cooperação Descentralizada (Commission Nationale de la 
Coopération Décentralisée) 

CNM – Confederação Nacional dos Municípios 

Codesul – Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul 

CPLRE – Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa (Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux d’Europe) 

CR – Conselho Regional (Conseil Régional) 

Crecenea – Comisión Regional de Comercio Exterior del NEA 

CUF – Cidades Unidas França (Cités Unies France) 

DACL – Delegação para a Ação Exterior das Coletividades Locais (Délégation pour l’Action 
Extérieure des Collectivités Locales) 

DGCID – Direção Geral da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento (Direction Générale 
de la Coopération Internationale et du Développement) 

EPCI – Estabelecimento Público de Cooperação Intercomunal (Établissement Public de 
Coopération Intercomunale) 



     

– 6 – Coletânea Cooperação Internacional Municipal 

FAJ – Fundos de Ajuda aos Jovens (Fonds d’Aide aux Jeunes) 

FCCR – Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do 

Mercosul 

FGL-Ibas – Fórum de Governança Local  Índia-Brasil-África do Sul  

Flacma – Federação Latino-Americana de Municípios e de Associações de Governos Locais 

FMCU – Fundação Mundial das Cidades Unidas  

FNP – Frente Nacional de Prefeitos 

Focem – Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul  

Foral CPLP – Fórum de Autoridades Locais de Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

Fundap – Fundação para o Desenvolvimento Administrativo 

Habitat – Centro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos 

HCCI – Alto Conselho da Cooperação Internacional (Haut Conseil de la Coopération 
Internationale) 

Ibam – Instituto Brasileiro de Administração Municipal 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IPPC – Instituto de Pesquisa e Planificação de Curitiba 

IRD – Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento (Institut de Recherche pour le 
Développement)  

Iula – União Internacional das Autoridades Locais (International Union of Local Authorities) 

MAE – Ministério dos Assuntos Exteriores (Ministère des Affaires Étrangères) 

Mercosul – Mercado Comum do Sul 

MRE – Ministério das Relações Exteriores 

OIT – Organização Internacional do Trabalho 

ONG – Organização Não Governamental 

ONU – Organização das Nações Unidas 

Palop – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

PME – Pequenas e Médias Empresas  

PNB – Produto Nacional Bruto  

Pseau – Programa de Solidariedade Água (Programme Solidarité Eau) 

Riad – Rede Interamericana sobre Descentralização, Governos Locais e Participação Cidadã 

SMRI – Secretaria de Relações Internacionais de São Paulo 

SAF – Subchefia de Assuntos Federativos 

TOS – Serviço de trabalhadores e técnicos (Technicien et Ouvrier de Service) 

Unesco – Organização das Nações Unidades para a Educação,  Ciência e a Cultura  



     

– 7 – Coletânea Cooperação Internacional Municipal 

CARTA DO PRESIDENTE 

 
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) continua exercendo seu papel de defender 

os interesses dos Municípios brasileiros e inova com a dimensão internacional. Os espaços 

conquistados de representação do movimento municipalista brasileira já chegaram às Nações 

Unidas, os projetos de cooperação passaram a incluir Municípios pequenos e a demanda crescente 

por parte dos Municípios agora ganha voz em cartilhas específicas para tratar do assunto. 

 Desde 2006, a CNM se faz presente nos principais acontecimentos das relações 

internacionais dos Municípios brasileiros. Assim, em maio de 2009, a CNM participou do primeiro 

encontro da Cooperação Descentralizada Franco-Brasileira, em Marseille. Na envergadura deste 

evento, foi constatado que muitos Municípios brasileiros manifestavam interesse peculiar na 

fomento da cooperação com as coletividades francesas. A CNM assinou, então, já em outubro de 

2006, acordo de parceria com a Cités Unies France (CUF), a fim de estimular ainda mais projetos 

de cooperação entre os dois países com vistas à melhoria da qualidade de vida do cidadão. Como 

membro do comitê binacional, a CNM participou, ainda, dos encontros e das reuniões que 

contribuíram para que esse laço de amizade recíproco alcançasse o nível de institucionalização que 

se tem hoje.  

Notou-se, no entanto, a necessidade de realizar uma publicação que pudesse facilitar o 

processo de cooperação, sobretudo no que tange às diferenças sobre os sistemas político-

administrativos, o entendimento e as expectativas da cooperação descentralizada e mesmo sobre as 

distintas organizações de apoio nesses dois países. Um histórico ainda dessa cooperação, 

intensificada nos últimos anos, colaboraria para a compreensão desse fenômeno por aqueles que 

estivessem iniciando suas primeiras parcerias. A CNM foi além disso, analisou a situação 

quantitativa e qualitativa dessa cooperação, ouvindo diretamente os atores responsáveis por sua 

execução.  

A presente cartilha traz todas essas perspectivas com soluções de gestão pública para 

aprimorar a eficiência dos projetos propostos entre coletividades locais.   

No marco do ano da França no Brasil, esta publicação vem somar aos resultados das 

diversas atividades realizadas entre governos locais desses dois países. Lançar esta cartilha no 

âmbito da XII Marcha, mais especificadamente no dia da celebração nacional francês – 14 de julho 

–, é motivo de orgulho para todos aqueles municipalistas que, ao longo de boa parte de sua vida, 
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lutaram para a maior autonomia local. Há muito a se aprimorar na cooperação descentralizada, mas 

sem dúvida este ainda é o melhor modelo para se alcançar desenvolvimento real e sustentável.  

Paulo Ziulkoski 
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INTRODUÇÃO 
 

As relações entre França e Brasil consistem em história de atração mútua que remonta à 

época da colonização. As expedições francesas começaram por volta de 1503 e se multiplicaram 

tempos depois. Os franceses se dirigiam a este “novo continente” atraídos pelas riquezas obtidas 

pela venda do Pau Brasil, usado para tingir os tecidos nas fábricas da Europa. A presença francesa 

representava, então, ameaça aos portugueses, que decidiram reforçar sua presença e a colonização 

das terras brasileiras. Os franceses tentaram, por quatro vezes, se instalar no Brasil. De 1555 a 1560, 

teve lugar tentativa abortada de estabelecimento de colônia francesa na baía do Rio de Janeiro. Esse 

episódio é lembrado como o de maior destaque e ficou conhecido como a Antártida Francesa.  

Mais tarde, em 1807, Napoleão Bonaparte decidiu invadir Portugal, o que provocara a fuga 

do príncipe João VI e da sua Corte Real para o Brasil. Sua chegada ao Brasil marcou 

profundamente a história do país. A influência cultural entre os dois países inicia-se quando o 

soberano convida missão artística composta por franceses que acabaram por deixar rastro duradouro 

no espírito da elite brasileira.  

Os costumes franceses influenciaram não só o pensamento da elite da época, mas também 

deixou sua assinatura nas Artes, na Literatura, nos Sarais e na Arquitetura de várias cidades 

brasileiras, a exemplo da adoção do modelo arquitetônico Art Déco. Esses vínculos persistiram 

também na modernidade por meio de grandes figuras intelectuais, como Auguste Comte e Michel 

Foucault. 

 Hoje, o Brasil fascina por seu extraordinário dinamismo: este país gigante em potencial 

econômico não deixa de conduzir iniciativas tanto internamente quanto na sua política externa e 

destaca-se pela sua diversidade cultural. As relações entre os dois países se multiplicaram ao longo 

do tempo, como confirma o elevado número de empresas francesas estabelecidas no Brasil e dos 

intercâmbios científicos e técnicos existentes. Notar-se-á também o aprofundamento do diálogo 

político entre os dois Estados.  

Se as relações centralizadas entre a França e o Brasil são de longa data, tal fato não pode ser 

dito da cooperação descentralizada, que surgiu há relativamente pouco tempo, apesar de projetos 

pontuais de cooperação entre autoridades locais de ambos os países já existirem seguramente há 

bastante tempo. O interesse em estreitar laços entre os Municípios foi fomentado desde o pós-

Segunda Guerra Mundial, por meio do surgimento das chamadas Cidades Irmãs. Entretanto, foi só 

em 1982 que na França veio a se criar lei para regular as ações internacionais das coletividades, 
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sendo em 1995 elaborada lei voltada especificamente à cooperação descentralizada. No Brasil, a 

situação se revelou bastante diferente, porque esse mesmo movimento se iniciou somente na década 

de 1980 e ainda não há legislação sobre o tema no País, apesar do esforço de se criar marcos legais 

para esse tipo de cooperação no Acordo-Quadro entre os dois países.  A fragilidade no que tange à 

regulamentação adequada dificulta o desenvolvimento de laços de amizades e a ajuda mútua mais 

direta entre os Municípios de ambas as Nações. 

 Se a cooperação descentralizada arrancou com dificuldades, todavia, acelerou-se 

rapidamente, a tal ponto que o Brasil se configura como o País de América Latina com o qual as 

coletividades locais francesas desenvolvem maior número de cooperações. Essa aceleração ocorreu, 

em grande parte, por causa da organização do ano do Brasil na França – em 2005, que teve sucesso 

reconhecido. Durante o ano comemorativo do Brasil na França, o interesse maior, principalmente 

por parte dos governos centrais de Brasil e França, foi efetivamente o de encorajar o processo de 

cooperação.  

  Foi durante esse ano, que, querendo dar nuance social ao evento, ambos os países 

concordaram com a realização dos Primeiros Encontros da Cooperação Descentralizada Franco-

Brasileira; tais eventos ocorreram em Marselha, em maio de 2006. A criação do comitê que dará 

prosseguimento ao processo da cooperação descentralizada federal franco-brasileira e a adoção de 

agenda estratégica comum da cooperação representam igualmente resultados próprios desses 

encontros de cada país.1  

 Para perceber o alcance da cooperação entre os dois países, o estudo se dividirá em quatro 

partes. No primeiro momento, dar-se-á iluminação sobre o desenvolvimento histórico da 

cooperação na França e no Brasil, focalizando-se a evolução legislativa. Na segunda etapa, 

apresentaremos análise comparativa do modelo político-administrativo nos dois países. A terceira 

parte traz as principais organizações que, junto com os Municípios, fortaleceram essa cooperação, 

além dos encontros institucionais por elas promovidas. Por último, realizaremos avaliação crítica 

das modalidades posta em prática da cooperação entre França e Brasil indicando desafios e 

possíveis soluções. 

                                                
1  Disponível em: <http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article147>. 
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PARTE I – A questão da cooperação 
descentralizada nos dois países: aspectos 
histórico e legal 

 

Em recorte histórico, pode-se afirmar que as interações comerciais entre os Municípios 

datavam desde a Antiguidade, com o fomento comercial entre as polis gregas. Nesse tempo não 

havia ainda a noção de Estados Nacionais, sendo as relações externas mantidas de localidades para 

localidades; ainda que incipientes por causa do distanciamento geográfico – dada a capacidade de 

deslocamento da época – e o isolacionismo dos feudos na Era Medieval, ou mesmo fatores culturais 

e disputas territoriais. Houve, por sua vez, crescimento vertiginoso dessas relações durante o 

Renascimento – período em que as cidades mercantes se destacaram. As associações de cidades 

desde essa época possuíam o objetivo de facilitar as relações internacionais. Caso este bem 

exemplificado pela Liga Hanseática que, entre os séculos XIII e XVII, estabeleceu aliança entre 

cidades mercantis que, de início tinha caráter essencialmente econômico (monopólio comercial), 

aos poucos se desdobrou em aliança política. 

Em 1913, o associativismo mundial das cidades ganharia força com o surgimento da 

International Union of Local Authorities (IULA), criada nos Países Baixos para organizar o contato 

entre municipalidades, agências financiadoras, organizações não governamentais (ONGs), 

corporações, indivíduos; encorajar a descentralização, assim como servir de fonte mundial de 

informações, programas de capacitação e intercâmbio de governos locais democráticos. Em 

decorrência das duas guerras, a Iula se viu obrigada a paralisar suas operações por duas vezes nesse 

período. 

 Logo após o término da Segunda Guerra, diversos movimentos ocorreram majoritariamente 

na Europa; iniciando-se pelas cidades irmãs franco-alemãs, passando pela criação da Fundação 

Mundial das Cidades Unidas (FMCU). Em 1969, a fundação da Associação das Regiões 

Fronteiriças Europeias (Arfe). Finalmente em 1976, as Conferências Habitat defenderam a 

descentralização política por estimular o intercâmbio.   

Entre os anos 1980 e 1990, diversos acontecimentos nas mais diferentes partes do mundo 

propagaram a difusão da cooperação descentralizada. Em 1980, foi assinada, em Barcelona, a 

Convenção-Quadro sobre a cooperação transfronteiriça de coletividades ou autoridades territoriais. 
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Em 1987, a Federação Canadense das Municipalidades adotou seu primeiro programa internacional 

representado pelo Centro Internacional para o Desenvolvimento Municipal (CIDM).  Já em 1988, o 

Conselho de Autoridades Locais no Japão, com a publicação do Relatório Bruntland – intitulado 

Nosso Futuro Comum, que é um dos principais documentos dos anos 1980 sobre o meio ambiente –

, apontava para a necessidade do reforço das autoridades locais como parte estratégica para 

enfrentar o desafio urbano nos países em desenvolvimento. Um ano após a criação formal das 

eurocidades fecha o quadro de acontecimentos relacionados à cooperação desta década.   

Durante os anos 1990, as Conferências Globais, como Rio 92 e Habitat II em Istambul, 

contribuíram para encorajar ainda mais e/ou exigir a participação dos governos locais, a exemplo da 

Agenda 21.  Em 2004, é criada a Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) a partir da fusão da 

Iula e da FMCU, com a missão de “Ser a voz unificada e defensora da autonomia local democrática, 

defendendo seus valores, objetivos, interesses na cena internacional e cooperação entre governos 

locais”.2   

                                                
2 Disponível em: <http://www.cities-localgovernments.org/uclg/index.asp?pag=template.asp&L=FR&ID=6>. 



     

– 13 – Coletânea Cooperação Internacional Municipal 

Capítulo 1 – Definição do termo cooperação 
descentralizada 

 

A definição do termo cooperação descentralizada, segundo a concepção de cada país 

envolvido nesta pesquisa, se faz necessária para melhor compreensão das restrições de sua 

abordagem, assim como o entendimento de outros termos relacionados ao assunto, principalmente 

porque as duas realidades analisadas, a brasileira e a francesa, são totalmente diferentes. 

Na França, a terminologia baseia-se em quadro jurídico. A evolução das terminologias 

francesas de cooperação descentralizada é abordada de maneira detalhada no capítulo dedicado à 

história da cooperação descentralizada francesa, constando aqui somente a definição atual, segundo 

a página eletrônica do Ministério das Relações Exteriores e Europeias:  

 

A cooperação descentralizada repousa sobre convenções ligando a coletividade 
francesa a um parceiro claramente identificado. Ela engloba o conjunto das ações 
de cooperação internacional conduzidas entre uma ou diversas coletividades 
territoriais (regiões, departamentos, comunas e seus agrupamentos) e uma ou 
diversas autoridades locais estrangeiras em um interesse mutuo. Fala-se de 
“cooperação Norte–Norte", de "cooperação Norte–Sul" ou ainda de "cooperação 
Leste-Oeste".3  

 

 Uma definição mais específica da cooperação descentralizada na França é a oferecida pela 

Lei Thiollière, de fevereiro de 2007:  

 

As coletividades territoriais e seus agrupamentos podem, no respeito dos 
engajamentos internacionais da França, concluir convenções com autoridades 
locais estrangeiras para desenvolver ações de cooperação ou ajuda ao 
desenvolvimento.4   

 

A legislação francesa, de 21 de abril de 2001, especifica que as ações no marco da 

cooperação descentralizada têm, obrigatoriamente, de contemplar o interesse público: 

 

1. A intervenção deve ser justificada por uma exigência de interesse público, quer 
pela sua natureza (por oposição à satisfação de um interesse privado), ou por falta 

                                                
3 Disponível em: <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/cooperation-decentralisee_1054/cooperation-

decentralisee_3910/action-exterieure-collectivites-locales_3912/definitions_9485.html>.  
4 Disponível em: <http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000082033>. 
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de iniciativa privada [...];  
2. A intervenção deve ser de interesse direto da população em causa, este conceito 
estende-se ao interesse mútuo de ambas as partes no âmbito de um acordo de 
cooperação descentralizada [...].5 

 

 A definição francesa é bem específica, porque ela só prioriza as ações realizadas pelas 

autoridades locais; enquanto, nos demais países da Europa, todas as ações que não dependem do 

Estado são consideradas como cooperação descentralizada.  

O Brasil, por sua vez, ainda não possui definição oficial do termo “cooperação 

descentralizada”. A definição oferecida por Marcelo Fernandes Oliveira tende a priorizar a 

perspectiva mais abrangente de atores: 

 

Em suma, a cooperação descentralizada é um mecanismo para influenciar o 
desenvolvimento global através de conexões internacionais entre comunidades 
locais do sul e do norte do mundo, em uma dialética construtiva com os governos 
centrais e com as organizações internacionais. Visa unir forças para um interesse 
comum: o desenvolvimento humano orientado para a redução da pobreza, do 
desemprego, da exclusão, da violência e de outros desequilíbrios que ameaçam o 
futuro. Sua vantagem principal é a descentralização de ações, reunindo diversos 
agentes, numa rede de gestão mais democrática, criativa, flexível e mais próxima 
dos problemas cotidianos das populações excluídas, sobretudo, dos países pobres.6 

 

O País não possui lei específica que delimite o marco regulatório da cooperação. O 

protocolo adicional ao Acordo-Quadro de Cooperação entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República da França sobre a cooperação descentralizada ainda tramita no 

Senado Federal brasileiro para aprovação. Esse protocolo, uma vez votado, permitirá clarificar a 

situação, delimitando as ações da cooperação descentralizada, e dando-lhe definição mais completa:  

 As Partes entendem por cooperação descentralizada as formas de cooperação e 
ação internacional estabelecidas entre entidades territoriais francesas e entes 
federativos brasileiros, bem como os respectivos atores da sociedade civil, no 
intuito de reforçar os laços entre os dois países, em consonância com as políticas 
externas conduzidas pelos Governos nacionais e com a legislação interna de cada 
Parte.7 

1. As ações de cooperação descentralizada poderão prever em conformidade com 
as legislações vigentes nos respectivos países: 
a) o envio, por parte das unidades subnacionais, de peritos, consultores e pessoal 
técnico ou administrativo; 
b) recrutamento no local de atuação de peritos, consultores e pessoal de apoio; 

                                                
5 Disponível em: <www.senat.fr/rap/l05-029/105-0296.html>.  
6 Disponível em: <http://www.santiagodantassp.locaweb.com.br/br/simp/artigos/prado.pdf >. 
7 Disponível em:  <http://www2.mre.gov.br/dai/b_fran_185.htm>. 
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c) participação de entidades públicas ou privadas instaladas no território ou 
vinculadas às unidades subnacionais (universidades, câmaras de comércio, 
sindicatos, institutos, agências, empresas, organizações não-governamentais, entre 
outros); 
d) o envio de bens e serviços necessários à realização das ações aprovadas; 
e) concessão de bolsas de estudo; 
f) participação financeira em programas e projetos de desenvolvimento de 
organismos internacionais. 
2. A ação das unidades subnacionais poderá ocorrer, igualmente, por meio da 
participação de seus técnicos e funcionários em missões de cooperação bilateral 
entre as Partes ou em associação entre essas e as unidades subnacionais. 
 

Este protocolo reconhece que a cooperação descentralizada é instrumento importante da 

cooperação oficial possível de ser utilizada pela política externa.  A Presidência da República 

privilegia, nesse sentido, a noção de cooperação internacional federativa e a de cooperação 

descentralizada. Reforça, assim, o intuito de  

 

aproveitar o potencial estratégico da Federação Brasileira no fortalecimento 
dos entes federativos, articulando suas ações internacionais com a Política 
Externa do Governo brasileiro e, ao mesmo tempo, tornado-a mais acessível 
ao conjunto da Federação.8  

 

Esse argumento transmite a concepção de forte laço da cooperação dos governos locais e 

regionais com o poder central. Na verdade, no marco da cooperação Brasil–França, nota-se a 

imposição da Presidência da República como elemento de articulação dessa cooperação federativa 

com o papel inclusive de indicar os membros do comitê brasileiro. 

Não há dúvida quanto ao papel fundamental que o governo federal tem desempenhado nesta 

cooperação, possibilitando importantes avanços. Entretanto, é necessário que os governos locais e 

regionais tenham mais capacidade de aprovação e execução dos projetos internacionais – sem haver 

a obrigatoriedade de ser admitida por outros órgãos federais além do MRE. Primeiro, se há 

pretensão de democratizar a cooperação descentralizada para os 5.563, passa a ser inviável maior 

controle da burocracia federal, ainda que ciente da importância de esses serem informados. 

Segundo, a Constituição Federal de 1988 garantiu autonomia para os Municípios e os Estados em 

determinadas áreas, sendo estes, portanto, as autoridades competentes no País para tratar desses 

assuntos. Terceiro, a dinâmica globalizada presente no mundo é caracterizada por esses laços 

informais, múltiplos e de diversas opiniões. 

Por isso, a CNM prefere diferenciar a cooperação internacional dos Municípios da 

                                                
8 Disponível em: <http://www.portalfederativo.gov.br/bin/view/Inicio/CooperacaoInterncaionalFederativa2>.  
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cooperação oficial e da cooperação interinstitucional. Por mais que se tenha comprovado o vínculo 

da primeira com a cooperação oficial de competência do governo federal, é importante esclarecer 

que esses são fenômenos distintos, sendo possível observar discrepância entre os dois, seja de 

ordem de princípios, seja de prioridades ou de diagnóstico sobre a realidade. No entanto, a 

cooperação descentralizada mantém o caráter governamental e a legitimidade democrática ao ser 

conduzida por autoridades eleitas, se diferenciando, portanto, da cooperação interinstitucional – 

exercida entre empresas, universidades, sociedade civil organizada entre outros. Assim, a 

cooperação descentralizada é entendida pela CNM como instrumento de atuação internacional dos 

governos locais com outros atores internacionais, visando ao desenvolvimento e à participação mais 

ativa das comunidades locais nos ganhos mútuos das partes cooperantes. 

É importante frisar ainda que a cooperação descentralizada é apenas eixo da atuação 

internacional de governos locais. Este último termo abriga qualquer tipo de ação manifestada pelo 

Poder Público local, por meio de estrutura mínima de sua burocracia, envolvendo atores 

internacionais com vistas à formulação, à execução ou avaliação de políticas públicas locais. A 

CNM, a fins de simplificação, introduz outros três eixos de atuação pelos governos locais 

compostos da: política internacional, promoção econômica internacional e marketing urbano 

internacionais. Os quatro eixos, de modo interdependente, traduzem as diversas ações empenhadas 

pelos Municípios brasileiros no cenário internacional. 
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Capítulo 2 – A cooperação descentralizada no 
Brasil: de seus prelúdios aos primeiros 
Encontros da cooperação descentralizada 
franco-brasileira 
  

  A tentativa de detalhar a história da cooperação descentralizada no Brasil de modo 

cronológico não é tarefa das mais fáceis, mas será realizada com o máximo de zelo possível para 

garantir sua compreensão.  

  Entre 1890 e 1930, durante a assim denominada República Velha, importante momento da 

ação internacional dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro veio à tona. Durante 

essa época, esses Estados agiram no ramo de investimentos estrangeiros e imigração.9  

  Os primeiros passos importantes para a cooperação descentralizada no Brasil se deram nos 

anos 1960. Em relação aos governos regionais,no referido ano, o então governador do Rio Grande 

do Sul, Leonel Brizola, manifestaria publicamente seu protesto por não ter participado das 

negociações da Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), em Montevidéu; já em 

1964, a Secretaria de Relações Internacionais de Minas Gerais seria criada. Os primeiros 

irmamentos de Municípios brasileiros também são datados dessa década: São Paulo, Milão, Itália 

(1962); Salvador, Los Angeles, Estados Unidos (1962); Rio de Janeiro, Atlanta, Estados Unidos 

(1972); Belo Horizonte, Austin, Estados Unidos (1965); Porto Alegre, Kanasawa, Japão (1967). 

Estes podem ser considerados fatos isolados que vão continuar lentamente na década de 1970. 

Somente a partir dos anos 1980, há incidência maior desse tipo de atuação internacional. 

  Desde 1980, a Fundação para o Desenvolvimento Administrativo (Fundap) do governo do 

Estado de São Paulo passou a desenvolver atividades de cooperação técnica com os governos da 

Nicarágua, Angola, Moçambique, Guiné Bissau, Cabo Verde, entre outros. A responsabilidade 

formal destes projetos fica a cargo da Agência Brasileira de Cooperação  (ABC) – parte integrante 

do corpo do Ministério das Relações Exteriores (MRE) – que delega poderes à Fundap para que 

esta possa executá-los.10 Segundo Rodrigues (10), entre 1982 e 1983, o então governador do Rio de 

Janeiro, Leonel Brizola, criou assessoria internacional motivado pela democratização pela qual 

passava o País. Em 1987, coube ao governador do Estado do Rio Grande do Sul (Pedro Simon), 

                                                
9 Disponível em: <http://www.cebri.org.br/pdf/315_PDF.pdf>. 
10 Disponível em: <http://201.48.149.89/abcp/cadastro/atividade/arquivos/21_7_2006_17_18_1.pdf>. 
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criar a Secretaria Especial para Assuntos Internacionais. Dado sua proximidade com a Argentina e 

iniciativa tomada nesta matéria, o estado acabou por assumir papel fundamental no processo de 

integração Brasil–Argentina. Tal iniciativa culminou, no ano seguinte, a assinatura do Protocolo 

Fronteiriço 23, que reconhece a participação dos atores subnacionais brasileiros na política externa 

do País. Somente após a Promulgação da Constituição Federal de 1988, as áreas internacionais nos 

Municípios passam a ser criadas. 

 A nova Constituição assegurou autonomia aos Municípios como organização político-

administrativa em pé de igualdade diante dos demais Entes Federados (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios). Seu texto constitucional traz as competências para cada um desses atores. O 

artigo 30 trata das competências específicas dos Municípios, com destaque ao legislar sobre 

assuntos de interesse local. Já em seu artigo 21, inciso I, consta que é competência única da União 

manter as relações com os Estados estrangeiros, assim como participar de organizações 

internacionais, e o artigo 84, inciso VIII, dispõe que cabe ao presidente da República manter 

relações com Estados estrangeiros e celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sendo estes 

sujeitos à aprovação do Congresso Nacional. O debate que ainda permanece é se a atuação 

internacional entre Municípios se enquadra como o interesse local sem ferir os preceitos referentes 

às relações entre Estados Nacionais. 

De qualquer modo, desde 1993, o Município do Rio de Janeiro conta com diplomata de 

carreira para tratar dos seus assuntos internacionais. Área semelhantemente a esta foi criada por 

outro diplomata de carreira em 1994 no Município de Campinas com viés para atração de 

investimento e desenvolvimento econômico. Em 1995, o Município de Belo Horizonte ganharia 

algumas diretrizes de internacionalização da cidade. Em 1996, Porto Alegre criaria a Secretaria de 

Captação de Recursos encarregada de atrair oportunidades do meio internacional. Em 1997, foi a 

vez do Município de Santo André contar com assessor especial do prefeito para assuntos 

internacionais. Durante a década de 1990, a cidade de Curitiba envia arquitetos do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento de Curitiba (IPPC) para integrar missão da organização das Nações Unidas 

(ONU) no Timor Leste. Essa equipe participou da execução do projeto de reconstrução da cidade de 

Dili em parceria com o Banco Mundial. Curitiba tem exercido papel de assessora no ramo do 

planejamento urbano11. 

Os governos estaduais também avançaram sua atuação internacional na década de 1990. Um 

exemplo é o Estado do Amapá que, entre 1995 e 1998, desenvolveu política internacional federativa 
                                                
11 Rodrigues, Gilberto Marcos Antonio. A inserção internacional de cidades: notas sobre o caso brasileiro. In: 

VIGEVANI, Dans Tullo Vigevani (ed.), A dimensão subnacional e as relações internacionais, Educ, São Paulo, 
2004, p. 457. 
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deveras completa, visando à criação de alternativas de desenvolvimento sustentável a partir de 

parcerias internacionais diretas. Neste mesmo período, também ocorreu a criação da Agência de 

Desenvolvimento do Amapá (Adap). Sua criação possibilitou a geração de programas e projetos em 

parceria com atores internacionais, principalmente com a Guiana Francesa.12 

 Será no século XXI que os Estados e os Municípios brasileiros emergirão com maior força, 

sendo possível observar participação cada vez mais ativa e irrevogável. Em 2001, a criação da 

Secretaria de Relações Internacionais de São Paulo (SMRI) foi baseada em três objetivos bem 

específicos:  

1) Reinserir São Paulo no cenário internacional; 2) Favorecer o desenvolvimento 
econômico e a superação de suas limitações financeiras; 3) Divulgar no exterior as 
políticas inovadoras e de sucesso no campo social, e da gestão pública do governo 
municipal.13 

 

Nesse mesmo ano, foi realizado, em Porto Alegre, o primeiro Fórum Social Mundial, 

inserindo a cidade no circuito internacional, sobretudo com a temática do orçamento participativo. 

Na gestão municipal 2001-2004, outras cidades brasileiras estruturariam suas áreas internacionais 

como Recife, Jundiaí, São Carlos, Florianópolis, São Vicente, Cascavel. 

 Em 2005, a intensificação na ocorrência de fatos ligados à cooperação descentralizada 

continua. A cidade de Curitiba cria a Assessoria de Relações Internacionais, enquanto Betim (cidade 

do Estado de Minas Gerais) foi a primeira cidade da América Latina a receber financiamento 

municipal do Banco Mundial no dia 18 de janeiro. Ainda em 2005, a primeira Proposição de 

Emenda da Constituição (PEC no 475/2005) foi apresentada ao Congresso Nacional pelo deputado 

federal e diplomata André Costa (RJ). Esta emenda tinha por objetivo acrescentar ao artigo 23 da 

Constituição um parágrafo segundo que previa:  

 

Os Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito de suas respectivas 
competências, poderão promover atos e celebrar acordos ou convênios com entes 
de subnacionais estrangeiros, mediante prévia autorização da União, observado o 
artigo 49, e na forma da lei.14 

 

Esta proposta foi arquivada na Comissão de Constituição e Justiça já que, segundo o parecer 

do relator deputado Ney Lopes, “nada há no texto constitucional que impeça Estados, Distrito 

Federal e Municípios de celebrar atos internacionais (com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 
                                                
12 Disponível em: <http://www.cebri.org.br/pdf/315_pdf.pdf>. 
13 RODRIGUES, Gilberto Marcos Antonio. A inserção internacional de cidades: notas sobre o caso brasileiro.In:  

VIGEVANI, Dans Tullo (Ed.). A dimensão subnacional e as relações internacionais. São Paulo: Educ, 2004. p. 457. 
14 Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/353232.pdf>. 
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privadas, contratos, acordos ou convênios, etc.).” 

O governo federal, durante todo esse período pôde adquirir conhecimento e reagir a essa 

nova dinâmica, consolidando posicionamento oficial e estruturando órgãos capazes dialogar com os 

Entes Federativos. Já em 1995, o ministro Luiz Felipe Lampreia, em audiência à Câmara de 

Deputados, menciona pela primeira vez o termo “diplomacia federativa”.15 Os primeiros anos do 

século XXI foram marcados pela adequação de diferentes instituições governamentais como a 

Assessoria de Cooperação Internacional Federativa na Embaixada do Brasil em Buenos Aires – com 

setor dedicado aos assuntos regionais e locais – e a reformulação da ARF em Conselho Especial de 

Assuntos Federativos e Parlamentares. Em 2004, a Subchefia de Assuntos Federativos, seria criada 

na presidência da República, reforçando ainda mais a relevância dada na relação com os Estados e 

os Municípios. Durante a XXVII Reunião do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, os 

governos brasileiros se articulariam para fomentar a criação do Fórum Consultivo de Comunidades, 

Estados, Províncias e Departamentos do Mercosul, instalado em 2007.16 

A institucionalização desta cultura internacional nos Municípios pode ser observada no 

incremento da participação das cidades no Fórum de Secretários Municipais de Relações 

Internacionais. Se em 2005, seis Municípios (Belo Horizonte, Campinas, Porto Alegre, Salvador, 

Santa Maria e São Paulo) reuniram-se em Salvador para I Fórum, no ano seguinte, o II Fórum, 

sediado em Campinas, contou com número mais expressivo de representações locais. Participação 

esta que continuaria crescendo no III Fórum em Porto Alegre, em 2008, e no IV Fórum, em Belo 

Horizonte.  

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, presente no primeiro encontro entre as coletividades 

brasileiras e francesas em Marseille, decide neste mesmo ano (2006) criar a área internacional da 

CNM. Aprovada em Assembleia-Geral, a CNM Internacional passa a fortalecer os laços com os 

países vizinhos, assumindo a vice-presidência da Federação Latina-Americana de Cidades, 

Municípios e Associações de Governos Locais (Flacma). No âmbito mundial, assume a 

representação dentro do Bureau Executivo da organização de Cidades e Governos Locais Unidos 

(CGLU). Atualmente, é o representante da América Latina no Comitê Consultivo de Autoridades 

Locais das Nações Unidas (Unacla) junto a outros 19 representantes locais. 

                                                
15 Como já foi mencionado no item 1.1 deste trabalho, o termo diplomacia federativa é preferido e mais utilizado ao 
termo cooperação descentralizada no Brasil, por causa principalmente da grande influência ainda exercida pelo governo 
brasileiro sobre esta matéria.  
16 Disponível em: <http://www.cebri.org.br/pdf/315_PDF.pdf >. 
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Capítulo 3 – Cooperação descentralizada na 
França: do pós-Segunda Guerra Mundial aos 
dias atuais 
  

Os primórdios do que viria a ser a cooperação descentralizada iniciou-se na França, logo 

após a Segunda Guerra Mundial, principalmente entre cidades francesas e alemãs por meio da 

prática da irmandade de cidades. Tal iniciativa foi tomada pelos representantes municipais 

«mobilizados em torno de valores e reconciliação e de uma melhor compreensão entre os povos».17  

Esta iniciativa municipal de desenvolver laços de amizade surgiu do anseio de finalmente deixar no 

passado as atrocidades vividas durante a guerra, mas, principalmente, evitar que novos conflitos 

viessem a acontecer. Esta preocupação foi a responsável por fazer das cidades e comunas as 

pioneiras nesta matéria. Posteriormente, durante a Guerra Fria, as comunas francesas ampliaram 

ainda mais suas redes de cidades irmãs, incluindo cidades da Europa do leste especialmente na área 

de intercâmbio cultural.  

Durante os anos 1970, a cooperação descentralizada conheceu nova fase em duas direções 

diferentes. De um lado “as grandes secas do Sahel, sobre o fundo da descolonização, viram nascer 

na sociedade francesa uma grande explosão de solidariedade liderada pelo mundo associativo, 

sindical ou religioso.18”. 

Este fato permitiu que, principalmente, comunidades rurais fossem sensibilizadas por esta 

situação e que a cooperação descentralizada modificasse o eixo de suas ações para o 

desenvolvimento e a solidariedade. Ao mesmo tempo, outro movimento ganhava renome, o da 

Cooperação Transfronteiriça.    

A Cooperação Transfronteiriça representou o princípio do interesse pela cooperação em 

diversos países, entre eles o Brasil, uma vez que ela é normalmente baseada em dificuldades, 

semelhanças ou interesses comuns.  É igualmente neste momento que as regiões passaram a 

apresentar algum interesse pela cooperação e a se envolver. O movimento europeu que estava em 

pleno desenvolvimento teve papel muito importante para o movimento da Cooperação 

Transfronteiriça, uma vez que os países europeus envolvidos acabaram por impulsioná-lo. Antes da 

                                                
17 Comission Nationale de la Coopération Décentralisée. Guide de la Coopération Décentralisée. La Documentation 

Française, Paris, 2006 2ème ed., p.15 . Tradução do autor do original em francês. 
18 Cités Unies France, Disponível em: <http://www.cites-unies-france.org/spip.php?rubrique18>. Tradução feita pelo 

autor do original em francês. 
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sua institucionalização, problemas comuns, como o meio ambiente, atividades econômicas e a 

imigração de trabalhadores, deram início à Cooperação Transfronteiriça.19 

A primeira organização regional da Europa foi criada em 1969 – a Associação das Regiões 

Transfronteiriças Europeias (Arfe) – seguida pela Associação das Regiões da Europa (ARE), e pelos 

Comitês de Trabalho e o Congresso de Poderes Locais e Regionais da Europa (CPLRE). No 

entanto, o ápice desse movimento se deu por meio da assinatura da Convenção-Quadro sobre a 

Cooperação Transfronteiriça das Coletividades ou Autoridades Locais, assinada em Madri, em 

1980. Essa convenção determina a base jurídica de acordos e convenções entre seus Estados 

signatários.20  

Essa matéria foi relevante para a cooperação descentralizada por ter impulsionado a 

cooperação entre os atores subnacionais, demonstrando os benefícios de fazê-lo. Acima de tudo, a 

cooperação transfronteiriça foi a responsável pela discussão internacional da necessidade das 

coletividades de cooperarem, trocarem experiências sobre problemas comuns no presente, tornando-

se verdadeira política pública institucionalizada.  

Os 10 anos que transcorreram entre a assinatura da Lei de Descentralização de 1982 e a 

Assinatura da Lei de Orientação da Cooperação Descentralizada, em 1992, foram marcados por 

aprofundamento da cooperação descentralizada, graças, entre outros, ao crescimento dos meios 

financeiros dos departamentos e regiões. Tal fato gerou a necessidade de “traduzir em sua 

legislação, as práticas das coletividades territoriais em matéria de cooperação descentralizada”.21 As 

leis da descentralização serão mais bem analisadas no capítulo dedicado à organização político-

administrativa francesa. Faz-se, portanto, necessário sublinhar que, em seu artigo 65, a questão da 

Cooperação Transfronteiriça foi discutida, mesmo que seu regime jurídico ficasse obscuro. Tal fato 

resultou em evolução acelerada da questão.   

 Pouco após a adoção das leis da descentralização, o primeiro ministro da época, Pierre 

Mauroy, lança circular (a Circular Mauroy, de 26 de maio de 1983) que tinha por objeto a ação 

internacional dos atores subnacionais. Tal circular é basicamente dividida em três partes. A primeira 

salienta as vantagens de contatos internacionais tanto para as coletividades quanto para o país como 

um todo. Observe-se que:  

 

                                                
19 Comission Nationale de la Coopération Décentralisée. Guide de la Coopération Décentralisée. La Documentation 

Française. Paris, 2006. p. 16. 
20 Ibid., p. 16-17. 
21 Comission Nationale de la Coopération Décentralisée, Guide de la Coopération Décentralisée, La Documentation 

Française, Paris, 2006 2ème ed, p. 18. Tradução do autor do oiginal em francês. 
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Atribuindo competências e meios ampliados às coletividades locais, a política de 
descentralização oferece a estas a possibilidade de reforçar sua identidade assim 
como desenvolver suas atividades em numerosas áreas. [...] O desenvolvimento 
destes contatos pode mostrar ser vantajoso não somente para as coletividades 
locais, mas ainda para o país inteiro. As regiões, os departamentos e as comunas 
podem efetivamente contribuir para multiplicar e diversificar a ação da França no 
mundo.22 

 

A segunda parte marca a necessidade de manter o governo informado de maneira sistemática 

e regular das ações efetuadas pelas coletividades, de forma que o primeiro possa  

 

lhes aconselhar a este respeito ao mesmo tempo em que fiscaliza que suas 
iniciativas nesta área respeitam as regras fixadas pela constituição e pela lei e não 
interfere desfavoravelmente com a política externa da França.23 

 

 Somente com a Circular Fabius, de 10 de maio de 1985, o termo cooperação descentralizada 

é evocado e sustentado em seu primeiro parágrafo:  

 

As coletividades locais expressam um interesse cada vez maior à sua ação exterior 
e notadamente à cooperação transfronteiriça e à cooperação descentralizada. As 
necessidades e aspirações que se manifestam desta forma no nível comunal, 
departamental e regional e a diversidade das ações empreendidas constituem 
fatores positivos, pois as coletividades territoriais contribuem desta maneira ao 
desenvolvimento das mudanças econômicas, culturais, científicas, técnicas e 
sociais e através deste o prestígio da França. Resultando de uma livre decisão das 
autoridades locais e empresas no respeito de nossas instituições e de nossa 
legislação, suas iniciativas, nesta área, são úteis e merecem ser apoiadas.24 

 

Anexas a esta circular, duas fichas técnicas estabelecidas pelo responsável pela ação 

internacional das coletividades ditam: “os princípios e as regras aplicáveis aos contatos e às relações 

entre coletividades territoriais francesas e estrangeira”.25  

 

 

                                                
22 Disponível em: <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/20080225174242.pdf>. Tradução feita pelo autor do 

original em francês. 
23 Disponível em: <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/20080225174242.pdf>. Texto traduzido pelo auto do 

original em francês. 
24 Disponível em: <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/20080225174210.pdf.>.  Tradução do autor do original 

em francês.  
25 Disponível em: <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/20080225174210.pdf>. Tradução do autor do original em 

francês. 
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A Circular, de 12 de maio de 1987, é bem mais vasta que as que a precederam e estabelece 

regras bem específicas. “Aborda tudo o que é relacionado com a ação exterior das regiões, 

departamentos de ultramar, as relações das coletividades com a Comissão Europeia, assim como a 

Cooperação Transfronteiriça”.26 

Essas três circulares serviram para estimular, regulamentar, oferecer a base jurídica 

necessária e impor limitações e objetivos até o momento em que lei específica da cooperação 

descentralizada entrasse em vigor, em 1992. Tal lei serve, até hoje, como base para o quadro 

jurídico da cooperação descentralizada. Em seu artigo 131 

fica previsto que «as coletividades territoriais e seus grupamentos podem concluir 
convenções com coletividades territoriais estrangeiras e seus grupamentos, dentro 
dos limites de suas competências e no respeito dos compromissos internacionais da 
França.27  

É somente a partir da mencionada lei que as ações internacionais passam a ter amparo legal. 

Segundo circular do mesmo ano (Circular de 18 de fevereiro de 1992): 

 

O Ministério das Relações Estrangeiras encoraja e apoia financeiramente o 
desenvolvimento de sanções de cooperação descentralizada realizadas por 
coletividades locais nos países  relevantes de suas competência (os países ditos do 
campo, situados na África francófona e lusófona subsaariana, no Oceano Indico e 
as Caraíbas, sendo acompanhados pelo Ministério da Cooperação e do 
Desenvolvimento).28 

 

Nessa mesma circular ficou previsto o orçamento consagrado ao apoio das ações de 

cooperação descentralizada para o ano de 1992. Esse figurava no montante de 26 milhões de 

francos, e o cofinanciamento não poderia ultrapassar 50% do orçamento total previsto para a 

coletividade local responsável pelo projeto.  As circulares e leis procuraram, por meio do tempo, 

amenizar os problemas de interpretação do quadro jurídico, bem como especificar ainda mais as 

relações transfronteiriças e a cooperação intercomunal.  

 Os problemas de interpretação da Lei de 1992, no que se refere à sua aplicação, persistiram 

até que a circular do Ministério do Interior e do Ordenamento do Território e de Assuntos 

Internacionais, de 20 de abril de 2001, definiu o tipo de relações possíveis no quadro da cooperação 

descentralizada:  

                                                
26 Disponível em: <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/20080225174138.pdf>.Tradução do autor do original em 

francês. 
27 France, De la Coopération décentralisée Titre IV de la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992, Paris, 1992  
28 Disponível em: <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/20080225174107.pdf>. Tradução do autor do original em 

francês. 
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As coletividades territoriais estabelecem convenções com coletividades territoriais 
de países estrangeiros por diversas razões. Pode agir-se tão bem de atar laços de 
amizade ou de cidades-irmãs, contribuir à promoção no exterior a atividade 
econômica ou cultural dos atores de seu território, gerar serviços públicos de 
interesse comum, realizar o intercâmbio de know how em matéria de gestão 
pública local, etc. Mas isto pode igualmente consistir, num espírito de 
solidariedade, a oferecer uma ajuda técnica ou a intervir num objetivo humanitário 
junto as coletividades territoriais, estabelecidas ou em emergência, em certos 
países.29 

 

A circular de 2001 realizou extensiva atualização das principais disposições do código geral 

das coletividades e de suas instruções destinadas aos préfets, responsáveis pelo controle da 

legalidade das iniciativas nessa matéria.  Essas mesmas disposições foram integradas no Código 

Geral das Coletividades (livro 1o, Livre administração das coletividades locais, capítulo II. 

Cooperação Descentralizada. Artigos L. 1115-1 à L.1115-7), demonstrando sua especialidade.  

Em princípios de 2005, a Lei Oudin foi aprovada e trouxe nova luz à cooperação 

descentralizada. O artigo L.1115-1-1 dita:  

 

As comunas, os estabelecimentos públicos de cooperação intercomunal e os 
sindicatos mistos encarregados dos serviços públicos de distribuição de água 
potável e saneamento podem, dentro do limite de 1% dos recursos que são 
destinados ao orçamento destes serviços, realizar ações de cooperação com 
coletividades territoriais estrangeiras e seus grupamentos, no quadro das 
convenções previstas no artigo L.1115-1, ações de ajuda de urgência ao beneficio 
destas coletividades e grupamentos, assim como ações de solidariedade 
internacional nas áreas de água e saneamento.30 

 

Essa lei é extremamente importante por diversas razões, porém, a principal, é a soma dos 

investimentos que podem ser feitos para a cooperação descentralizada. A soma desse orçamento, se 

contados todos os atores subnacionais pode chegar a 100 milhões de Euros (segundo Pseau), o que 

representa soma inédita.  

Para 2006, novas mudanças estavam previstas, principalmente no que se refere ao 

orçamento e à dispersão de créditos para as embaixadas: na Circular de 12 de dezembro de 2005 

referente ao cofinanciamentos do MAE – procedimentos para o exercício de 2006.  

 

O objetivo desta reforma é o de experimentar uma nova desconcentração dos 

                                                
29 Disponível em: <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD000945-2.pdf>.  Tradução do autor do original em 

francês. 
30 Disponível em: <http://www.pseau.org/outils/ouvrages/assemblee_nationale_fr_loi_oudin.pdf>.  Tradução do autor 

do original em francês 
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créditos para as embaixadas dos países onde a cooperação descentralizada é mais 
ativa e de instalar regras de co-financiamento [...] que favoreçam uma melhor 
articulação entre a cooperação descentralizada e a cooperação bilateral e 
multilateral.31. 

  

Nesse primeiro ano, sete países foram beneficiados: Senegal,  Mali,  Burquina Faso, 

Madagascar, Vietnam, Tunísia e Argélia.  

A região prioritária para as ações de cooperação descentralizada sempre foi a África. O 

Marrocos, mais especificamente, é o país mais beneficiado pela França no mundo, contando com 

188 milhões de Euros/ano pelo programa de ajuda pública ao desenvolvimento. Em 2006, estimava-

se crescimento de 5,8% no orçamento de ajuda para a África. Ao mesmo tempo, novos horizontes 

se abriram e novas zonas geográficas passaram a receber mais atenção. Em 2006, o destaque é dado 

aos países emergentes (China, Índia, Brasil, Chile, México e África do Sul), assim como a 

cooperação universitária e científica.32  

  Um problema de interpretação que persistia estava relacionado com o artigo 131 da Lei de 

92, no qual estava previsto que os atores subnacionais podiam concluir acordos “dentro dos limites 

de suas competências”. Essa possibilidade de interpretação acabou por dar margem ao fomento de 

uma jurisprudência – nem sempre positiva para a cooperação descentralizada. Essa inquietude 

nasceu  

 

de julgamento do tribunal administrativo de Poitiers que anulou duas deliberações 
do Conselho Geral de Deux-Sèvres, subvencionando a construção de uma escola 
em Burquina (TA de Poitiers, 18 de novembro 2004) e de um corpo de bombeiros 
em Madagascar por não responderem “às necessidades da população de Deux-
Sèvres”. Da mesma forma, o tribunal administrativo de Cergy-Pontoise anulou uma 
subvenção da comuna de Stains a um campo de refugiados palestino por falta de 
interesse comunal.33   

 

Além da jurisprudência, criada pelo Tribunal de Poitiers e Cergy-Pontoise, catástrofes 

naturais sem precedentes assolaram o mundo. A comunidade internacional foi altamente tocada por 

catástrofes como o Tsunami na Ásia, em 2004, e o tornado Katrina que devastou New Orleans, em 

2005. Entre as entidades sensibilizadas por tais acontecimentos encontravam-se as coletividades 

francesas. Todavia, mesmo havendo a conscientização da sociedade com o interesse de prestar 

                                                
31 Disponível em: <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/20080225173635.pdf>.  Tradução do autor do original 

em francês. 
32 Disponível em: <www.diplomatie.gouv.fr>.  
33 Disponível em: <http://carrefourlocal.senat.fr/doslegis/2007_fevrier_2007_relative_ac/index.html>. 
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auxílio, sem a edição da Lei de 1992, as iniciativas de auxílio financeiro e logístico eram ilegais se 

algum acordo não tivesse sido assinado previamente aos acontecimentos entre as coletividades em 

questão.  

Estas apreensões deram lugar a um projeto de lei em 2005. Este projeto tramitou por mais de 

um ano, até ser aprovado por unanimidade pelo Senado e pela Assembleia Nacional em 2 de 

fevereiro de 2007. Esta lei de artigo único estabelece que: 

 

As coletividades territoriais e seus grupamentos podem, dentro do respeito dos 
compromissos internacionais da França, concluir convenções com autoridades 
locais estrangeiras para realizar ações de cooperação ou ajuda ao desenvolvimento. 
Essas convenções precisam o objeto das ações previstas e a quantia prevista para os 
compromissos financeiros [...] Além disso, se a urgência o justificar, as 
coletividades territoriais e seus grupamentos podem colocar em prática ou financiar 
ações de caráter humanitário.34 

 

Essa lei, mais conhecida como Lei Thiollière representa marco na história da cooperação 

descentralizada. Segundo seu autor, tal lei  

 

permite doravante às coletividades territoriais não somente firmar convenções com 
autoridades locais, mas também fornecer ajuda de urgência em caso de 
catástrofe. [...] Nestas condições, o principio de descentralização, a partir deste 
momento reforçado por lei, oferece a possibilidade de um auxilio mais objetivo e 
apropriado às necessidades locais.35 

 

A França tem dado sequência ao crescimento do montante de ajuda oferecida, como previsto 

pela Conferência de Monterrey em 2002. O objetivo de alcançar 0,7% do PNB destinados à ajuda 

internacional até 2012 continua sendo perseguido pela França que, provavelmente, obterá sucesso 

neste quesito. Para 2007, o objetivo era o de alcançar 0,5% do PNB, porém dados não foram 

encontrados para confirmar se tal resultado fora realmente alcançado.  

                                                
34 Disponível em:   <http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820338>. 
35 Disponível em:   <http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820338>.  Tradução do autor 

do original em francês. 
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Parte II – Organização político-administrativa 
nos dois países 
    

Em geral, Brasil e França gozam de relativa autonomia no intuito de conduzir os serviços 

públicos demandados pela população local. No caso do Brasil, as competências municipais são 

exclusivas ou compartilhadas com as outras instâncias de poder (governo federal e Estado): a coleta 

de lixo, por exemplo, compete exclusivamente ao Município, enquanto a alfabetização constitui 

obrigação tanto do Município quanto do Estado. Em termos de centralização/descentralização, a 

condução da política econômica, censos e arrecadação de tributos encontram-se em patamar 

elevado de centralização no governo federal. No outro extremo, saúde, educação e assistência social 

se sobressaem com alto grau de descentralização, ou seja, são competências prioritárias dos 

Municípios. 

Já na França, autoridades locais e estabelecimentos públicos têm ampla liberdade de escolha 

no que concerne à forma de gerenciamento dos serviços públicos. Se estes quiserem, por exemplo, 

terceirizar a prestação de atividades, originalmente públicas, transferindo-as para o setor privado, é 

possível fazê-lo, desde que sejam respeitadas as leis de concorrência, mercado e contratos de 

parceria público–privada previamente estabelecidos. Em suma, os governos locais franceses têm 

liberdade para oferecer serviços de economia mista. Algo similar ocorre no Brasil, em que os 

Municípios podem licitar a oferta de transporte público urbano a empresas privadas, por exemplo. 

Vias públicas nos Municípios brasileiros, como as rodovias, são de competência 

compartilhada entre governo federal, estadual e municipal; na França, as mesmas rodovias dizem 

respeito à jurisdição administrativa das comunas. Na questão de planejamento urbano, as comunas 

francesas estão a cargo do planejamento, do aval para construção ou demolição, além de alocação 

territorial (destinada a zonas residenciais ou com propósitos econômicos) baseada em 

acordos/convenções de desenvolvimento local. No Brasil, o planejamento urbano habitacional é 

responsabilidade compartilhada pelos três entes federados (governo federal, Estados e Municípios). 

O plano diretor, correspondente ao planejamento urbanístico a longo prazo, encontra-se sob 

responsabilidade exclusiva dos Entes Municipais. Já o planejamento regional, que envolve mais de 

um Município, fica a cargo do governo central e estadual. 

A tabela a seguir apresenta resumo da atuação do poder local do Brasil e da França nos mais 

diversos temas.  
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Tabela 1: Competências do poder local no Brasil e na França 
 

Comunas francesas Municípios brasileiros 

Arrecadação fiscal 

 
 Imposto sobre a propriedade predial e 

território urbano. 

 
Imposto sobre a propriedade predial e território urbano, 
sobre a prestação de serviços.  

Segurança 

 
 Exercício de polícia municipal. 

 Prevenção da delinqüência. 

 Possibilidade de criar polícia municipal ou 
postos de guardas campestres. 

 
 Possibilidade de contratar guardas municipais, mas não 

com Poder de Polícia. 

Assistência social 

 
 Possibilidade de uma comuna exercer 

competências sociais atribuídas aos 
departamentos (instâncias mais abrangentes 
que as comunas). 

 Atribuições de ajudas sociais facultativas. 
 Constituição dos expedientes de demanda 

de ajuda social. 
 

 
 Combater as causas da pobreza e os fatores de 

marginalização, promovendo a integração social dos 
setores desfavorecidos. 

 Coordenar as atividades do Cadastro Único e gestão do 
programa Bolsa Família. 

Saúde 

 
 Serviços municipais de desinfecção e 

serviços comunais de higiene e saúde. 
 Possibilidade de criar estabelecimento social 

ou médico-social e de ajudar os profissionais 
da saúde, caso sejam carentes. 

 Presidência pelo prefeito do conselho de 
administração dos estabelecimentos públicos 
de saúde 
 

 
 Cuidar da saúde e da assistência pública, proteger as 

pessoas portadoras de deficiência. 
 Gestão e execução serviços de saúde 
 Organização do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 Executar serviços: de vigilância epidemiológica; vigilância 

sanitária; de alimentação e nutrição; de saneamento 
básico; e de saúde do trabalhador. 

 Política de insumos e equipamentos para a saúde. 
 Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
 Celebrar contratos e convênios com entidades 

prestadoras de serviços privados de saúde, bem como 
controlar e avaliar sua execução. 
 

Educação 

 
 Construção e funcionamento de escolas. 

Consulta para implantação de 
estabelecimentos de ensino superior.  

 Financiamento da estrutura de ensino infantil 
(creches centros de férias, lazer, etc.). 

 Possibilidade de associação à elaboração de 
plano regional e formação profissional continua 
e de aprendizagem. 

 
 Oferta em educação infantil, ensino fundamental, 

educação especial de jovens adultos. 
 Realizar manutenção e desenvolvimento do ensino 

(construção e reforma de escolas, garantir a inserção e o 
sucesso escolar, qualificar aos professores). 

 Transporte escolar e merenda 
 Controlar os gastos de 25% da receita dos impostos em 

educação. 
 Matricular as crianças de 6 a 15 anos 
 Proporcionar os meios de acesso à educação e à 

ciência. 
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Emprego/inserção profissional 

 
 Possibilidade de implementar planos locais 

plurianuais para a inserção e o emprego. 
 Possibilidade de estabelecer convênios com o 

Estado para a inserção profissional e criar oficinas. 
 Apoiar aos serviços públicos para o emprego. 

 

 
 Implementar programas para inserção e qualificação 

profissional  
 Aplicar os programas nacionais de inserção 

profissional. 
 

Planejamento urbano 

 
 Elaboração de projetos de diretrizes territoriais de 

organização e instituição das zonas de proteção do 
patrimônio arquitetural e urbano 

 Elaboração do plano local de urbanismo, do 
esquema de coerência territorial, a carta comunal. 

 Concessão das licenças de construção e 
autorizações de ocupação dos solos. 

 Elaboração e aprovação das políticas de 
organização regionais e estaduais para as cidades 
de grande porte + planos em consórcios.  

 Coleta e tratamento dos lixos, saneamento. 
 Distribuição pública da água, administração dos 

recursos hídricos. 
 Organização transportes urbanos, elaboração 

planos de deslocamentos urbanos. 
 Participação ao financiamento do alojamento e 

programa loca de habitação. 

 
 Planos diretores: elaboração de planejamento 

territorial urbano a médio e longo prazos.  
 Regularização fundiária: promover organização do 

território por meio da planificação, do controle do uso, 
loteamento e ocupação do solo urbano.  

 Saneamento básico (serviços de água e esgoto, 
manejo de resíduos sólidos e drenagem). 

 Habitação: promover programas de construção de 
moradias e a melhoria das condições habitacionais 

 Mobilidade urbana: organização do transporte 
urbano, trânsito e acesso inclusivo de pedestres. 

 Consórcio público: nos mais diversos temas 
municipais, a fim de receber fundos federais ou 
estaduais. 
 
 

Esportes/cultura/turismo 

 
 Construção e funcionamento dos equipamentos 

desportivos de proximidade. 
 Subvenção para clubes, associações, etc. 
 Ensino inicial da música, dança, arte dramática e 

educação artística em parceira com as escolas.  
 Bibliotecas e museus municipais. 
 Conservação e valorização dos arquivos 

municipais. 
 Inserção obras de arte em algumas construções. 
 Participação na elaboração da política nacional do 

turismo. 

 
 Proteger os documentos, as obras e outros bens de 

valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos 

 Impedir a evasão, a destruição e a 
descaracterização de obras de arte e de outros bens 
de valor histórico, artístico ou cultural. 

 Garantir o aceso à cultura e ao esporte. 
 Promover o turismo local. 

 

Meio ambiente 

 
 Inventários locais do patrimônio natural. 

 

 
 Proteção e recuperação ambiental; licenciamento 

ambiental; combater a poluição em qualquer de suas 
formas; preservar as florestas, a fauna e a flora. 

 Conservar o patrimônio público. 
 

Economia 

 
 Ajudas diretas e indiretas para promoção 

econômica. 
 Engenharia financeira: criação de fundos geridos 

junto à sociedade e àqueles destinados ao meio rural 

 
 Fomentar a produção agropecuária e organizar o 

abastecimento alimentar. 
 Promoção de agências de desenvolvimento 

econômico local com a sociedade. 
 

Fonte: Disponível em: http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/missions_collectivit/tableau_de_repartiti/ 

downloadFile/file/ Tableau_des_competences.pdf?nocache=1206093452.08. 
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Para compreensão efetiva das responsabilidades nos diversos níveis de governo, é importante se 

dedicar mais aprofundadamente a estudo da organização político-administrativa de cada país. Esse 

assunto é material central da segunda parte, sendo base para a compreensão da terceira parte que 

trata do desenvolvimento da cooperação descentralizada. Os capítulos  4 e 5 serão organizados, 

portanto, em três aspectos: repartição territorial, funcionamento das instituições e repartição das 

competências, sendo o primeiro destinado ao Brasil e o segundo à França.   
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Capítulo 4 – Organização político-administrativa 
no Brasil 
  

 4.1 Repartição Territorial 

 
O Brasil possui organização político-administrativa bem diferente da francesa. Não somente 

pela diferença de superfície, mas também pela diferença na forma de descentralização que cada país 

sofreu. O País é dividido em cinco grandes regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro Oeste. 

Todavia, essas regiões não apresentam uma organização político-administrativa específica.  

Figura1: Mapa político do Brasil 
 

 

  Fonte:   Disponível em: <http://www.portalbrasil.net/brasil.htm>.  

 

Três dessas regiões têm apresentado desenvolvimento econômico mais intenso em tempos 

mais recentes após políticas de integração regional. A região Norte é composta por sete Estados: 

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Esta região abrange praticamente 

toda a Amazônia Legal de nosso país, com a maior superfície entre as regiões brasileiras (3.869,655 
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km ). A grande extensão territorial dos Municípios nesta região, no entanto, faz que haja pequeno 

número de Municípios (449). A região Nordeste, por sua vez, possui nove Estados: Maranhão, 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Seus 1.558,266 

km  são marcados por grandes desigualdades entre os 1.793 Municípios da região, cujo maior grau 

de desenvolvimento se concentra na parte. A região Centro-Oeste é igualmente composta por três 

Estados: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. A produção agrário-

exportadora tem crescido na superfície de 1.612,108 km  da região que contam com 466 cidades e a 

menor concentração populacional, 13.020,767 habitantes.  

  Historicamente, o eixo mais desenvolvido do País predomina em duas regiões. A região 

Sudeste é composta por quatro Estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Mesmo contando com somente 927,350 km , esta região possui a maior concentração populacional 

do país (78.472,017 habitantes) distribuídos em 1.668 cidades. É também nesta região que se 

encontra a capital econômica do País (São Paulo) que figura como a de maior número de relações 

de cooperação com a França. A Região Sul é composta por três Estados: Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul, e possui, igualmente, a menor superfície, com 564.353 km . Mesmo contando 

com a menor superfície, esta região é caracterizada pela presença de forte associativismo entre os 

Municípios, 1.188. A imigração alemã, polonesa, italiana em décadas passadas para região marcou  

característica europeia nas culturas e nos hábitos entres os seus 26.975,511 habitantes.  

O Brasil possui, portanto, 5.563 Municípios, agrupados em 26 estados, mais o Distrito 

Federal (esse geralmente é contabilizado pelo IBGE também como Município). O número de 

cidades era praticamente a metade do número atual na década de 1960. Outrora, o movimento de 

interiorização do país, tendo como símbolo a construção de Brasília,  foi uma mudança desta 

situação. Estados que não se encontram no litoral vivenciaram crescimento populacional e 

formaram novas cidades. Tal fato pode ser mais bem compreendido se observada a tabela a seguir. 

 Tabela 1: Evolução do crescimento no número de cidades no Brasil 

Número de Cidades 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1997 2001 2005 

Brasil 1.574 1.889 2.766 3.952 4.491 5.507 5.507 5.560 5.564 

Norte 88 99 120 143 153 298 449 449 449 

Nordeste 584 609 903 1.376 1.375 1.509 1.787 1.792 1.793 

Sudeste 641 845 1.085 1.410 1.410 1.432 1.666 1.668 1.668 

Sul 181 224 414 717 719 873 1.159 1.188 1.188 

Centro-Oeste 80 112 224 306 317 379 446 463 466 
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Fonte: IBGE apud CUF 2006, p. 16. 

  

 

Se analisarmos a particularidade dos Municípios pelo número de habitantes, é possível 

perceber que existe prevalência de pequenas cidades. Das 5.563 cidades, 5.307 possuem menos de 

50.000 habitantes (90%), enquanto 475 restantes agrupam entre 50.000 e 350.000 (8,54%). Esses 

Municípios de pequeno e médio porte abrigam mais de 65% da população brasileira e 99% do 

território nacional. Sendo assim, 50 Municípios superam a casa dos 350.000 habitantes, abrangendo 

em menos de 1% do território nacional 35% da população brasileira.  

 Tabela 2: Porcentagem de população versus porcentagem de cidades por milhares de habitantes 

  

  

  

  

  

   Fonte : IBGE, 2006. 

  

4.2 Funcionamento das Instituições 

O Brasil é República Federativa com sistema de governo presidencialista. A Constituição 

atual possui 89 artigos dedicados à organização de seus poderes, entre os Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário. Para melhor compreender essa organização, a divisão entre União, Estados, 

Municípios e o Distrito Federal será mantida. 

 A União 

   O Poder Executivo da República é exercido pelo presidente da República, que é assistido 

pelos ministros de Estado. A eleição do presidente e do vice-presidente é realizada simultaneamente 

no primeiro domingo de outubro. O mandato é de 4 anos, iniciando no primeiro dia do mês de 

janeiro do ano seguinte às eleições. O presidente pode ser reeleito uma única vez. A primeira 

atribuição do presidente é a de nomear os Ministros de Estado. 

O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional que é composto pela Câmara dos 
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Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, 

eleitos de maneira proporcional à população de cada Estado, território e do Distrito Federal. O 

número de deputados por Estado e para o Distrito Federal não pode ser menor do que oito nem 

maior que setenta.  O mandato dos deputados é de 4 anos. O Senado Federal é composto por 

representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Cada 

Estado, mais o Distrito Federal, elege três senadores por duração de 8 anos.  

O Poder Judiciário é dividido em sete organismos: o Supremo Tribunal Federal, o Supremo 

Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do 

Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares assim como os Tribunais e 

Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. O Poder Judiciário conta com autonomia 

financeira e administrativa assegurada.  

Os Estados  

 

Cada Estado adota sua Constituição, que deve estar em consonância e sujeitas à Constituição 

Federal. O Poder Executivo é exercido pelo governador e seu vice-governador, eleitos para mandato 

de 4 anos, igualmente durante o primeiro domingo de outubro e iniciando seu mandato no dia 

primeiro de janeiro do ano subsequente. O Poder Legislativo, por sua vez, é representado pela 

Assembleia Legislativa, que é formada por deputados estaduais. Estes deputados têm mandato de 4 

anos e seu número é três vezes o número de deputados na Câmara dos Deputados. Os Estados ainda 

apresentam o Poder Judiciário representando por instâncias como os Tribunais de Justiça Estaduais.  

Os Municípios  

 

O Poder Executivo dos Municípios é formado pelo prefeito, vice-prefeito, assim como pelos 

secretários, que são designados pelo prefeito. O mandato e a eleição do prefeito se dão da mesma 

forma que o mandato e a eleição do presidente e do governador (eleição por sufrágio universal por 4 

anos, com eleições em outubro e início de mandato em janeiro seguinte). No entanto, as eleições 

municipais se dão 2 anos após as eleições federais e estaduais. 

O Poder Legislativo dos Municípios é representado pela Câmara de Vereadores. O número 

de eleitos é proporcional à população do Município tendo  número mínimo de 9 e máximo de 20 

eleitos em cidades com até 1 milhão de habitantes; mínimo de 33 e máximo de 40 nas cidades entre 

1 e 5 milhões de habitantes e finalmente entre 40 e 50 eleitos para as cidades com mais de 5 
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milhões de habitantes. Os eleitos são os responsáveis por aprovar a Lei Orgânica do Município que 

passa a regê-lo; agindo como a Constituição para com a União. Para que esta lei seja aprovada, sua 

votação acontece em dois turnos e o aval de  dos eleitos se faz necessária.  

Os Municípios não possuem Poder Judiciário próprio. 

O Distrito Federal  

 

De divisão no mínimo singular no sistema brasileiro de descentralização, este combina 

atribuições tanto dos Estados, quanto das cidades, uma vez que sua divisão em cidades é proibida 

por lei. O Poder Executivo é representado por um governador e vice-governador, eleitos da mesma 

forma e pelo mesmo período que os governadores estaduais. O Poder Legislativo é representado 

pela Câmara Legislativa, que é a responsável por aprovar a Lei Orgânica que rege o Distrito 

Federal. Esta lei deve ser aprovada da mesma forma que a Lei Orgânica dos Municípios (em dois 

turnos e com a aprovação de  dos representantes legislativos). O Poder Judiciário, neste caso, é o 

Tribunal de Justiça Distrital. 

 

4.3 Repartição das competências 

No capítulo 1 da Constituição Federal, que trata da organização do Estado brasileiro está 

estabelecido em seu artigo 18: “A organização político-administrativa da República Federativa do 

Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos 

termos desta Constituição.36” 

  Muitas competências são compartidas e concorrentes entre as três entidades. No artigo 23 da 

Constituição, são previstas as competências comuns a todas as entidades federativas (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios). Dentre as competências comuns, destacam-se: ocupar-se da 

saúde e da assistência pública, fornecer meios de acesso à cultura, educação e à ciência, preservar e 

proteger o meio ambiente, combater as causas da pobreza e promover a integração social.37 

São de competência única da União: manter relações com Estados estrangeiros e participar 

de organizações internacionais, declarar a guerra assim como celebrar a paz, instituir planos 

nacionais ou regionais de desenvolvimento social e econômico, ser responsável pela emissão da 

moeda nacional da mesma forma que ter controle e fiscalizar todas as operações financeiras, 

                                                
36 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Editora Rideel, 2001, p. 14.   
37 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Editora Rideel,  2001, p. 15. 
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responsabilidade pela segurança social, explorar diretamente ou por meio de concessão os serviços 

de telecomunicações, dentre outros.38 

  As competências dos Estados são definidas pelo artigo 25 da Constituição, principalmente 

no parágrafo 1o que estipula: “São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição.”39 O que significa que lhes são destinadas atribuições, tais como: a 

exploração de serviços locais de gás, a instauração de regiões metropolitanas, microregiões, etc.  

  O artigo 30 da Constituição Federal define as competências próprias dos Municípios, que 

podem legislar sobre questões de interesse local, suplementar à Legislação Federal, assim como a 

dos Estados, caso seja necessário, criar, organizar e suprimir distritos, respeitando a lei dos Estados, 

organizar e prestar diretamente ou sob forma de concessão ou permissão os serviços públicos de 

interesse local, incluindo o transporte público; manter e/ou prestar com a cooperação técnica e 

financeira da União e dos Estados programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38Ibid., p. 18. 
39 Ibid., p. 19.    
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Capítulo 5 – Organização político-administrativa 
na França 
  

 5.1 Repartição territorial 
  

Com o tamanho equivalente ao do Estado de Minas Gerais, a França é país pequeno se 

comparado ao Brasil. Em seus 547 030 km , a República Francesa caracteriza-se por sua ampla 

diversidade cultural e geográfica. 

 Figura 2: Mapa político da França 

 

Fonte: < http://www.franca-turismo.com/mapas.htm >. 

 A França conta com 40% do total das comunidades (communes em francês) da Europa. Essa 

situação se deve à divisão que foi realizada ainda na Idade Média, quando as vilas foram formadas 

ao redor das paróquias. A Lei de 14 de dezembro de 1789 criou 38.000 Municípios, conservando, 

assim, a grande maioria dos 44.000 burgos – cidades e paróquias existentes na época. Tal divisão 
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passou a organizar todas as comunidades sob um mesmo modelo, independentemente de seu 

tamanho.  

Tabela 3: Descentralização atual francesa em números 
 

Fonte : Site do DGCL 

 

As duas regiões mais populosas da França são  Île-de-France (da qual Paris faz parte) e 

Rhône-Alpes. A primeira possui população de 10.952,011 de habitantes (1999) – com estimativa de 

aproximadamente 11.577 000 de pessoas em 2007 – apesar de sua superfície se encontrar em 21o 

lugar, com 12.012 km . Se o número de comunidades for levado em conta, esta região ficaria dentro 

dos parâmetros nacionais, com 1.281 comunidades. Rhône-Alpes possui população de 6.058.000 

(estimativa de 2007), enquanto sua superfície é três vezes e meia a da Île-de-France. Essa região 

ocupa também o segundo lugar quando se refere ao número de comunidades, com 2.879 cidades. 

 Se analisarmos a região menos populosa da França, esta possui igualmente a maior 

superfície. A Guiana Francesa possui dimensão de 83.534 km  e  população estimativa de 209.000 

para 2007. Possui apenas 22 cidades, número extremamente baixo se comparado à média nacional 

de 1.400 cidades por região. O mais interessante é que essa região possui a maior área fronteiriça da 
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França com outro país – neste caso o Brasil. Por isso, esse é o eixo mais importante de cooperação 

descentralizada a ser desenvolvido.  

  A região Midi-Pyrénées conta com a segunda maior superfície, 45.348 km , sua população, 

no entanto, está situada em 8o lugar, com 2. 551,687 de habitantes. Surpreende pelo grande número 

de cidades, figurando em primeiro lugar, com 3.020 comunidades. Dito isso, 2.988 entre suas 

comunidades possuem menos de 10.000 habitantes.  Tal fato nos leva a uma problemática 

importante e necessária para a boa compreensão da organização político-administrativa francesa, o 

número de habitantes por cidade. Em média, uma em cada quatro comunidades possui menos de 

200 habitantes na França e uma a cada duas possui menos de 400. Somente 36 cidades possuem 

entre 100 mil e 300 mil habitantes. Este número é ainda mais ínfimo quando falamos de cidades 

com mais de 300.000 habitantes: somente cinco cidades (em ordem decrescente Paris, Marseille, 

Lyon, Toulouse e Nice). Paris é a única cidade que ultrapassa a marca de 1 milhão de habitantes, 

com 2.147.857. Tal fato é consequência de questões históricas, tais como o desenvolvimento 

industrial, a Segunda Guerra e a mecanização que a seguiu. A forma como o país é dividido, possui  

grande influência sobre a descentralização de seu poder e sua organização política.  

 

5.2 Funcionamento das Instituições 

  

O funcionamento e a organização política do Estado baseiam-se na separação de poderes 

em: Poder Executivo (dividido entre o Presidente da República, o primeiro ministro), o Poder 

Legislativo (executado pelo Parlamento, composto pela Assembleia Nacional e o Senado) e 

finalmente, o Poder Judiciário, independente dos outros dois poderes, é velado pela magistratura. E 

tem sempre o princípio da República presente no artigo 2 da Constituição em vista: “ governo do 

povo, pelo povo e para o povo.” 

Para manter a organização adotada até este momento, neste trabalho, a separação entre 

governo central e cada um dos atores subnacionais será mantida.  

O Estado 

O Poder Executivo da República, já citado anteriormente, é exercido pelo presidente da 

República e o primeiro ministro. A Constituição francesa dedica 14 artigos ao presidente. Eleito por 

sufrágio universal por 5 anos, é o presidente quem nomeia o primeiro ministro (artigo 8) e preside o 

Conselho de Ministros. Ele também é o chefe do Exército e dirige os conselhos e comitês superiores 
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da Defesa Nacional. O Governo, que determina e conduz a política da Nação (art. 20) tem suas 

ações geradas pelo primeiro ministro. Este último propõe os ministros ao presidente que os nomeia.  

O Poder Legislativo, exercido pelo Parlamento dispõe de 9 artigos na CF, em que sua 

composição dividida entre assembleia Nacional e Senado é assegurada no artigo 24. As 

particularidades do funcionamento das Câmaras são ditadas pelas leis orgânicas. A Assembleia 

conta com 557 deputados eleitos por sufrágio direto, por 5 anos. O Senado dispõe de uma lei 

orgânica datada de 2003 que prevê o crescimento progressivo do número de Senadores até 2010 (de 

321 para 346). O mandado continua sendo de 6 anos por sufrágio indireto. Sua renovação se dá a 

cada 3 anos, trocando-se a metade dos eleitos.  

A magistratura assegura o  Poder judiciário e, segundo o artigo 64 da Constituição, o 

presidente da República é o responsável por garantir sua independência. Junto aos órgãos clássicos, 

organismos jurídicos e consultivos existem: o Conselho Constitucional, o Conselho de Estado, o 

Conselho Superior da Magistratura, Corte de Contas e o Conselho Econômico e Social.  

A região  

A estrutura mais recente da administração local francesa obteve seu estatuto de coletividade local 

somente com as leis de descentralização. A primeira eleição dos Conselheiros Regionais ocorreu em 

1986.  Este conselho gere as regiões com mandados de 6 anos e eleições por sufrágio universal. 

Cada região possui igualmente um préfet que é indicado pelo governo central, servindo como seu 

representante no território que ocupa.  

 O departamento  

Este existe desde a revolução e, já desde 1871, possui órgão deliberativo e executivo. Administrado 

pelo Conselho-Geral, eleito por 6 anos por sufrágio universal, são seus membros que escolhem o 

presidente. O presidente do Conselho-Geral é o representante executivo do departamento. Os 

departamentos contam igualmente com um préfet.  

Os Municípios 

Menores subdivisões administrativas, são controladas por um Conselho Municipal, eleito por 6 

anos, renováveis indefinidamente. A eleição dos membros do Conselho varia segundo o tamanho do 

Município; ocorre por maioria simples nas cidades com menos de 3.500 habitantes e por maioria 

absoluta nas cidades com mais, salvo Paris, Lyon e Marseille, que representam casos especiais. O 

prefeito, representante executivo da cidade, é eleito da mesma forma que o restante dos 

representantes executivos das coletividades  pelos membros do conselho.  
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5.3 Repartição das competências 

 No artigo 1o da Constituição de 1958 (em vigor), a base de sua essência como nação é 

assegurada: 

 

Art. 1o A França é uma República indivisível, laica, democrática e social. Ela 
assegura a igualdade perante a lei de todos os seus cidadãos sem distinção de 
origem, raça ou religião. Ela respeita todas as crenças. Sua organização é 
descentralizada.40 

 

   Esta é a 15a Constituição francesa após a Revolução Francesa. Ela organiza os poderes da 

quinta República, da mesma forma que define seus papéis e relações. Adotada por meio de 

referendo em 1958, esta foi modificada 22 vezes pelo Parlamento ou diretamente por referendo. O 

Estado francês adota regime democrático parlamentar.  

Previamente à discussão a respeito das funções e competências das entidades francesas, faz-

se necessária boa compreensão da diferença existente entre “desconcentração” e “descentralização”.  

Segundo o glossário das coletividades da documentação francesa, descentralização  

 

se traduz por uma transferência de competências do Estado para as coletividades 
territoriais, instituições juridicamente distintas, que dispõem de personalidade 
moral de direito publico assim como delimitada territorialmente.41  

 

  A “desconcentração”, por sua vez, pode ser compreendida como: 

 

[...] Modo de organização traduzindo-se por uma transferência de competências e 
de meios das administrações centrais do Estado para agentes dependentes 
hierarquicamente das autoridades governamentais e encarregados de assegurar a 
representação territorial nas circunscrições administrativas. A 
instituição préfectorale é desta forma o único depositário da autoridade do Estado 
no departamento. O dirigente dessa circunscrição administrativa, chamado préfet, 
assegura igualmente a direção dos serviços desconcentrados das administrações 
civis do Estado. A este título, ele tem qualidade para receber delegação de 
competências da parte dos ministros e consentir, por sua vez, delegação de 
assinatura aos chefes dos serviços desconcentrados, anteriormente denominados 
“serviços exteriores”, a saber as diferentes direções departamentais e regionais. Ele 
preside o conjunto de comissões interessando os serviços do Estado e é destinatário 
de todas as conexões administrativas provenientes dos ministérios. O conceito de 
desconcentração é geralmente considerado como o corolário necessário da 

                                                
40 Disponível em: <http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution.htm>.Tradução do autor do original em 

francês. 
41 Disponível em: <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/collectivites-locales/glossaire.shtml>.  
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descentralização, na medida em que ela permite às autoridades descentralizadas de 
tratar sob um pé de igualdade com parceiros estatais bem identificados.  O 
arquiteto da reforma de 1982, Gaston Defferre, desejava assim que a cada nível de 
descentralização corresponde um nível equivalente de desconcentração.42 

 

O caso francês de atribuições de competências é organizado de maneira diferente da 

brasileira. Na França, somente as competências do governo central estão presentes no texto 

constitucional. As competências dos atores subnacionais se encontram principalmente nas “Leis 

Deferre” de 1982 e 1983, assim como as que seguiram. 

No artigo 20 da Constituição de 1958 fica previsto que: 

 

O governo determina e conduz a política da Nação. Ele dispõe da administração e 
da força armada. Ele é responsável perante o Parlamento nas condições e seguindo 
os procedimentos previstas nos artigos 49 e 50.43 

 

Com o passar do tempo, o governo transferiu cada vez mais competências aos seus órgãos 

subnacionais. O artigo 72 da Constituição define atores subnacionais (collectivités territoriales em 

francês) como as cidades, os departamentos, as regiões, as coletividades com estatuto particular 

assim como coletividades de ultramar e dita que: “As coletividades territoriais têm vocação para 

tomar decisões para o conjunto das competências que podem estar posto em prática de um melhor 

jeito a seu escalão”.44
 

  São, no entanto, as “Leis Deferre” de 1982 que representam o conjunto das competências 

destes atores subnacionais, assim como as leis que a seguiram. Em seu artigo 1o, fica previsto que 

as leis seguintes vão determinar a atribuição de competências às coletividades na França. Isso 

ocorreu entre 1983 e 1986, quando quatro novas leis foram promulgadas com o objetivo de 

prosseguir com a descentralização. Essas leis  portam  

 

sobre a transferência de competências e sua distribuição entre os Municípios, 
departamentos, regiões e do Estado; e sobre as modalidades de implementação da 
descentralização no financiamento; e no reforço da cooperação intercomunais.45  

 

  Profundo conhecimento dessas competências era imperativo até janeiro de 2007 para que a 

                                                
42 Ibidem. 
43 Disponível em: <http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution.htm>. 
44 Ibidem. 
45 LINE ARSENAULT. Les grandes étapes de la décentralisation en France. Ministère des Affaires municipales et des 

Régions, 21 février 2005. 
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cooperação descentralizada pudesse se desenvolver na legalidade, uma vez que, anteriormente a 

esta data, as coletividades podiam somente agir nos limites de suas competências. Dito isso, as 

competências específicas dos atores subnacionais influenciaram enormemente a cooperação 

descentralizada na França entre 1992 (ano da assinatura das leis específicas da cooperação 

descentralizada) e 2007. As competências atuais das coletividades francesas são fruto da Lei de 13 

de agosto de 2004, relativa às liberdades e responsabilidades locais. No entanto, 11 leis a 

precederam, demonstrando de forma clara a complexidade desta matéria.46 

Para exemplificar as competências das entidades, estas serão apresentadas por nível de 

coletividade e áreas, sem distinção das competências transferidas antes e após 2004. 

  As regiões possuem competências em cinco áreas específicas:   

 

• Desenvolvimento econômico (papel de coordenação): determina o regime das ajudas 

econômicas e imobiliárias; o Conselho Regional (CR) define o regime das ajudas econômicas às 

empresas e decide sobre sua atribuição; elabora um plano regional de desenvolvimento econômico 

(a título experimental) de 5 anos. 

 

• Urbanização e planificação do território: participação na elaboração das políticas de 

urbanização e desenvolvimento sustentável; elaboração de dois planos regionais, um de urbanização 

e desenvolvimento do território (SRADT) e o outro de infraestruturas e de transporte; organização 

dos serviços de transporte rodoviário de pessoas e de transportes ferroviários da região, salvo Île-

de-France.  

 

• Educação e formação profissional: propriedade do patrimônio imobiliário das escolas de 

ensino secundário (lycées), das escolas técnicas marítimas (lycées professionnels maritimes) e da 

educação especial, assim como a responsabilidade do recrutamento e da gestão do pessoal das 

escolas; o financiamento de uma parte dos estabelecimentos universitários; a definição e aplicação 

da política regional de aprendizado e de formação profissional de jovens e adultos, da mesma forma 

que a adoção de um programa de aprendizado e de formação profissional contínua.  

 

•  Cultura: organização e financiamento dos museus regionais; responsabilidade pelo inventário 

                                                
46 Disponível em: <www.legifrance.gouv.fr>. 
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do patrimônio cultural; organização e financiamento do ciclo de ensino artístico profissional.  

 

• Saúde: nessa área, a competência se dá principalmente de forma facultativa ou para abrir 

oportunidades para desenvolver atividades em matéria de vacinação, de luta contra a tuberculose, a 

lepra, a Aids e as doenças sexualmente transmissíveis.47 

  

 Os departamentos, por sua vez, possuem quatro grandes áreas de competência: 

 

• Ação social, solidariedade e moradia: fixa suas competências na prática da política de ação 

social; a criação, gestão e financiamento dos Fundos de Solidariedade para a Moradia, assim como 

os FAJ. 

 

• Urbanização do espaço e equipamento: as competências dos departamentos são principalmente 

as seguintes: gestão de aproximativamente 15.000 km de estradas, assim como a organização dos 

transportes não urbanos de pessoas (com veículo) e de veículos escolares (fora do perímetro 

urbano); relacionados aos transportes marítimos, os de pesca e comércio mais especificamente, a 

gestão de seus equipamentos é necessária, enquanto a elaboração de um programa de ajuda ao 

equipamento rural e de proteção, a gestão e abertura ao público de espaços verdes são igualmente 

de sua competência.  

 

• Educação, cultura e patrimônio: no setor da educação, suas principais tarefas são relacionadas 

aos colégios (manutenção, financiamento, equipamento, propriedade do patrimônio imobiliário, 

gestão e recrutamento de pessoas técnicas, chamadas TOS em francês); nas outras duas esferas, a 

responsabilidade das bibliotecas centrais, assim como a gestão e manutenção de arquivos e museus 

dos departamentos e a possibilidade de apropriação de monumentos são evidenciadas. 

 

• Ação econômica: auxílios às empresas são previstas, uma vez havendo o acordo ou convenção 

da região pertinente.48 

                                                
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
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 Os últimos atores subnacionais que possuem competências bem específicas são as cidades e 

grupos de cidades [comunidades de aglomeração (communauté d’agglomération); comunidade 

urbana (communauté urbaine) e comunidade de comunas (communauté de communes)]. Ao 

contrário das regiões e departamentos, possuem competências bem específicas, abordadas em seis 

assuntos. É também importante observar que a lei de 2004 fez principalmente aumentar as 

competências facultativas e possibilidades para ampliar suas competências. 

 

• Urbanismo e transportes: a elaboração de planos locais de urbanismo e esquemas de coerência 

territorial, assim como a liberação de permissões para construção, além de realizar a exploração e 

organização de marinas, encontram-se entre as competências em evidência.  

 

• No ensino, as competências são essencialmente ligadas às escolas públicas de ensino primário 

(propriedade, construção, manutenção, equipamento e definição da rede escolar).  

 

• Na questão da ação econômica, as competências são relativamente as mesmas que as dos 

departamentos (auxílio às empresas), além do poder para criar um centro de informações turísticas 

caso haja interesse.  

 

• À moradia resta uma competência das aglomerações de comunidades com a elaboração de um 

programa local de habitação (no seio dos Estabelecimentos Públicos de Cooperação Intercomunal – 

EPCI), da mesma forma que a possibilidade de participar em diversos níveis dos alojamentos de 

estudantes (construção, manutenção e equipamento).  

 

• A propósito da ação sanitária e social e da cultura, as atribuições se parecem com aquelas do 

departamento ou são complementares a elas. 
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Parte III – Dispositivos de apoio ao 
desenvolvimento da cooperação 
descentralizada entre a França e o Brasil 
  

Além dos atores subnacionais e do governo central, que são partes importantes da 

cooperação, outras instituições são igualmente necessárias para que seu funcionamento seja 

assegurado. Com foco na cooperação franco-brasileira, o capítulo 6 abordará as parcerias tanto 

ligadas ao governo quanto às associações de governos regionais e locais, que são parte presente 

nesse processo e que dele participam ativamente. Para evitar listagem exaustiva, serão apresentados 

somente os principais parceiros que, direta ou indiretamente, faziam parte do extinto Comitê de 

Acompanhamento. 

Já o capítulo 7 tem o objetivo de apresentar histórico dos encontros de cooperação 

descentralizada franco-brasileira que contribuíram para a institucionalização dessa relação entre os 

dois países.   
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Capítulo 6 – Organismos de promoção da 
cooperação descentralizada 

 

O objetivo deste sexto capítulo é orientar os Municípios interessados na cooperação 

descentralizada franco-brasileiro a buscar informações e apoio com os dez organismos mais 

atuantes nesta área.   

Entre os organismos brasileiros, destacam-se: 1) Agência Brasileira de Cooperação (ABC); 

2) Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares (Afepa); 3) Subchefia de Assuntos 

Federativos (SAF) da presidência da República; 4) Frente Nacional de Prefeitos (FNP); e 

5)Confederação Nacional de Municípios (CNM).  

Em relação aos organismos franceses, ênfase será dada a: 6) Assembleia dos  Departamentos 

da França (ADF); 7) Associação dos Prefeitos da França (AMF); 8) Associação das Regiões da 

França (ARF); 9) a Cidades Unidas França (CUF); e 10) Direção-Geral da Cooperação 

Internacional e do Desenvolvimento da França (DGCID).  

Espera-se, de modo bem direto e sucinto, apresentar as características desses organismos que 

justificam o seu envolvimento na cooperação descentralizada franco-brasileira. 

Organismos brasileiros 

6.1 Agência Brasileira de Cooperação (ABC)49 

 

A ABC faz parte da estrutura do Ministério das Relações Exteriores (MRE) brasileiro e  

 

tem como atribuição negociar, coordenar, implementar e acompanhar os programas 
e projetos brasileiros de cooperação técnica, executados com base nos acordos 
firmados pelo Brasil com outros países e organismos internacionais.50 

 

O primeiro esforço para implantar um sistema de cooperação técnica no Brasil ocorreu em 

1950, com a criação da Comissão Nacional de Assistência Técnica (Cnat), composta por 

representantes governamentais. O sistema adotado nessa época passou por duas reformas até que a 

ABC fosse criada em 1987. O fim dos anos 1980 foi marcado por uma mudança fundamental à 

orientação dada à cooperação para o desenvolvimento, visando a estimular o controle dos 

                                                
49 Disponível em:   <http://www.abc.gov.br>. 
50 Disponível em: <http://www.abc.gov.br>. 
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programas de cooperação técnica colocados em prática por organizações da ONU por parte dos 

países em desenvolvimento.  

O objetivo inicial da ABC era implementar programas de cooperação técnica em todas as 

áreas de conhecimento entre o Brasil e outros países e organizações internacionais, nos termos da 

política exterior brasileira. Em 1992, o objetivo de administrar os projetos desenvolvidos por 

organizações internacionais é adicionado à sua agenda, e a agência passa a desenvolver uma ação na 

coordenação do Departamento de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica do MRE. Em 1996, 

a ABC foi integrada à Secretaria-Geral do Ministério pelo Decreto no 2.070/1996, e esta 

transformou-se em um organismo de administração direta  

 

com a finalidade de coordenar, negociar, aprovar, acompanhar e avaliar, em âmbito 
nacional, a cooperação para o desenvolvimento em todas as áreas do 
conhecimento, recebida de outros países e organismos internacionais e entre o 
Brasil e países em desenvolvimento.51 

 

Para desempenhar sua missão, a ABC se orienta pela política externa do Ministério e pelas 

prioridades nacionais de desenvolvimento. A cooperação técnica assume no Brasil duas vertentes: a 

Cooperação Sul–Sul e a Cooperação Recebida. A primeira desta (prestada pelo Brasil) é inspirada 

no conceito de Diplomacia Solidária na qual o Brasil oferece aos demais países em 

desenvolvimento suas experiências nas mais diversas áreas  e, simultaneamente, tem a oportunidade 

de aprender com o contexto externo fortalecendo os laços de amizade entre esses povos. Nesse eixo 

Sul–Sul, três fóruns em consonância com as prioridades nacionais foram legitimados no âmbito do 

governo federal com vistas à promoção da cooperação entre os governos locais: Foro Consultivo de 

Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do Mercosul (FCCR) – integração 

regional; Foral CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa); e Fórum de Governança 

Local Índia Brasil África do Sul (FGL–Ibasa), Cooperação Recebida visa, por sua vez, à 

transferência de conhecimentos, técnicas e experiências que contribuam para o desenvolvimento 

socioeconômico do Brasil dos países mais desenvolvidos. Enquanto a perspectiva multilateral 

refere-se àquela desenvolvida entre o Brasil e os organismos internacionais, a perspectiva bilateral 

trata de relações entre dois países. A França é um dos países com os quais o Brasil possui maior 

número de parcerias (4o lugar, com 8%). Para efeitos comparativos, o Japão ocupa a primeira 

posição (com 50% da cooperação bilateral recebida pelo Brasil), a Alemanha, o segundo lugar (com 

18%), seguida pela Itália (com 12%). Entre os temas prioritários da França, destacam-se a 

                                                
51 Ibidem. 
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administração pública, a agricultura, as políticas e dinâmicas urbanas, o meio ambiente e a saúde. 

Figura 3: Principais setores beneficiados pela cooperação 
técnica bilateral recebida pelo Brasil 

 
 

  

  

  

  

  

  

Fonte: Site ABC 

 

O gráfico anterior demonstra o quanto os governos locais têm competência para tratar dos 

principais temas da cooperação internacional. O fato é que todos esses projetos de cooperação 

técnica, na qual recursos são providos por agências bilaterais ou multilaterais, necessitam de 

aprovação prévia pela ABC. No caso da cooperação descentralizada, a ABC em muitos casos 

solicita ainda a consideração da presidência da República sobre a pertinência do assunto. Há, no 

entanto, recursos diretos da cooperação entre Municípios que não são informados para a ABC, o 

que dificulta a maior coordenação deste tema. 

No encontro realizado no dia 15 de maio, em Belo Horizonte, sobre cooperação descentralizada 

e federativa franco-brasileira, o coordenador-geral da cooperação técnica multilateral demonstrou que, 

até aquele momento, estavam em execução 90 projetos no âmbito multilateral e bilateral sob 

responsabilidade de Estados e Municípios (22% de um total de 405 projetos). Essa porcentagem é 

ainda menor quando se analisa a proporção por montante de recurso envolvido como se observa na 

tabela a seguir. Os principais temas abordados pelos referidos projetos incluem: combate à pobreza 

rural; prevenção da violência; educação; meio ambiente e saúde pública.  
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Tabela 4: Recursos da cooperação internacional 
 

Recursos aplicados em projetos 
de cooperação técnica internacional 

Montante em US$ 
Porcentual 
sobre total 

Total em execução: (aprox. 1999–2012) 3.146.135.000 100

Projetos executados por Estados 186.082.912 6.0 

Projetos executados por Municípios 25.190.000 0.8 

 

Fonte: Elaborado por Márcio Corrêa. 

 

6.2 Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares (Afepa) 

 

Dentro do Ministério das Relações Exteriores (MRE), uma outra estrutura foi criada em 

1997 para promover esse tema com a denominação de Assessoria de Relações Federativas (ARF). O 

objetivo principal da ARF era  

 

realizar a interlocução do ministério com os governos estaduais e Municípios para, 
de um lado, assessorá-los em suas iniciativas externas e, de outro, assegurar que 
estes estivessem em consonância com os princípios diretores da política externa 
nacional.52  

 

Em anos seguintes, a ARF se transformaria na Assessoria Especial para Assuntos 

Federativos e Parlamentares (Afepa).  

Em sua interlocução com Estados e Municípios, a Afepa é auxiliada ainda por Escritórios de 

Representação do Itamaraty. Atualmente são oito capitais de Estado que possuem esses escritórios 

regionais: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Manaus e Belo 

Horizonte. O objetivo desses escritórios é aumentar a coordenação das atividades do MRE junto aos 

estados e Municípios, além de acompanhar e apoiar as autoridades locais em suas respectivas áreas 

de jurisdição.  

O quadro de recursos humanos da Afepa, todavia, é bem reduzido, o que gera limitações 

para tratar do assunto. Por uma questão de maior abrangência, a Afepa tem atido mais às atividades 

dos governos estaduais. A CNM reforça, porém, a prática de Municípios brasileiros, que tem se 

                                                
52 BOGEA, Antenor Américo. Diplomacia Federativa. São Paulo: Juruá,  2001. p. 65. 
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tornado comum, de informar à Afepa sobre os países visitados em missão exterior para que a 

embaixada brasileira nesse local possa ter ciência e com capacidade de apoiar em casos de 

urgências.   

Subchefia de Assuntos Federativos da presidência da República (SAF) 

 

A Subchefia de Assuntos Federativos (SAF) da Secretaria de Relações Institucionais da 

presidência da República (SRI) foi criada em 2003 para  

 

apoiar, potencializar e dinamizar as iniciativas internacionais dos Entes Federados, 
em consonância com as políticas definidas pelo Ministério das Relações Exteriores 
e demais ministérios e órgãos federais.53  

 

A SAF tem se transformado, assim, em um espaço institucional para acolher demandas dos 

Estados e Municípios em suas ações internacionais, contribuindo para o fortalecimento do Pacto 

Federativo no país. Para tal, a Subchefia tem entre seus objetivos o desenvolvimento de 

instrumentos de gestão intragovernamental, de cooperação e diálogo. Essa é uma forma de tornar a 

política externa do governo brasileiro mais acessível ao conjunto da Federação. Entre os principais 

eixos de ação se encontra o Foro Consultivo do Mercosul, a Cooperação Internacional Federativa e 

Descentralizada Brasil França, a Cooperação com regiões italianas. 

O Comitê de Articulação Federativa, fundado em 2003 pela SAF, passa por uma reforma em 

agosto de 2007 e transforma-se em organismo de conselho do presidente da República pelo Decreto 

no 6.181. Seu objetivo principal é "promover a articulação na formulação de estratégias e 

implementação de ações coordenadas e cooperativas entre as esferas federal e municipal de governo 

[...]."54 Composto por 37 membros, dos quais o ministro de Relações Institucionais é o chefe, o 

Comitê conta ainda com representantes de 18 ministérios, representantes da ABM, da CNM e FNP. 

Esse comitê consiste em peça importante para as relações e os projetos entre os governos federal e 

municipal, servindo como ponte facilitadora.  

Frente Nacional de Prefeitos (FNP)  

 

A FNP é uma organização associativa de prefeitos de capitais e cidades em regiões 

                                                
53 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/sri/saf_internacional/index.htm>. Acesso em: 23/6/2009.  
54 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6181.htm>. 
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metropolitanas e/ou com mais de 100 mil habitantes. Sua estrutura é dividida entre a nova direção 

da FNP, que inclui um presidente, um secretário geral e um vice-presidente de relações 

internacionais, o conselho fiscal, a administração e coordenadores estatais.  

Destacam-se entre suas missões a promoção do diálogo e do intercâmbio à procura de 

soluções para os problemas comuns nas diversas áreas relacionadas à administração pública 

municipal, além de representar os Municípios face aos organismos federais e do Congresso 

Nacional. Suas áreas de trabalho e ação são divididas em três grandes campos: infraestrutura e 

urbanismo; políticas públicas, sociais, de cidadania, orçamentária e finanças públicas. 

A FNP e a CNM têm atuado conjuntamente em diversos temas, sobretudo no que tange às 

relações internacionais, já que os Municípios de grande porte – que fazem parte dessas duas 

organizações – são o de maior expressão quanto à atuação internacional.    

6.5 Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

 

A Confederação consiste em uma entidade civil, sem fins lucrativos e de utilidade pública, 

fundada em 1980, constituída a partir dos anseios dos dirigentes das federações, associações 

estaduais e microrregionais de Municípios que se ressentiam de uma entidade representativa que, 

principalmente em nível nacional, defendesse os interesses institucionais do Ente Municipal e 

propugnasse pelo seu fortalecimento.  

Com abrangência em todo território nacional (5.563 Municípios), a CNM é composta por 

um Conselho Diretor que se renova a cada três anos nos cargos de presidente, vice-presidentes, 

secretários, tesoureiros. As federações estaduais ganham ainda voz dentro do Conselho Fiscal e do 

Conselho de Representantes Regionais.  

No intuito de compartilhar globalmente os avanços implementados nos Municípios 

brasileiros, a CNM transpôs as fronteiras nacionais e consolidou-se como vice-presidente da 

Federação Latino-Americana de Cidades, Municípios e Associações (Flacma) e representante na 

rede mundial de Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU). Como parte desse movimento de 

internacionalização, a CNM foi indicada por essas duas organizações para representar os governos 

locais no Comitê Consultivo dos Governos Locais para as Nações Unidas (Unacla). Atualmente, a 

CNM está na liderança de três importantes fóruns já citados anteriormente: FCCR, Foral CPLP e 

FGL-Ibas. 

Esse trabalho internacional tem sido desenvolvido desde 2006 em quatro frentes: 
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representação política internacional destacada anteriormente, junto à participação em redes de 

cidades; cooperação descentralizada no papel de facilitar a troca de experiências de Municípios 

brasileiros com o exterior; promoção econômica internacional em áreas como comércio exterior, 

investimento externo direto e turismo internacional; além do marketing urbano que discute 

estratégias de visibilidade no meio internacional. Entre suas principais atividades encontram-se a 

organização de espaços de discussão, disseminação de notícias internacionais, publicação de 

estudos e posicionamento perante organismos internacionais.  

Ao todo são mais de 200 funcionários distribuídos nas mais diversas áreas de competência 

municipal como: saúde, educação, previdência, meio ambiente, orçamento, assistência social, etc. A 

assessoria jurídica, além do desenvolvimento tecnológico de instrumentos de gestão eletrônica, é 

exemplo de atividades realizadas junto ao Município em que se prioriza o associativismo regional e 

formação de multiplicadores. 

Organismos franceses 

6.6 Assembleia dos Departamentos da França (ADF) 

 

A ADF nasceu em 1999, quando a Assembleia dos presidentes dos Conselhos Gerais foi 

renomeada após ter suas responsabilidades e número de membros ampliados. A Assembleia 

representa os departamentos nacionalmente, reunindo 102 Conselhos Gerais e Departamentos, tanto 

da metrópole quanto de ultramar. 

Sua missão pode ser resumida como:  

- Criar e animar estreita e contínua colaboração entre todos os conselhos gerais para 
quaisquer matérias de interesse pelos departamentos e seus estabelecimentos. 

 - Representar todos os departamentos com as autoridades nacionais, comunitários e 
europeus para que se conheça melhor as missões, as competências e as atividades dos 
departamentos franceses. 

  - Divulgar a posição oficial dos presidentes dos Conselhos gerais, sobre todos os projetos 
legislativos e regulamentares com implicações para as missões, as competências e atividades dos 
departamentos franceses.  

 - Antecipar, criando relações estreitas com os parlamentares, de modo que as posições e 
visões dos departamentos constem dos trabalhos legislativos. 

 - Ser o interlocutor preferencial das instituições e organizações da vida econômica e social 
com o objetivo de estabelecer intercâmbios e parcerias que sirvam à eficácia da ação 
departamental.55  

                                                
55 Disponível em: <http://www.departement.org/Jahia/pid/2717>. 
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             ADF é dirigida em conjunto por um Escritório e uma Comissão Executiva. Sua estrutura 

conta ainda com 12 comissões consultivas que se debruçam sobre temas de interesse dos 

departamentos, além de proporem orientações políticas ao Escritório.   Dentre as comissões, uma 

em especial dedica-se à cooperação descentralizada e às relações internacionais desde 1992. 

Inspirada pelos benefícios causados por ações internacionais aos departamentos, a ADF criou, 

juntamente com outras dez organizações, a Rede Europeia das Associações Nacionais dos 

Conselhos Gerais.  

 6.7 Associação dos Prefeitos da França (AMF) 

 

Nascida em 1907, a AMF tem orgulho de se eximir de cores partidárias, sendo, portanto, 

aberta a todos, independentemente das tendências políticas das cidades e grupos de cidades. É 

provavelmente por causa dessa neutralidade política que ela é hoje composta por 36.000 membros, 

incluindo prefeitos e presidentes de comunidades tanto da metrópole quanto de ultramar.  

Sua missão principal é “prestar apoio aos seus membros, em termos de informação e 

aconselhamento, e representar os Municípios e os agrupamentos de Municípios com as autoridades 

públicas".56  

A Associação é administrada por um escritório. Este funciona como órgão de fusão dos 

Poderes Executivo e Legislativo, ao mesmo tempo responsável pela administração e tomada de 

decisões da AMF. Composto por 36 membros, dos quais 1/3 são presidentes das associações dos 

departamentos de prefeitos, o Escritório mantém sua imparcialidade política, garantindo a divisão 

exata de lugares para a direita e esquerda (18 lugares para cada). Seus encontros são mensais.  

O Comitê Diretor é composto por representante de cada departamento, portanto, 100 

membros ao total. Esse tem por objetivo ajudar o Escritório no seu processo de reflexões, atuando 

como consultor. 

Seis comissões consultivas preparam as decisões e os trabalhos do Comitê Diretor e do 

Escritório. 

Segundo o Guia da Cooperação Descentralizada, a AMF participa da CGLU no intuito de 

reforçar a representatividade dos atores subnacionais franceses no cenário internacional.  

                                                
56 Comission Nationale de la Coopération Décentralisée. Guide de la Coopération Décentralisée. 2. ed. Paris : La 

Documentation Française, 2006. p. 63. 
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Associação das Regiões da França (ARF) 

 

Fundada somente em 1998, seu objetivo maior que é reunir todas as regiões francesas, tanto 

metropolitanas quanto de ultramar, já foi alcançado, a despeito de sua juventude.  

Sua missão pode ser resumida como: representar e defender os interesses das regiões e tentar 

dar voz a eles, tanto perante o Governo, o Parlamento e as Instituições Europeias, tanto entre si 

quanto junto ao Poder Público nacional e internacional, assim como seus representantes.  

Sua organização administrativa é composta por uma Assembleia-Geral dos Presidentes (que 

se reúne três vezes ao ano) e um Conselho Administrativo (eleito pela Assembleia e cujas reuniões 

ocorrem mensalmente), tendo em vista que a ARF tem seus trabalhos organizados por esse mesmo 

Conselho. A Associação possui igualmente 24 comissões, dentre as quais uma se dedica 

especificamente ao exterior e à cooperação descentralizada.  

Cidades Unidas França (CUF)  

 

Criada no ano de 1975, a CUF sofreu uma constante ampliação, tanto no número de 

atividades desenvolvidas, quanto nos setores em que estas acontecem. Seu número de membros, 

ainda pequeno (500), contrasta com a quantidade de atores subnacionais que fazem parte de sua 

rede, (3.000). Entre seus associados, encontram-se mais de  dos departamentos –  das regiões, 

assim como a maioria das grandes cidades.  

A CUF teve seu estatuto revisado, em 2007, por uma Assembleia-Geral Extraordinária. 

Entre as modificações realizadas, encontram-se seus objetivos, agora presentes no artigo 3, dentre 

os quais é relevante ressaltar:  

 

[...] desenvolver, promover, apoiar as comunidades territoriais francesas 
interessadas em manter relações internacionais com organizações congêneres, nas 
diferentes formas ou períodos de compromisso que pode revestir a cooperação 
descentralizada, valorizar ao nível nacional e internacional o know-how das 
autoridades locais, de os seus serviços e as suas “forças vivas” [...], incentivar a 
participação das populações locais, acompanhando e ajudando as estruturas que se 
darem [...], representar as coletividades aderentes com as autoridades públicas no 
campo da cooperação descentralizada internacional [...], assegurar uma série de 
serviços no âmbito da cooperação internacional das autoridades locais em áreas tais 
como, formação, informação e a criação de bancos de dados.57  

 

                                                
57 Disponível em: <http://www.cites-unies-france.org/IMG/pdf/statuts2007adopte_s.pdf>. 
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Uma das principais atividades exercidas pela CUF diz respeito à organização de grupos de 

países e temáticos. Os grupos de países têm por objetivo representar um local facilitador da troca de 

experiências entre coletividades territoriais presentes em um mesmo país estrangeiro. Esses grupos 

são divididos em cinco polos geográficos: as Américas, a Europa, a Ásia, a África e o Mediterrâneo. 

Os grupos temáticos, por sua vez, seguem o exemplo dos grupos de países, possibilitando o 

intercâmbio de informações e experiências entre países engajados em uma mesma problemática. 

Esses grupos são divididos em: polo juventude; desenvolvimento sustentável; comércio/compra 

justa; turismo solidário; água, esgoto; imigrantes, codesenvolvimento; educação para o 

desenvolvimento, assim como grupos de trabalho específicos CGLU. 

Direção-Geral da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento da 

França (DGCID) 

 

A DGCID é uma organização operacional do MAE, reformada em 1999 para ter a 

possibilidade de combinar as funções de duas administrações em uma única e assim ter capacidade 

de incrementar sua eficácia e dinamismo. Representa 86% dos recursos do MAE, que usa para 

promover a França no exterior. Suas competências incluem diferentes formas de cooperação e 

grande variedade de temas. 

A Direção se baseia em três princípios: “Cooperação, como criadora de relações de igualdade; 

parceria, como mobilizador de todas as partes interessadas; cultura, como coração e alvo de suas 

ações”.58 

                                                
58 Comission Nationale de la Coopération Décentralisée, Guide de la Coopération Décentralisée 2. ed. Paris : La 

Documentation Française, 2006. p. 51. 
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Capítulo 7 – Os encontros da cooperação 
descentralizada franco-brasileira 

Os primeiros encontros da cooperação internacional descentralizada 
franco-brasileira 

  

A cooperação descentralizada franco-brasileira, existente há algum tempo, é propensa a se 

intensificar cada vez mais. Durante o ano do Brasil na França, em 2005, uma oportunidade única 

apresentou-se quando laços privilegiados foram criados entre os presidentes de ambos os países. A 

partir de tal momento, a cooperação descentralizada que nada mais era do que uma cooperação 

desordenada, com projetos e acordos isolados, transformou-se em um processo mais organizado.  

Para que tal ambição fosse possível, medidas tiveram de ser tomadas. A primeira foi 

organizar os primeiros encontros para que questões básicas, porém importantes para o sucesso da 

cooperação descentralizada franco-brasileira, pudessem ser discutidas. Os dois principais objetivos 

desses encontros consistem em realizar um balanço da cooperação descentralizada Brasil França e 

definir claramente seus objetivos, campos de interesse comuns para as intervenções, da mesma 

forma que as modalidades e métodos possíveis de serem adotados.  

Este evento ocorreu de 22 a 24 de maio de 2006 em Marseille e sua organização contou com 

parceria entre MAE e Paca. Mais de 350 participantes de ambos os países marcaram presença neste 

evento que teve resultados extremamente positivos. Este encontro foi organizado em ateliês e mesas 

redondas, havendo uma política de paridade entre o número de participantes brasileiros e franceses, 

para que as opiniões dos representantes de ambos os países pudessem ser exprimidas durante as 

atividades com o mesmo peso. Os ateliês foram copresididos por uma coletividade brasileira e uma 

francesa.  

Seis ateliês, três mesas redondas, além de sessões plenárias e conferências abrilhantaram 

este primeiro encontro franco-brasileiro. Os ateliês concentraram-se em temas como: a gestão 

territorial; economia solidária/segurança alimentar; intercâmbio científico, tecnologias 

universitárias; desenvolvimento urbano; juventude; acesso à educação e cultura; e por fim, a 

inclusão social. As mesas redondas, por sua vez, serviram para a discussão de temas como: 

especificidades da cooperação descentralizada franco-brasileira, a luta contra a pobreza, as 

exclusões, desigualdades (objetivos do milênio), além de democracia participativa e democracia de 
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proximidades para uma melhor governabilidade.59 

A Declaração de Marseille foi assinada como marco dos resultados alcançados durante o 

encontro. Fez-se um resumo do estado atual da cooperação franco-brasileira, foram apontadas as 

diferenças existentes, acima de tudo na organização administrativa dos dois países, e declarou-se 

que estes encontros tiveram por ambição sustentar e completar a cooperação bilateral já existente 

desde 1967 e por fim a Declaração de Marseille dita que:  

 

13. A criação de um comitê de acompanhamento binacional da cooperação 
descentralizada franco-brasileira, composto por representantes dos diferentes níveis 
das coletividades de ambos os países envolvidos neste processo, para articular as 
iniciativas e para reforçar os laços de cooperação; 
14. Nosso suporte para o estabelecimento de fundo da cooperação descentralizada 
franco brasileira gerida com a participação das comunidades locais de ambos os 
países;  
15. A adoção de uma agenda estratégica comum da cooperação internacional 
descentralizada, que estabelece temas prioritários para um plano de ações concretas 
a partir destes encontros (tal como referido no apêndice).60 
             

O Comitê de Acompanhamento da cooperação, cuja criação foi estipulada pela Declaração de 

Marseille, foi criado no dia 28 de setembro de 2006 e tem por presidente Michel Vauzelle 

(presidente do Conselho Regional Paca). O Comitê francês é composto por 16 membros, sendo 11 

representantes de coletividades (Nantes, Brou sur Chantereine, Montreuil, Nanterre, Comunidade 

Urbana de Dunkerque, Região PACA, Região Rhône-Alpes, AMF, ARF, CUF e ADF), além de 

associações e cinco representantes de ministérios (MAE, Ministério da Agricultura e da Pesca, 

Ministério do Interior, Ministério da Economia e Ministério da Ecologia).  

O Comitê brasileiro, por sua vez, conta com 41 membros divididos entre: 12 representantes 

de cidades (Belo Horizonte, Vitória, Salvador, Diadema, São Luís, Recife, Corumbá, Joinville, Juiz 

de Fora, Niterói, Fortaleza e São Paulo), 12 representantes de Estados (Amapá, São Paulo, Paraná, 

Ceará, Bahia, Alagoas, Amazonas, Mato Grosso, Paraná, Acre, Espírito Sano e Rio de Janeiro), três 

representantes de associações (FNP, CNM e ABM ) e 14 membros do governo central brasileiro 

(SAF, MRE, Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Cultura, 

Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, Ministério 

da Saúde, Ministério do Turismo, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério 

do Planejamento, Ministério da Agricultura e a Caixa Econômica Federal). 

  Segundo o Sr. Bodinier: 

                                                
59 Disponível em: <http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article85>. 
60 Disponível em: <http://www.cites-unies-france.org/IMG/pdf/_Bresil_declaration_francais.pdf>. 
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Esta comissão seria um fórum para troca de informações, reflexão sobre a forma de 
trabalho, de divulgação de informações, da preparação da segunda reunião de 2007 
em Belo Horizonte [...] Ele não vai ter um poder de coordenação, deve continuar a 
ser flexível em seu funcionamento e em sua abordagem.61 

 

Como bem sublinhado pelo Sr. Bodinier durante as reuniões, o Comitê discutiu e preparou o 

Segundo Encontro, que ocorreu em Belo Horizonte, em 2007.    

Segundo encontro da cooperação descentralizada franco-brasileira 

  

O segundo encontro teve lugar em Belo Horizonte, Brasil, nos dias de 12 a 14 de  novembro 

de 2007.  Tendo ocorrido um ano e meio após os primeiros encontros, pode-se resumir seus 

objetivos como sendo ”aprofundar os temas debatidos em Marselha, ampliar as relações já 

existentes e, principalmente, consolidar o comitê binacional da cooperação descentralizada e 

federativa franco-brasileira, garantindo a segurança institucional e a perenidade necessária para o 

desenvolvimento das ações de cooperação”.62.  

Esse encontro foi dividido unicamente entre ateliês temáticos e sessões plenárias, sem mesas 

redondas. Os ateliês são concentrados somente durante o segundo dia do encontro, o que significa 

que estes ocorreram todos simultaneamente. Os temas aos quais os seis ateliês foram dedicados são: 

atratividade territorial e inovação; políticas de inclusão social e juventude; política urbana; 

desenvolvimento territorial sustentável; política cultural local; solidariedade; e população.  

As sessões plenárias, destinadas a tratar de questões mais vastas, principalmente ligadas ao 

papel internacional dos atores subnacionais, aconteceram no primeiro dia do encontro. A sessão 

plenária intitulada “O papel e lugar da ação internacional de governos locais, Estados e regiões no 

contexto das Políticas Exteriores e da Cooperação realizada pelos Estados”, responsável pela 

abertura do primeiro dia de trabalho, foi seguida pela sessão “Cooperação Sul–Sul–Norte: 

solidariedade, cooperação e possibilidades”. A última tratava dos “Governos locais como agentes de 

integração regional e mundial” e aconteceu pouco antes da sessão plenária de encerramento.   

Ao ler os relatórios dos ateliês temáticos, a importância desse encontro torna-se ainda mais 

aparente, ao se observar as trocas de experiências, porém, principalmente, a oportunidade para as 

coletividades de exprimir de forma clara seus interesses a respeito de um mesmo sujeito, 

                                                
61 Disponível em: <http://www.cites-unies-france.org/IMG/pdf/AmL_CR_28_09_06.pdf>. 
62 Convite oficial do Segundo Encontro da Cooperação Descentralizada franco-brasileira. 
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aumentando assim a chance para que coletividades que anteriormente tinham poucas chances de se 

tornarem parceiras possam ter essa oportunidade de intercâmbio.  

Ao final dos três dias de encontro, a Declaração de Belo Horizonte foi assinada. Seu texto 

oferece linhas gerais de tudo que foi discutido durante o evento e propõe que:  

 
A cooperação descentralizada e Federativa seja formalmente reconhecida no marco 
da cooperação intergovernamental entre Brasil e França;  
A comissão binacional de seguimento da cooperação, tal como estabelecido no 
final da primeira reunião da cooperação descentralizada/Federativa franco-
brasileira, que foi realizada em Marselha, em maio de 2006, estabeleça uma agenda 
de trabalho e defina o seu funcionamento: A comissão binacional de controle 
participa na preparação do ano do Brasil na França em 2009, em estreita relação 
com os comissariados brasileiros e franceses.63 
 

A primeira das proposições da Declaração de Marseille virou realidade por meio da 

assinatura do Protocolo Complementar ao Acordo-Quadro de Cooperação  entre o governo da 

República Federativa do Brasil e o governo da República da França sobre a cooperação 

descentralizada. Esse protocolo foi lançado para tornar o Acordo-Quadro de Cooperação entre 

França e Brasil completo, já que este, lançado em 1996, não tratava de cooperação descentralizada.  

O protocolo assinado entre ambos os países, que sucedeu o segundo encontro da cooperação 

descentralizada apresenta detalhes da cooperação entre Brasil e França nas áreas de suas 

modalidades operacionais, meios para a realização concreta de suas ações e projetos, da mesma 

forma que organismos de conselho. Seis eixos de trabalho ficam previstos pelo protocolo:  

 

a) envio, por parte das unidades subnacionais, de peritos, consultores e pessoal 
técnico ou administrativo; 
b) recrutamento no local de atuação de peritos, consultores e pessoal de apoio; 
c) participação de entidades públicas ou privadas instaladas no território ou 
vinculadas às unidades subnacionais (universidades, câmaras de comércio, 
sindicatos, institutos, agências, empresas, organizações não governamentais, entre 
outros); 
d) envio de bens e serviços necessários à realização das ações aprovadas; 
e) concessão de bolsas de estudo.64 

 

A partir desse protocolo as partes concordam em criar um Comitê Misto, que substitui o 

Comitê de Acompanhamento, reunindo-se uma vez ao ano com o objetivo de “verificar o grau de 

aplicação e os efeitos do presente Protocolo e individualizar novos instrumentos para aumentar a 

                                                
63 Disponível em: <http://www.cites-unies-france.org/IMG/pdf/AL_Declaration_Belo_HorizonteFR.pdf>. 
64 Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/b_fran_185.htm>. 
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eficácia, a visibilidade e o impacto da cooperação descentralizada”.65 Este protocolo foi importante 

no sentido de criar uma jurisprudência, colocando em um marco os acordos que já existiam com 

coletividades francesas. 

O ano de 2009 será marcado por grande atividade nas relações franco-brasileiras. De abril a 

novembro, o ano da França no Brasil movimentará a realização de intercâmbio e contatos entre seus 

atores subnacionais, sendo normalmente seguido pelo Terceiro Encontro da cooperação 

descentralizada federativa franco-brasileira previsto para acontecer no mês de dezembro deste ano 

em Lyon, na região de Rhônes-Alpes. 

  

Terceiro encontro da cooperação descentralizada franco-brasileira 

 

O terceiro encontro da cooperação descentralizada e federativa franco-brasileira está com 

data marcada para os dia 3 e 4 de dezembro de 2009, em Lyon, França. A temática do encontro 

versará sobre desenvolvimento sustentável e cultura. Temas esses inter-relacionados, já que o 

desenvolvimento sustentável visa a assegurar a capacidade de produzir, simultaneamente, progresso 

econômico, desenvolvimento político, ambiental e, também, cultural. Objetivos secundários deste 

terceiro encontro são: dar prosseguimento a parcerias existentes; apoiar iniciativas baseadas em 

práticas inovadoras; e multiplicar projetos com grande potencial de replicação. 

A fim de preparar o terceiro encontro, realizou-se em Belo Horizonte, no dia 15 de maio de 

2009, um workshop sobre o contexto institucional da cooperação descentralizada e federativa. O 

encontro constituiu-se, assim, em uma oportunidade de orientação sobre a estrutura política e 

jurisdicional dos dois países, sobre formulação de projetos de cooperação descentralizada, captação 

de recursos para estes, além de terem sido apresentados casos de boas práticas em cooperação 

franco-brasileira. 

Paralelamente, o Fórum de Secretários de Relações Internacionais Municipais foi realizado 

para dar avanço aos cinco eixos prioritários do grupo. O tema sobre a necessidade de um marco 

regulatório da cooperação descentralizada, coordenado pela prefeitura de Belo Horizonte, foi 

reintroduzido aos novos gestores municipais. A proposta de institucionalização do Fórum, 

elaborada por Salvador, também foi apresentada junto ao histórico dos três últimos encontros (2005 

– Salvador; 2006 – Campinas; 2008 – Porto Alegre).  

                                                
65 Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/b_fran_185.htm>. 
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O terceiro eixo constitui-se da captação de recursos externos, liderado por Recife, em que 

alguns desafios foram apresentados. Quanto ao financiamento internacional, destacam-se a lentidão 

deste processo dentro do Ministério do Planejamento – delongando por vezes de 3 a 5 anos – e os 

empecilhos gerados pela resolução da Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), que coíbe o 

empréstimo para Municípios abaixo de 100 mil habitantes – o que representa no Brasil 95% dos 

casos. Outro desafio a ser superado é o posicionamento da Agência Brasileira de Cooperação 

(ABC) de se direcionar para a cooperação prestada, enquanto os governos locais brasileiros ainda 

têm interesse na cooperação técnica recebida. O fortalecimento das relações com o governo federal, 

por sua vez, é o quarto eixo do Fórum assumido por Porto Alegre. A presidência da República, 

presente nessa reunião, buscou evidenciar as potencialidades da cooperação descentralizada para 

além da captação de recurso, demonstrando, sobretudo, a dimensão da cooperação triangular como 

tem sido proposta entre África–Brasil–França. 

O último eixo dos secretários é a preocupação na sistematização das experiências e no 

intercâmbio de informação – responsabilidade incumbida a Guarulhos. Nesse contexto, os 

representantes municipais reconheceram todo o esforço empregado pela CNM na publicação de 

uma série de cartilhas como a “Atuação Internacional Municipal”, a “Internacionalização a Partir do 

Local”, o “Estudo do Observatório da Cooperação Descentralizada no Brasil” e esta aqui 

apresentada – todas as três últimas lançadas na XII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. 
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Parte IV – Avaliação da cooperação franco-
brasileira na prática 

  

A cooperação franco-brasileira parece dinâmica, a julgar pelo número de acordos e projetos 

implementados nos últimos anos. No entanto, do ponto de vista qualitativo, essa perspectiva deve 

ser vista sem tanto otimismo. Na prática, alguns projetos estão congelados e a cooperação, às vezes, 

funciona a uma velocidade reduzida. Isso se deve a vários fatores, resumidos na tabela a seguir, 

foco do Capítulo 8.  

 

Tabela 5: Desafios a enfrentar e soluções para melhorar a qualidade das cooperações 
descentralizadas franco-brasileiras 

 

Desafios a enfrentar Soluções 

Descontinuidade das ações 
 

i. Favorecer o envolvimento de um 
servidor público de carreira. 

ii. Apoiar-se em associações de 
Municípios, como a CNM e a CUF. 

iii. Criar uma área internacional 
encarregada da coordenação e 
monitoramento das atividades. 

iv. Reunir as informações em relatórios de 
avanços. 

v. Comunicar oficialmente o parceiro em 
caso de mudança de pessoal, ou em 
caso de dificuldades internas. 

Barreira linguística 
 

vi. Favorecer os intercâmbios de jovens 
entre os dois países. 

vii. Propor aulas de francês ou português 
aos encarregados da cooperação. 

viii. Contratar técnicos com domínio do 
idioma. 

Fuso horário 

ix. Estabelecer conferências telefônicas ou 
videoconferências previamente 
agendadas.  
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Desafios a enfrentar Soluções 

Diferença de expectativa 

x. Favorecer projetos de cooperação 
triangular. 

xi.  Privilegiar os projetos de cooperação 
técnica. 

xii. Incluir a população nos projetos 
elaborados. 

xiii. Favorecer cooperações entre 
Municípios de mesmo porte. 

xiv. Desenvolver o associativismo entre 
Municípios de uma região para 
multiplicar a cooperação. 

Limitação de recursos 

xv. Aumentar a descentralização dos 
recursos financeiros da União até os 
Municípios. 

xvi. Prever um marco legal que facilite a 
recepção de fundos por parte dos 
Municípios. 

xvii. Criar programas com convocatória de 
projetos por parte da União que 
impulsionem a cooperação. 

xviii. Criar um fundo de cooperação franco-
brasileiro. 

Ausência de Legislação 

xix. Aprovar no Senado o protocolo 
assinado entre França e Brasil. 

xx. Aprofundar os estudos sobre a 
legislação francesa. 

xxi. Definir um marco legal geral 
detalhado que confira mais autonomia 
aos Municípios.  

 

 

Apesar das dificuldades sublinhadas anteriormente, o balanço da cooperação descentralizada 

franco-brasileira é positivo, como destaca a profissional da Agência Brasileira de Cooperação, 

Juliana Basso: “A cooperação com a França é ativa e muito engajada. [...] tivemos um 

envolvimento muito produtivo, positivo e próximo”. Opinião esta compartilhada pela maioria dos 

atores da cooperação descentralizada e federativa entrevistados pela CNM e apresentados no 

Capítulo 9.  
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Capítulo 8 – Desafios a serem superados pela 
cooperação descentralizada  

 

Ao consultar os diferentes atores da cooperação franco-brasileira, destacou-se um 

sentimento geral de satisfação pelos projetos encaminhados. Entretanto, muitos sinalaram que as 

cooperações poderiam ser mais eficientes melhorando vários aspetos, pois às vezes surgem 

dificuldades que as freiam. O presente capítulo visa analisar esses desafios, apontando soluções 

para superá-los.  

8.1 Alta rotatividade dos profissionais 

 

A primeira dificuldade prática enfrentada pelos atores da cooperação está vinculada com a 

alteração de pessoal na prefeitura. No Brasil, com relação à composição do quadro de funcionários 

do governo, existem quatro tipos principais de vínculo empregatício: estatutário; sob regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (celetista); comissionado; e sem vínculo permanente. A 

CLT denomina o indivíduo que trabalha com registro em carteira de trabalho e lhe confere direitos, 

mas não o enquadra como funcionário. Os estatutários são servidores públicos efetivos que não 

podem ser removidos caso se produzam mudanças políticas, diferentemente dos comissionados, que 

são funcionários designados pelo prefeito.  

Quanto mais estatutários, mais seguimento se pode esperar das políticas municipais; e, no 

caso da cooperação descentralizada, mais continuidade e sustentabilidade terão os projetos. Em 

efeito, o elevado grau de alteração de pessoal nas instituições dificulta o acompanhamento dos 

projetos, já que rompe regularmente as relações de confiança e padrões criados por ambos lados. O 

novo interlocutor desconhece em sua chegada as ações em curso, e um novo processo deve ser 

iniciado, às vezes quase do zero, o que leva um grande tempo e inviabiliza os projetos em execução.  

Segundo estudo do IBGE66 (resumido na tabela a seguir), em 2005, 4.494,154 pessoas, nas 

prefeituras brasileiras, eram estatutárias; enquanto 1.617,669, pouco menos da metade, não 

possuiam um estatuto especial. Há quem afirme que o número de comissionados é bem menor 

quando comparado ao número de estatutários. No entanto, geralmente no Brasil os cargos 

comissionados é que ocupam as tomadas de decisão e, automaticamente, são os responsáveis pelos 

projetos internacionais. O ideal seria buscar um equilíbrio adequado entre estatutários e 

comissionados para que esses projetos mantivessem a sua relevância política, mas com a capacidade 

                                                
66 IBGE. Pesquisa de informações Básicas Municipais. Perfil dos Municípios brasileiros, 2008.  
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técnica de permanecer com as mudanças políticas. A CNM tem estimulado, nesse sentido, a 

produção de relatórios, a sistematização das práticas bem-sucedidas e a produção de check list com 

as lições aprendidas nas avaliações. 

 

Tabela 6  Pessoal ocupado na administração direta, por vínculo empregatício, segundo 
Grandes Regiões e classes de tamanho da população dos Municípios  2005/2008 

 

  
Pessoal ocupado na administração direta, por vínculo 
empregatício       

Grandes regiões e 
classes de tamanho da 

população dos 
Municípios Estatutários CLT 

Somente 
comissionados 

Sem vínculo 
permanente 

Total de não 
estatutários Total 

Proporção não 
Estat./ Total 

2005 

          Brasil 2.876.485 513.722 380.629 723.318 1.617.669 4.494.154 0,3599496 

Até 5.000 152.701 26.472 29.161 33.923 89.556 242.257 0,3696735 

De  5001 a 10.000 240.612 39.557 38.321 66.669 144.547 385.159 0,3752918 

De  10.001 a 20.000 392.531 80.417 61.875 124.320 266.612 659.143 0,4044828 

De  20.001 a   50.000 565.621 127.513 83.574 177.322 388.409 954.030 0,4071245 

De  50.001 a 100.000 334.757 77.051 49.770 100.667 227.488 562.245 0,4046065 

De  100001 a 500.000 507.302 138.891 72.807 145.653 357.351 864.653 0,4132883 

Mais de 500.000 682.961 23.821 45.121 74.764 143.706 826.667 0,1738378 

 Fonte: Perfil dos Municípios (IBGE, 2008). 

 

O número de não estatutários varia em função do porte do Município. Assim, observa-se que 

Municípios com mais de 500.000 habitantes têm uma proporção menor de não estatutários. A 

porcentagem desce a 17% do número total de funcionários, mas quando para Municípios de 10.000 

a 500.000 habitantes, a proporção de não estatutários é superior a 40% do total. Como os 

Municípios de grande porte são os que desenvolvem maior número de cooperação descentralizada, 

pode-se concluir que a razão dessa crítica de descontinuidade está na alta concentração de cargos 

comissionados específicos para essa área. O que pode ser explicado, por sua vez, pelo perfil de 

profissional exigido para atuação internacional dificilmente encontrado no quadro vigente da 

prefeitura.  

 A área internacional caracteriza-se ainda por ter uma natureza extremamente política, 

servindo, por vezes, como barganha de campanhas eleitorais. Ao modificar a cor do partido 

governante, geralmente essa estrutura acaba sendo reformulada. Segue-se então uma completa 

renovação do pessoal, e, consequentemente, uma alteração na política de cooperação. Um estudo do 

Observatório da cooperação descentralizada da CNM67 revela ainda que a linha partidária é um 

indicador relevante na atuação internacional. O PT, na gestão 2004-2008, foi o partido nas cidades 

                                                
67 CNM. Estudo Observatório da cooperação descentralizada no Brasil, 2009. 
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com maior número de áreas internacionais estabelecidas. Em efeito, tal partido tem uma linha 

política clara em favor da atuação internacional com uma cartilha própria sobre a cooperação 

internacional. Na França, há boa aceitação sobre a importância da atuação internacional dos 

Municípios, o que a torna bastante difundida, sem importar o partido que a governa. Entretanto, as 

mudanças políticas complicam também o seguimento dado aos projetos.  

Alguns Municípios têm adotado estratégias interessantes para reduzir o efeito dessas 

mudanças como a presença de um agente enviado na cidade parceira. Seu status é o de um 

estagiário, voluntário ou cooperador, e ele é responsável por fazer a ligação entre a França e o 

Brasil, garantindo acompanhamento diário dos projetos. Comunidades que utilizaram dessa 

estratégia, a exemplo da cooperação entre Dunquerque e Vitória, afirmam verificar a melhoria na 

fluidez das suas relações, elevando a qualidade e a quantidade dos projetos. Rose Anne-Biziaux, 

encarregada das relações internacionais e cooperações extraeuropeias, enfatizou que o envio de um 

estagiário pela prefeitura ajuda a dar seguimento aos projetos, a resolver entraves em função do 

idioma e da distância; constituindo-se em um valioso aporte nas experiências já concebidas.  

O item anterior está associado ainda a uma dificuldade frequente de identificar um 

interlocutor oficial. As prefeituras francesas e brasileiras não dispõem sempre de um serviço de 

relações internacionais, ou de um encarregado de monitoramento dos projetos. Dos 5.563 

Municípios brasileiros, apenas 30 Municípios apresentam área internacional estruturada e 122 

apresentam responsáveis pelo tema internacional, de acordo com estudo da CNM Internacional.68 

Mesmo em se tratando das capitais dos estados brasileiros, apenas dez apresentam uma área 

internacional estruturada, onze apresentam responsáveis pela atuação internacional e cinco 

apresentam apenas interesse na área internacional. Mesmo quando existe o serviço da área de 

relações internacionais, nem sempre esta reúne informações das outras secretarias ou parceiros. Na 

França, ainda não existe esse tipo de estudo, mas o que se observa na prática é que há mais 

facilmente um responsável identificável, o que facilita a comunicação.  

8.2 Perfil profissional adequado 

 
A segunda dificuldade importante na cooperação descentralizada franco brasileira é a 

carência de profissionais no quadro das prefeituras com capacidade técnica para se encarregar de 

projetos internacionais. A verdade é que o nível de escolaridade do corpo técnico municipal nem 

sempre se revela suficiente para desenvolver as atividades requeridas. Assim, como mostra a tabela, 

muitos dos profissionais ainda possuem apenas ensino fundamental.  

                                                
68  Idem. 
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Tabela 8  Pessoal ocupado na administração direta, por vínculo empregatício e escolaridade, 
segundo Grandes Regiões e classes de tamanho da população dos Municípios  2005/2008 

 
Pessoal ocupado na administração direta, por vínculo empregatício e escolaridade 

Estatutários CLT Grandes Regiões 
e 

classes de tamanho da 
população dos Municípios Total 

(1) 

Sem 
instrução 

(2) 

Funda- 
mental 

Médio  Superior 
Pós-

graduação 
Total 
(1) 

Sem 
instrução 

(2) 

Funda- 
mental 

Até 5.000  161.990  5578  54098  58.009  30.586  8.318  24.837 

De  5.001 a 10.000  258.603  9.132  82.531  96.341  49.923  12.724  42.535  1.097  13 459 

De  10.001 a  20.000  487.288  17.721  151.586  189.085  90.323  22.628  79143  2311  26 768 

De  20.001 a   50.000  670.347  18.977  182.369  251.466  130.954  28.872  119.964  2.990  34 846 

De  50.001 a 100.000  393.898  11.891  76.619  2.030  20 238 

De  100.001 a 500.000  592.691  11.455  143.668  2.781  42 490 

Mais de 500.000  621.956  5.997  47.380 

 

Pessoal ocupado na administração direta, por vínculo empregatício e escolaridade 

CLT Somente comissionados Grandes Regiões 
e 

classes de tamanho da 
população dos Municípios 

Médio Superior 
Pós- 

graduação 
Total 
(1) 

Sem 
instrução 

(2) 

Funda- 
mental 

Médio Superior 
Pós- 

graduação 

  9.683  5.513   598  31.178 

Até 5.000  16.491  9.027  1.103  42485   651  9.205  20.648  9.545   928 

De  5.001 a 10.000  30.132  16.137  2.891  73.896  1.129  15332  38.166  14.603  1 662 

De  10.001 a  20.000  46.930  25466  3.150  98.225  1.115  16.442  49.343  2.794  1 792 

De  20.001 a   50.000  20.459  3.354  59.071   515  10.626  28.351  14.869  1 099 

De  50.001 a 100.000  42367  3.102  90.890  1.374  16.130  41.464  25.474  1 210 

Mais de 500.000  11.846   293  47.982 

 

Fonte:, Perfil dos Municípios (IBGE, 2008). 

Entretanto, 36,3% dos estatutários dos Municípios de mais de 500.000 habitantes têm um 

nível de educação superior, contra 19,4% que só tem um nível fundamental, o que é bastante 

satisfatório para garantir a continuidade aos projetos. Se considerarmos a categoria dos Municípios 

compreendidos entre 5.000 e 20.000 habitantes, que representa a maioria dos Municípios 

brasileiros, observa-se que a maior parte do pessoal está composta por estatutários. Desses 

estatutários, 38,3%, a maioria, têm nível médio de educação, contra 31,4% que contam com um 

nível fundamental.  

 Na França, do total de empregados nos organismos municipais, 880.076 são titulares, ao 

invés dos 270.725 que não o são.69 Portanto, só uma quarta parte do pessoal não tem status de 

                                                
69 Direção-geral das coletividades locais (DGCL). Les collectivités locales en chiffres. 2009. 
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funcionários de carreira. Vale ressaltar que o processo normal para entrar no serviço público francês 

ocorre de três formas: a) consiste em atividades de direção e requer licenciatura; b) exige 

bacharelado e 2 anos de estudo após sua obtenção, compreendendo atividades de aplicação; e c) não 

exige que o funcionário seja diplomado e suas atividades são de execução. Nos organismos do 

Município, 84% dos empregados titulares obtiveram o concurso da categoria C e são 79,2% dos não 

titulares (ver tabela a seguir).70   

Tabela 9: Estudo sobre pessoal das coletividades locais francesas segundo seu estatuto e 
categoria hierarquizada (em %) 

 

Tanto na França quanto no Brasil, a formação é lacunar em três aspectos: 1) no 

conhecimento de idiomas; 2) em aspectos técnicos, como a gestão de projetos e relações 

internacionais; e 3) no setor de novas tecnologias.   

A barreira linguística é um clássico empecilho para a cooperação internacional. Se no Brasil 

a língua francesa é valorizada e relativamente bem difundida, a recíproca não é verdadeira. A 

escolha de técnicos na localidade com bom domínio da língua estrangeira e o acesso a aulas de 

idioma se tornam determinantes para essa relação internacional. Isso já tem sido feito por 

Municípios como Montreuil e Diadema – enquanto alunos brasileiros estudam 3 anos em 

Montreuil, vários jovens franceses cruzam o Atlântico para estagiar em Diadema. A respeito disso, 

acrescenta-se ao trabalho o comentário de Jacques Perrot, responsável pelo serviço de intercâmbios 

internacionais e cooperação descentralizada da prefeitura de Montreuil:  

 

                                                
70 Ibidem. 
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Em Diadema, a falta de financiamento não permite que estudantes de famílias com 
rendimentos modestos estudem no exterior. No entanto, esse intercâmbio 
representa para os alunos a oportunidade de adquirirem um conjunto de pontos 
fortes e conhecimentos que facilitem sua integração no mercado de trabalho no 
Brasil e uma transferência de know-how, que beneficia a cidade de Diadema, 
porque os estudantes que aproveitarem do dispositivo em Montreuil se 
comprometerão envolver-se, após o seu regresso, em projetos locais de Diadema. A 
primeira experiência de acolhimento de estudantes brasileiros em Montreuil mostra 
o bom funcionamento do dispositivo, principalmente pelo sucesso acadêmico dos 
envolvidos e suas participações na vida da parceria entre as duas cidades. 
 

A falta de formação técnica adequada dos responsáveis da cooperação dos dois países 

representa, como já dito, elemento crucial para explicar a ineficácia de algumas cooperações. Com 

efeito, o desenvolvimento, implementação e acompanhamento dos projetos exigem competências 

específicas. As pessoas encarregadas de projetos em prefeituras raramente são treinadas em gestão 

de projetos e, por vezes, têm pouco conhecimento sobre o domínio das relações internacionais. No 

entanto, a fase preliminar de concepção do projeto é fundamental. Isso porque, se não for 

adequadamente gerida, pode conduzir a situações delicadas em que o capital fora aprovado a priori 

e, em contrapartida, o projeto não se torna viável ou não corresponde a uma necessidade real a 

posteriori.  

Os responsáveis pela cooperação em cada país devem se envolver nesses cursos  de 

capacitação propostos particularmente por associações de Municípios, como a CUF e a CNM. Uma 

boa cooperação também constrói a base de intercâmbios regulares para permitir o compartilhamento 

das experiências. Os encontros da cooperação descentralizada, como o que terá lugar em Lyon, 

representam momentos privilegiados para consolidar os vínculos entre os parceiros.  

A cooperação entre a França e o Brasil se complica pelo mau uso das novas tecnologias. 

Atualmente, a Internet é uma ferramenta indispensável para atar relações no âmbito internacional, 

mas lastimosamente, nem sempre é usada de modo adequado. A inclusão digital completa dos 

Municípios requer mais capacitações do staff das prefeituras. Além disso, faz-se necessário destacar 

que parte das prefeituras brasileiras apresenta um desfalque quanto às novas tecnologias. Nota-se, 

entretanto, que isso tem diminuído significativamente nos últimos anos. Um estudo do IBGE de 

200671 aponta que 99,9% dos Municípios contam com computador e, destes, 96,8% possuem acesso 

à internet. 

 

                                                
71 IBGE. Perfil dos Municípios brasileiros 2006.  Rio de Janeiro, 2006. 
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8.3 Recursos municipais desiguais 

O desenvolvimento da cooperação descentralizada depara com uma terceira limitação do 

tipo financeiro. Os governos locais nem sempre contam com recursos suficientes para poder realizar 

ações internacionais – as desigualdades entre França e Brasil são acentuadas nesse aspecto.  

É verdade que os Municípios franceses conseguem captar mais facilmente recursos externos 

para a cooperação descentralizada. Programas desenvolvidos pelo Ministério de Assuntos 

Exteriores (MAE) – como cofinanciamento e convocatória de projetos – e pela União Europeia são 

exemplos de vias de financiamento. No caso mais específico do MAE, existe uma Delegação pela 

Ação Exterior das Coletividades Locais que propõe fundos reservados a temas específicos. Já no 

caso do segundo, por mais que as coletividades locais tenham sido a pouco tempo reconhecidas pela 

União Europeia como atores da cooperação, há vários programas que põe à disposição 

financiamentos, como é o caso do Urbal. A Agência Francesa de Desenvolvimento estabelece 

também colaborações com coletividades locais para facilitar a cooperação com os países do Sul. 

Existe ainda o fundo da Aliança das Cidades e da Organização Internacional da Francofonia.72 

Entretanto, a maior parte dos recursos da cooperação descentralizada francesa provém de fundos 

próprios das coletividades locais. 

A Agência Brasileira de Cooperação possuía no final de 2006 uma área de cooperação 

descentralizada que foi extinta por razões políticas. Alguns recursos são obtidos por meio do 

patrocínio das empresas estatais via Ministérios ou presidência da República. A Caixa Econômica, 

por exemplo, tem atuado na implementação de projetos em questões urbanas. Todavia, interesses 

políticos ainda predominam como critério de seleção dos projetos. De fato, o país carece de 

políticas mais específicas para tratar desse assunto, como bem faz a França por meio das 

convocatórias de projetos. Fundos, como o Focem,73 criado no âmbito do Mercosul, têm 

demonstrado avanços nesse quesito, mas esses ainda estão muito direcionados para infraestrutura 

interna.  

O fato de o Brasil figurar como uma das maiores economias do mundo justifica a 

diminuição de fundos por parte dos países desenvolvidos, que preferem destinar seus fundos a 

países mais necessitados. Os Municípios brasileiros, portanto, cada vez mais são obrigados a 

disponibilizar recursos do seu próprio orçamento para realizar os projetos da cooperação. Todavia, 

há alguns entraves para tais. Primeiro, a União concentra 60% da arrecadação nacional, restando 

apenas 15% para os Municípios. Instrumentos administrativos, como a Lei de Responsabilidade 

                                                
72 Ver site da CUF: <http://www.cites-unies-france.org/spip.php?rubrique22>. 
73 Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul. 
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Fiscal, introduzem certos limites de gastos, direcionam porcentagem fixa para determinadas áreas e 

obrigam planejamento prévio com indicação de orçamento muitas vezes não realizada para 

atividades internacionais.  

Essas constatações nos levam a insistir na necessidade por parte do governo de apoiar mais a 

atuação internacional das localidades brasileiras, sobretudo na parte financeira. No tocante ao 

acesso dos Municípios brasileiros aos recursos internacionais, é necessário desburocratizar o 

procedimento dos pedidos de empréstimo e dar mais autonomia para aprovação dos projetos de 

cooperação técnica. Outra medida proposta já em Marseille é a criação de um fundo com recursos 

dos dois países para o fomento da cooperação descentralizada. 

8.4 Diferentes visões da cooperação descentralizada  

 

A diferença de recurso não é a única discrepância entre a França e o Brasil. A definição dada 

à cooperação e as expectativas que surgem amiúde diferem também entre os distintos parceiros. Em 

muitos casos, não há tempo razoável na elaboração do projeto para esclarecer essas expectativas.  

Em suma, a assinatura de acordos de cooperação pode ser motivada por uma multiplicidade 

de razões: objetivos humanitários; intercâmbios de experiência; reforço da presença da cidade no 

âmbito internacional por causa de interesses econômicos, sociais ou culturais; promoção da cidade; 

criação de laços de amizade; ou pela a captação de fundos. No entanto, as visões nem sempre 

coincidem – o que gera tensões. Nesse contexto, as associações de Municípios têm proposto 

mecanismos para coordenar essas expectativas. A CUF, por exemplo, sugere ferramentas como a 

Carta da Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável, voltada à elaboração de um plano 

estratégico com valores comuns, para realizar ações que têm consequências a longo prazo. 

Esse desequilíbrio nas expectativas nasce em decorrência dessa relação assimétrica entre 

França e Brasil que se dá no eixo Norte–Sul, ou seja, trata de uma relação entre um país 

desenvolvido e um país considerado emergente. Porém, as grandes cidades brasileiras multiplicam 

seus acordos de cooperação e conseguem, nesse quadro, realizar projetos ambiciosos. Além disso, 

gozam de um processo de rápido desenvolvimento, tornando-se atores importantes na cena mundial. 

As coletividades francesas, por outro lado, se preocupam muitas vezes com a visibilidade da 

cooperação com essas cidades grandes ao invés de buscar Municípios de porte mais simétrico, ou 

seja, com prioridades convergentes.  

Mesmo quando a cooperação ocorre com Municípios brasileiros pequenos observa-se uma 

relação marcada pela desigualdade. Uma alternativa viável para favorecer essa cooperação de 
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Municípios pequenos é se inspirar e compartilhar a experiência francesa de consórcio municipal 

(intermunicipalidade). Isso possibilitaria a participação de maior número de Municípios menores 

em projetos internacionais, já que os custos são divididos e há ganho de influência para concretizar 

as ações. A comunidade de aglomeração de Tours, Montpellier, e a comunidade de Municípios de 

Marne et Chantereine são exemplos da capacidade de se reunir recursos de vários Municípios com o 

propósito de estabelecer uma cooperação com entidades brasileiras.  

     A potencialidade da cooperação descentralizada recoloca novas formas de relações com base nos 

princípios da igualdade, reciprocidade e solidariedade. Observa-se, nesse contexto, que as 

cooperações municipais que atendem a esses princípios e integram a população funcionam melhor. 

Muitas vezes os contribuintes não conseguem entender, ainda mais nessa época de crise econômica 

mundial, o motivo de parte do dinheiro municipal destinar-se para ajudar pessoas de outro país, 

enquanto que se têm inúmeras carências, necessidades e urgências no próprio Município. Portanto, 

o envolvimento da comunidade nos projetos facilita a compreensão destes sobre a importância da 

abertura internacional pelo Município.  

Destaque para a cooperação entre Genest Saint Isle e Herval do Sul, que se baseia em grande 

medida da boa vontade das pessoas de ambos os países que estabeleceram relações de amizade de 

longas durações. Apesar dos obstáculos, a cooperação é muito ativa e passa por verdadeiros 

intercâmbios mútuos e gratificantes em ambos os lados do Atlântico. Essa cooperação se 

fundamenta em vários parceiros da sociedade civil. Em favor do desenvolvimento local e do meio 

ambiente, a rede de agricultores sustentável é, a exemplo, composta por 28 agricultores franceses, e 

pela associação dos agricultores assentados da região do Herval do Sul. Conta também com o apoio 

da associação Soleil, que dirige a cooperação em colaboração com a prefeitura.  Como sublinha o 

estudo da CNCD,74 esse tipo de cooperação é muito comum:  

 

O dinamismo da cooperação descentralizada é, obviamente, o resultado de uma 

vontade política ou de um grupo (que pode ser composto por membros eleitos da 

comunidade, o de pessoas da sociedade civil, que sabem ser ouvido) ou de uma 

personalidade local, o que é mais comum no que diz respeito às cidades. 

 

Quando a cooperação é decidida apenas pela vontade de um político, ela fica submetida a 

grandes chances de mudanças repentinas. Há exemplo de cooperações que inicialmente 

apresentavam projetos sustentáveis voltados à população, mas que depois são alterados 

politicamente em outra atividade para dar visibilidade ao prefeito. Muitas vezes, inclusive, estas 
                                                
74 Ibidem 
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ações internacionais servem para justificar viagens internacionais. Para tanto, isso não significa que 

as atividades culturais ou a promoção do Município não sejam de valor; apenas significa que é 

necessária uma boa gestão que permita a aproximação dos povos e a compreensão da outra 

realidade. 

As diferenças nas expectativas recíprocas estão relacionadas também à existência de 

prioridades não simétricas da política externa nos dois paises. A França privilegia a cooperação 

cultural, científica e técnica com o Brasil, por ser um país emergente. No caso brasileiro, a 

prioridade está voltada para outros temas. No contexto da cooperação Sul–Sul, há um enfoque 

maior pelo Ministério das Relações Exteriores com o Mercosul (ampliado para a dimensão da 

América Latina), com as comunidades dos Países de Língua Portuguesa e o Ibas (cooperação 

prioritária com Índia e África do Sul). Os dois países, em geral, têm vários parceiros, e não dão a 

mesma atenção a todos. O governo central francês resume aqui a sua visão sobre as dificuldades de 

se estabelecer cooperações com países emergentes:  

 

Um dos principais temas (da reunião) foi a definição de uma lista de países emergentes, 

considerados particularmente importantes para a nossa economia, a nossa influência cultural [...] 

No entanto, a maioria destes países são considerados pouco receptivos, pelo menos inicialmente, 

ao modo habitual de cooperação descentralizada, atuando através de um acordo entre uma 

coletividade territorial francesa e uma autoridade estrangeira, no contexto da uma parceria 

devidamente identificados e sustentável, de acordo com a letra e o espírito da lei de 1992.75 

 

Apesar das diferenças na política exterior, o governo francês ressalta que Brasil e França 

compartilham muitas ações no exterior: o Brasil privilegia a cooperação Sul–Sul, e a França se 

concentra nas políticas de ajuda ao desenvolvimento dos países em emergência. Os dois países têm 

meios técnicos e uma expertise para melhorar a eficiência das negociações e colocar os acordos e 

projetos em um pé de igualdade. Em decorrência disso, nota-se um direcionamento da cooperação 

franco-brasileira  emum sentido triangular, sobretudo no contexto de parceiras com a África. A 

organização França Cooperação Internacional (FCI) visa, em colaboração com o Ministério 

brasileiro das Relações Exteriores (MRE) e a Fundação Getulio Vargas (FGV), um encontro para 

cooperação cruzada franco-brasileira na África e no Caribe, durante a reunião conjunta do Brasil e 

                                                
75 JEROME, Duplan. La spécificité des coopérations décentralisées dans les pays émergents. Disponível em: 

<http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/print.asp?aid=20>. 
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do Comitê de organização do terceiro encontro da cooperação franco-brasileira. Tema esse da 

cooperação tripartida já tratado na reunião de Belo Horizonte em maio 2009.   
Vale enfatizar, também, a diferença horária que complica ainda mais a comunicação entre os 

Municípios parceiros. Geralmente, no inverno, a diferença é de 4 horas, quando no verão, sobe para 

5 horas; sem contar que o Brasil é dividido em quatro zonas horárias. Tanto no Brasil, como na 

França, os horários comerciais variam, ficando a cargo dos Municípios estabelecer seus próprios 

horários de funcionamento.  

Por fim, destaca-se o estudo da Comissão da Cooperação Descentralizada,76 publicado em 

2004, que atentava os Municípios franceses para o valor dessa cooperação, por se tratar de uma 

ferramenta de promoção econômica e da boa imagem do Município que permite exportar seu 

modelo de gestão para facilitar a compreensão do mundo pelos habitantes e a inserção social dos 

jovens de vários países. Aprofundar essa perspectiva é o objetivo do capítulo a seguir. 

                                                
76 Comissão Nacional da Cooperação Descentralizada (CNCD). Relatório publicado em linha: Por uma análise das 
práticas da cooperação descentralizada para o desenvolvimento e a solidariedade internacional. Paris, 2004. 
Disponível em: <http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000460/0000.pdf>. 
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Capítulo 9 – A cooperação descentralizada – 
meio para o desenvolvimento 

 

A cooperação descentralizada representa uma oportunidade para os Municípios franceses e 

brasileiros de construir vínculos privilegiados baseados na vontade mútua de contribuir para o 

desenvolvimento local. Os Municípios entenderam isso muito bem e decidiram, apesar das 

dificuldades evocadas, multiplicar os acordos sobre uma ampla gama de temas. Este capítulo 

permitirá o conhecimento sobre os avanços alcançados nesse tipo de relação, gerando novas 

perspectivas para se pensar a cooperação Norte–Sul.  

O Brasil é o país com o qual a França mais desenvolveu a cooperação descentralizada nestes 

últimos anos. Um exemplo disso é o fato de 25% das cooperações das coletividades locais francesas 

se realizarem com coletividades brasileiras.77 O fato de a Guiana possuir grande extensão de suas 

fronteiras junto ao Brasil,seguramente influenciou para que o Brasil se tornasse o país da América 

Latina com o qual a França possui maior número de laços.  

  Como mostra a janela a seguir, extraída do estudo da CNM sobre a cooperação 

descentralizada,78 a França figura à frente de Portugal no que concerne à cooperação. 

Tabela 9: Irmanamentos e acordos da cooperação entre Municípios europeus e brasileiros 
 

Países      Total 
França 55 
Portugal 50 
Itália 43 
Espanha 18 
Alemanha 8 
Holanda 1 
Bélgica 1 
Reino Unido 1 
Grécia 1 

 

Fonte: Observatório da cooperação descentralizada da CNM (2008). 

 

 
 
 

                                                
77 Citès Unies France, Repertório das parcerias entre as coletividades territoriais francesas, da América Latina e 

Caribe. Paris, out. 2008. 
78 CNM, Estudo do Observatório da Cooperação Descentralizada no Brasil, 2008. 
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Figura 4: As cooperações descentralizadas entre França e Brasil 

  

Fonte: Ministério dos Assuntos Exteriores francês, jan. 2009 
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O interesse recíproco desses países é cada dia mais evidente. O número de cooperações, que 

era irrisório até o fim do século XX, não parou de crescer, especialmente a partir de 2003. Aquele 

ano foi marcado pelo início de 12 novas parcerias entre atores subnacionais franceses e brasileiros. 

Somente a comunidade de Le Genest St Isle assinou naquele ano acordos com quatro cidades 

brasileiras do Rio Grande do Sul (Arroio Grande, Herval do Sul, Pedras Altas e Pedro Osório). O 

conjunto desses acordos trata de educação, economia e agricultura.   

Os anos seguintes não conseguiram manter o ritmo de crescimento de 2003, tornando-se 

mais comedido e de forma gradativa. O pico de crescimento ocorreu mesmo em 2007. Em 2008, 

segundo um estudo da CUF, 17 cidades brasileiras tinham acordos com parceiros franceses não só 

com grandes cidades brasileiras, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, mas também 

com projetos de Municípios pequenos, como Herval do Sul. Metade dessa cooperação se estabelece 

com Municípios franceses e a outra metade com entidades maiores como conselho geral ou 

comunidade urbana. A multiplicação das demandas de fundo do MAE por parte dos Municípios 

franceses ocorreu em 2009 por causa do ano da França no Brasil – como confirmado pela 

embaixada francesa em Brasília.  

 Os Municípios franceses e brasileiros entrevistados para essa avaliação confirmaram sua 

satisfação pela cooperação já desenvolvida. Assim, Antônio Luiz Barboza Correia, da prefeitura de 

Rio de Janeiro, confirma: “Acho que a cooperação com França foi muito satisfatória, e é um dos 

poucos casos em que o vínculo entre os técnicos permanece, mesmo após 5 anos.” Rose-Anne 

Bisiaux, da comunidade urbana de Dunkerque, evoca: “Uma cooperação que rapidamente adequou 

a relação entre eleitos e técnicos, respeitou uma lógica de reciprocidade, cada um adicionando com 

seu know-how”. 

Dentro das principais áreas de cooperação franco-brasileira destacam-se o desenvolvimento 

econômico, a cultura e o ensino. Ressalve também os modelos de relacionamento mais equitativos, 

com ênfase na democracia participativa ou economia solidária – pelos quais o Brasil goza de um 

reconhecimento internacional. Em geral, as áreas de intervenção são mais dispersas, adaptando-se 

às necessidades e às competências dos parceiros.  
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Tabela 10: Lista de cooperações descentralizadas existentes entre Municípios brasileiros e 
coletividades locais francesas 

 

Município brasileiro Parceiro francês Campo de ação 

Nova Friburgo Conselho regional da Alsace (IRCOD) Turismo rural 

Capanema Conselho regional da Alsace (IRCOD) Desenvolvimento econômico 

São Paulo Conselho regional da Ile-de-France Francofonía – Cultura – Formação/Ensino 

São Paulo Conselho regional Paca 
Desenvolvimento econômico-portuário – 

Ensino superior – Meio ambiente  

Salvador Conselho geral de Charente-Maritime 
Cultura – Ensino – Desenvolvimento 

econômico 

Vitória Comunidade urbana de Dunkerque 

Desenvolvimento econômico-portuário – 

Desenvolvimento urbano – Democracia 

participativa – Cultura – Ensino 

Corumbá Comunidade urbana de Dunkerque 
Cooperação transfronteiriça – Democracia 

participativa - Cultura 

Joinville Cidade de Joinville-le-pont Cultura 

Herval do Sul, Pedras 

Altas, Arroio Grande e 

Pedro Osório. 

Cidade de Genest Saint Isle Ensino – Desenvolvimento rural sustentável 

Alvorada e Guarulhos Cidade de Nanterre Red “FALP por metrópolis solidárias” 

Recife Cidade de Nantes 
Cultura – Meio ambiente – Economia popular e 

solidária 

Diadema Cidade de Montreuil Desenvolvimento econômico – Ensino superior 

Rio de Janeiro Cidade de Paris Urbanismo 

Belém Cidade de Fort-de-France Inativa 

Fonte : Site de Cités Unies France. 
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 Geograficamente, observa-se maior concentração das cooperações descentralizadas nos 

Municípios do Sul e Sudeste do Brasil, tendo São Paulo como carro-chefe; na França, concentram-

se principalmente em Paris e na periferia, além dos Municípios que compõem a região Ile-de-

France.  

 

Exemplo 1: O caso da cooperação entre os Municípios de Montreuil e Diadema 

Os Municípios de Montreuil e de Diadema têm uma das cooperações mais ativas, com o 

estabelecimento de projetos em varias áreas. A prefeitura de Montreuil trabalha com sete temas, 

desenhando uma cooperação em profundidade e com grande variedade. Este caso se revela 

interessante porque favorece a reciprocidade com numerosos intercâmbios técnicos, valorizando as 

competências de cada Município. Um acordo foi firmado em 2001 pelas duas cidades e reforçado 

por um segundo protocolo de cooperação em 2007.  Os resultados obtidos em cada área estão 

descritos por Jacques Perrot, responsável do serviço de intercâmbios internacionais e da cooperação 

decentralizada da prefeitura:  

“Intercâmbio de estudantes  

De setembro de 2003 a julho de 2007, a cidade de Montreuil acolheu três estudantes brasileiros, 

dando uma bolsa, em primeiro lugar, para os que melhor apresentaram domínio em francês e, em 

segundo lugar, para os que obtiveramum diploma seguido de formação. A seleção foi feita por meio 

de processo competitivo. Em setembro de 2008, a cidade de Montreuil recebeu dois novos alunos 

de Diadema. 

Juventude  

Empregos sazonais foram oferecidos durante o verão de 2003 em centros de férias de Montreuil 

para cinco jovens brasileiros. Outros 15 jovens foram acolhidos em Diadema, em outubro de 2005, 

para melhor conhecerem a realidade desta cidade parceira.  

Cultura  

Em julho de 2003, um centro cultural francês foi inaugurado em Diadema, com o apoio da cidade 

de Montreuil e da Aliança Francesa. O centro organiza aulas, principalmente de francês, e eventos 

culturais.  

Desenvolvimento econômico  

Uma delegação de empresas de Diadema foi acolhida em Montreuil, em março de 2006, para se 

encontrar com seus homólogos de Montreuil e instituições responsáveis pela promoção econômica 

na Ile-de-France.  
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Saúde  

No domínio da saúde, dois eixos de trabalho foram privilegiados: os cuidados médicos de 

emergência e a política de prevenção. Assim, uma delegação de especialistas em medicina de 

emergência foi recebida em Montreuil, em setembro de 2006, para conhecer o Samu francês e as 

estruturas envolvidas (CHI, bombeiros, centros de saúde municipais, DDAs, etc.). 

 

Prevenção da criminalidade  

No domínio da prevenção da criminalidade, tiveram intercâmbios de peritos. Em outubro de 2005, a 

cidade de Montreuil acolheu uma delegação de polícia local e enviou uma delegação composta de 

médicos do Centro Hospitalar Intermunicipal e de especialistas de uma associação local de luta 

contra a violência. Essa cooperação já trouxe a experiência de Montreuil a Diadema para o 

estabelecimento de uma "polícia" de proximidade com a comunidade e contribuiu para a formação 

de dois dos seus agentes.  

 

Democracia participativa  

Ambas as cidades têm organizados intercâmbios de experiências entre os conselhos de bairro em 

2004, principalmente sobre a questão do orçamento participativo, que representa uma área 

altamente desenvolvida no Brasil.  

  

Exemplo 2: O caso das cidades de Paris e Rio  

 

As duas cidades cooperam desde 2004, sobre o tema do desenvolvimento urbano, tentando 

requalificar a zona central de Rio. O acordo 2006-2008 foi formalizado entre as duas cidades, mas 

também com a Caixa Econômica Federal (Caixa), o Ministério das Cidades e o Ministério dos 

Negócios Estrangeiros e Europeus francês. A cooperação é julgada como muito interessante por sua 

característica de longa duração. Mathilde Chaboche, encarregada da missão em cooperação 

descentralizada na prefeitura de Paris, compartilhou informações sobre essa cooperação que se 

realiza por meio de intercâmbios de boas práticas, de formações e assistência técnica.  

A cidade de Paris baseia sua cooperação em sociedades mistas de organização urbana, no 

Atelier de urbanismo de Paris e nas suas direções técnicas. O Município do Rio criou um grupo de 

trabalho multidisciplinar, por decreto municipal, que dirige o projeto e representa as instituições 

municipais. Os resultados obtidos foram a validação do projeto de reabilitação integrada do bairro 

São Cristóvão no Município do Rio. Um estudo pluridisciplinar foi lançado em 2008 com a 

cooperação do BID.  
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Três foram as principais dificuldades enfrentadas. A primeira está vinculada à carência de 

conhecimento técnico, de gestão e financeira no que tange o desenvolvimento territorial. A segunda 

está associada a problemas econômicos depois do encerramento do programa Microcidades do 

Ministério francês de Assuntos Europeus e Estrangeiros. Por último, a renovação dos técnicos da 

prefeitura do Rio após as últimas eleições representou outra dificuldade. 
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Conclusão 
  

 É fato que o Brasil e a França são dois países repletos de contrastes. A priori, a diferença no 

tamanho de seus territórios é grande, já que a França é do tamanho do Estado de Minas Gerais, 

quarto maior Estado brasileiro. Ademais, mesmo quanto às diferentes formas de organização 

administrativa e de descentralização, não é possível camuflar os laços históricos e geográficos que 

os unem.  

A cooperação entre os dois países foi favorecida por efeito da moda e uma vontade política 

do poder central. Na verdade, o Brasil tem uma imagem extremamente positiva na França por causa 

de seus recursos naturais, sua diversidade cultural, seu dinamismo e suas políticas inovadoras, 

incluindo a gestão participativa em alguns Municípios. As relações entre as duas potências são 

amigáveis e os encontros presidenciais são regulares.  

O ano do Brasil na França, 2005, representou grande oportunidade de conhecimento mútuo, 

uma forma única de se permitir melhor conhecimento da cultura e o favorecimento de contatos. A 

comemoração foi um sucesso no sentido de promover o intercâmbio marcado pelos encontros 

realizados posteriormente. As coletividades brasileiras e francesas encontraram maneiras de 

ultrapassar preconceitos, arraigar parcerias, criar soluções criativas.  

O modo com que as cooperações franco-brasileiras ocorrem e progridem pode ser avaliado 

como positivo. Desde os primeiros encontros em Marseille, as comissões bilaterais mantiveram seu 

papel de acompanhar essa cooperação atentamente, realizando diversos encontros reflexivos e 

solicitando a institucionalização por meio de acordos como o protocolo que agora se encontra no 

Senado brasileiro para aprovação. Isso é mais relevante no contexto brasileiro em que ainda não há 

uma legislação específica para a cooperação descentralizada Se o poder central brasileiro, nessas 

negociações, tende a favorecer o reconhecimento da atuação internacional dos Municípios, em 

contrapartida pretende exercer algum tipo de controle que limita a autonomia federativa.  

           Em contraste, na França, as leis permitem claramente a negociação de convenções 

internacionais e protegem as ações das coletividades no âmbito internacional.  Ademais, as 

coletividades da França dispõem de um intenso apoio do governo central, que pretende acelerar a 

descentralização, transferir novas competências e incentivar a cooperação descentralizada como 

parte integrante da cooperação oficial. Isso possibilitará à França aproximar-se do volume exigido 

pelas Nações Unidas de 0,7% do PIB em favor da cooperação para o desenvolvimento. 
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Estima-se que a amizade entre os dois países, reforçada pelo ano da França no Brasil, em 

2009, e pelo Terceiro Encontro, em Lyon, anuncie novos acordos que tragam benefícios aos 

cidadãos desses países. Ao todo já são mais de 200 projetos chancelados pelo Ministério da Cultura 

brasileiro em razão do ano da França no Brasil. O contexto de crise internacional, tema central da 

XII Marcha a Brasília, apenas reforça esse protagonismo municipal nas relações internacionais em 

prol do desenvolvimento local.  
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