
Visite nossa sede em Brasília/DF

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) representa a maior 
entidade política da América Latina.

São 5.100 Municípios brasileiros que contribuem financeiramente 
para a entidade mensalmente. A CNM também conta com uma 
ampla rede de entidades regionais associadas. 

Em 2017, inaugurou sua nova sede, a “Casa dos Municípios”, que, 
inclusive,  já foi indicada a prêmios internacionais de arquitetura. 
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Asa Norte – Brasília/DF
Tel/Fax: (61) 2101-6000
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Conheça o espaço interativo



Localização dos ODS nos 
Municípios brasileiros

O projeto “Localizando 
os ODS no Brasil” é 
uma iniciativa da CNM 
com o apoio do ART 
Pnud. Esta iniciativa 
busca sensibilizar os 
governos locais para 
a adoção da Agenda 
2030 com o objetivo 
de permitir-lhes 
integrar os ODS 
aos planos de governo e construir 
sistemas de monitoramento e 
rendição de contas em nível local.

Conheça os 2 Guias e a Mandala de 
Desempenho Municipal. Acesse as 
publicações por meio do QR Code ou no website do 
projeto em www.ods.cnm.org.br.

Municípios Seguros e Livres de 
Violência contra as Mulheres

“Municípios Seguros e Livres de Violência contra as Mulheres” foi 
uma iniciativa com o apoio da União Europeia implementada em 10 
Municípios brasileiros. O Guia de reaplicação do projeto, em português 
e em espanhol, já está disponível. Essa ação é parte do Movimento de 
Mulheres Municipalistas, iniciado neste ano. Acesse o site do projeto 
em www.mulheresseguras.org.br ou por meio do QR code.

Projeto de integração de usuários de drogas 
O projeto “Reinserir” consiste em inte-
grar os usuários de drogas em suas fa-
mílias e sociedade outra vez. Pode-se 
acessar aos Guias de boas práticas e 
de capacitação no site www.reinserir.
cnm.org.br ou com o QR Code.



OBSERVATÓRIO

POLÍTICO

Esta é uma iniciativa da CNM que 
objetiva identificar, analisar, promover 
e compartilhar experiências inovadoras 
implementadas por prefeitos e prefeitas 
do Brasil que contribuem de forma 
significativa para a melhoria da gestão 
municipal.  Conheça os guias de 
reaplicação de 4 experiências em 
www.municiencia.cnm.org.br ou por 
meio do QR code:

Observatórios CNM
A Confederação desenvolveu Observatórios para apoiar 
os gestores municipais em temas de interesse.

10 anos de CNM Internacional
No ano de 2016, a CNM Internacional completou 
10 anos de existência. Para celebrar, foi lançado 
um informe apresentando os avanços ao longo dos 
anos e um vídeo com a história da área. 

VídeoInforme



Convite ao 8o Fórum Mundial da Água
A CNM convida os prefeitos e as prefeitas a participarem da oitava edição do 

Fórum Mundial da Água, que acontecerá de 18 a 23 de março de 2018, em Brasília, Brasil. 
O Fórum é o maior evento do mundo relacionado com a água. 

Na ocasião, autoridades locais de todo o mundo contarão com um espaço na Casa dos 
Municípios (a sede da CNM em Brasília), no qual poderão participar de eventos paralelos ao 

tema de água com enfoque em autoridades locais, organizar reuniões, realizar intercâmbios de 
experiências, conhecer o Museu do Municipalismo, entre outras atividades. 
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