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CONTEÚDO

EXCLUSIVO

CARTA DO PRESIDENTE
Prezado(a) municipalista,
A Confederação Nacional de Municípios tem realizado esforços para

aproximar a agenda internacional da realidade municipal. Mesmo que mui-

tos Municípios vejam a cooperação internacional como algo distante de sua
realidade, ela é uma ferramenta de apoio para a agenda local, sendo capaz de
oferecer diversos benefícios.

A Assessoria Internacional da entidade tem o objetivo de apoiar tecni-

camente e oferecer oportunidades que atuem em prol da eficiência da gestão
pública municipal por meio da cooperação com Municípios ou instituições
de outros países.

A CNM acredita no poder da cooperação para o desenvolvimento local.

Por isso, atua promovendo as práticas municipais brasileiras, implementando projetos internacionais e ocupando espaços em organismos externos de

atuação política municipal, buscando gerar resultados na realidade brasileira
e consolidar a entidade como referência mundial na representação municipal.
Dessa forma, a proposta desta cartilha é que o gestor e a gestora local

possam conhecer os benefícios da cooperação internacional e as oportunidades

oferecidas pela CNM. Esperamos, ainda, que, ao final, consigam enxergar que,

sim, é possível atuar internacionalmente, e que a CNM pode apoiar nessa tarefa.
Boa leitura!

Glademir Aroldi

Presidente da CNM
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POR QUE COOPERAR
INTERNACIONALMENTE?

Autores: Luís Maurício Junqueira Zanin, Isabella da Silva dos Santos,
Lorenna Cavalcante, Marvelis Farias e Rhaellyse Oliveira.
A cooperação internacional pode trazer diferentes benefícios para os Mu-

nicípios brasileiros. Alguns ainda não percebem as oportunidades, as opções de

trabalho, os aspectos da ampliação do desenvolvimento, conhecimento e troca
de experiências que são resultados específicos dos processos de cooperação.

Uma coisa é certa: quem coopera tem resultados. Isso pode ser compro-

vado mesmo sem contextualização mais técnica ou acadêmica de quais são

os impactos da cooperação internacional, as suas relevâncias, as suas formas
de atuação dentro de uma política nacional ou de uma política de integração
entre países. Ao optar por cooperar, o seu Município pode ter maiores chances

de acessos a conhecimento, fontes de recursos e formas objetivas para realizar
troca de experiências.

Por isso, é preciso perceber que a cooperação internacional pode trazer

benefícios para os Municípios e pode ser realizada de forma simples, princi-

palmente se os atores que decidem cooperar souberem as suas motivações
e necessidades. Assim, quem sabe o que precisa coopera naquilo que é útil.

Pudemos perceber que quando os Municípios conseguem identificar

as suas demandas reais e a sua vocação local existe uma tendência para que a
cooperação internacional seja efetiva e duradoura. Esses Municípios passam
a ter uma agenda própria que resolve os seus problemas locais e que também
pode se transformar em uma agenda internacional.

Quando os Municípios sabem da sua agenda interna possuem maiores

chances de resolver os problemas da sua população. Este é o primeiro passo
de uma cooperação efetiva. Prudência e serenidade no processo de análise são

atributos fundamentais para os Municípios que pretendem dar os primeiros
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passos além das fronteiras do país. Assim, para agirem de forma segura, reco-

menda-se que, somente após essa clareza do diagnóstico interno, fundamentada na resolução de seus problemas reais, façam a adesão aos grandes temas

das agendas internacionais, sempre utilizando a pauta internacional e a cooperação como ferramentas de apoio. Agindo dessa forma existe uma grande
oportunidade de se trazer conhecimentos, informações, recursos e tecnologias

para resolver seus problemas específicos. Basta decidirem cooperar internacionalmente. Isso começa com a decisão do(a) prefeito(a).

Para você, prefeito(a), após tomada a decisão de começar a atuar inter-

nacionalmente, atribua o tema a alguém da sua equipe para que dê suporte às

ações de cooperação internacional. Comece sempre de forma simples. Designe
seu gabinete direto ou alguém de sua confiança para começar as sondagens

iniciais sobre qual seria a melhor forma de seu Município começar a atuar internacionalmente e, somente quando estiver seguro e com dados concretos

sobre quais são os problemas que pretendem ser resolvidos ou temas que seu
Município deseja trabalhar com apoio internacional, comece uma agenda de
trabalho efetiva, pensando nos resultados de longo prazo que resolvam os pro-

blemas da sua população, do seu Município e comece a cooperar. É exatamente
neste ponto que a CNM irá ajudá-lo.

A ideia de que o mundo seria uma pequena aldeia global em que tudo

aconteceria de forma simples e dinâmica após o processo de globalização não
se realizou. Precisamos de uma ação ativa dos Municípios para que eles con-

sigam se posicionar diante de um mundo internacional e cheio de desafios
próprios do século XXI.

A melhor forma de o Município se posicionar em um processo de coope-

ração internacional é entender o mundo como é, em uma perspectiva abrangente e integradora. É preciso perceber as necessidades de cada um dos povos
e regiões, tendo em conta os seus desafios econômicos vigentes, a história

do seu processo de formação sócio/histórico e possíveis conflitos que foram

vivenciados, seus avanços em termos de interação com diferentes grupos estrangeiros, de modo a que possa tomar uma decisão consciente de trabalhar

em conjunto para a construção de um projeto de cooperação. As pautas podem
variar da atuação em conjunto para a construção de um mundo melhor até
um simples acordo de comércio. E tudo bem!
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Pretendemos apresentar as principais perguntas para que você possa ir

direto ao ponto e entender como posicionar as ações do seu Município numa

visão objetiva, que resolva os seus problemas locais, dentro de uma agenda in-

ternacional. Também apresentamos alguns alertas para que você não incorra
nos erros mais frequentes, que acabam gerando gasto de energia, frustração
e poucos resultados para a população.

De qualquer forma, você pode incorporar essa ação de cooperação inter-

nacional como um fator relevante a ser vivenciado durante os seus 4 anos de
gestão, porque isso, com certeza, trará algum conhecimento e permitirá uma

interação de forma objetiva e precisa, cravando a posição do seu Município no
mapa da cooperação internacional do planeta.

Basta clicar ou efetuar a leitura do QR Code ao lado e preencher

o rápido formulário dizendo que deseja cooperar internacionalmente
e entraremos em contato.
Vamos juntos?

1.1 Quais os benefícios da cooperação internacional?
Os benefícios da cooperação internacional são determinados pela ca-

pacidade de articulação dos atores que cooperam e pela existência de temas
convergentes, mas podem atingir, sem se limitar a:

1. conhecer o mundo e se perceber como parte do mundo;
2. poder atuar no mundo de forma objetiva;

3. identificar qual sua demanda operacional local e a vocação do seu
Município;

4. construir uma agenda nacional e transformá-la em uma agenda

internacional para conseguir buscar em experiências, conhecimen-

tos e saberes externos fontes de financiamento, atração de investimentos ou capacidade ampliação e melhoria estrutura local do seu
Município;

5. construir capacidades nos seus atores locais para:

• permissão de articulação dos atores locais com organismos internacionais;

• geração e troca de conhecimento;
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• captação das equipes para obtenção de recursos internacionais;
• compartilhamento de experiências;

• capacitação do setor público e privado para atuação de forma
global (em temas priorizados pelo Município como: comércio,
serviço e tecnologia, com a qualificação de jovens para atuar em
mercados globais);

• capacitação em agendas mundiais: ODS, NAU, Pacto Global de
Prefeitos para o Clima e Energia etc.;

• incentivo ao trânsito de pessoas e do turismo no Município com
a criação de uma plataforma de divulgação internacional do
Município;

• atuação de forma bilíngue na administração pública municipal
(na língua ativa e na língua em que se coopera);

• formação bilíngue, trilíngue e poliglota em uma realidade efetiva

do processo de formação das crianças no Município, dos setores
de serviço e da área de atendimento da população aos estrangeiros. (Criar as condições objetivas de formação da população e da
sua estrutura de serviços para transformar o Município em destino internacional).

6. ter acesso a fontes de financiamento;

7. obter experiências que agregam patrimônio cultural, político, econômico e social;

8. promover qualidade de vida à população;

9. oportunizar contatos (networking) que podem se tornar parceiros

em cooperações futuras e canais objetivo de negócios, trânsito de
pessoas e troca de conhecimentos;

10. possibilitar viagens internacionais.
A cooperação internacional pode ser pensada em diferentes dimensões,

segundo distintas linhas teóricas que abordam o tema.

Fazendo uma redução pragmática com o exclusivo objetivo de ajudar

os novos gestores a se posicionarem diante das demandas mundiais, fizemos
a seguinte reflexão: “De que forma o setor público municipal pode começar

a atuar para gerar um efeito catalisador no processo de internacionalização
do Município?”

14
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Propomos, despretensiosamente, os seguintes passos:

1. Dimensão municipal: pensar e posicionar o Município como um Ente

Federativo com a capacidade de incorporação de conhecimentos, saberes e fazeres para melhorar a política pública do ponto de vista dos seus

órgãos locais, seus gestores, sua atuação e sua capacidade de entregar

serviços para a população. O Município pode passar a assumir um papel
ativo e de protagonista na agenda internacional, liderando eventos, pau-

tas mundiais, prêmios, incorporação ou disseminação de boas práticas
de gestão municipal.

2. Dimensão econômica público-privada: realizada entre interesses públicos e privados que interagem de forma recíproca, possibilitando uma livre

troca de informações, serviços, bens, conhecimentos e saberes, gerando
uma maior oxigenação e agilidade no desenvolvimento da economia

local, na integração entre setores econômicos públicos e privados e na
redução de barreiras alfandegárias, tributárias ou limitações de comércios, aumentando os ciclos produtivos de desenvolvimento da economia.

Pequenos posicionamentos do Município podem ajudar a destravar pro-

cessos que geram um grande impacto no desenvolvimento econômico
local. Ao se criar espaços institucionais para a discussão com o setor

privado para propiciar a atuação de forma republicana, transparente,
como em parcerias público-privadas ou mecanismos análogos, pode-se

ter um exemplo efetivo a ser aprendido com Municípios de fora do Brasil
e absolutamente permitido e estimulado pelos tribunais de contas e ór-

gãos de controle. As ações de compliance e as políticas de conformidade

passam por um processo de aproximação com a sociedade e com o setor
privado e isso é um tema que ainda precisa ser aprendido pelas gestões
públicas municipais. Se o Município não estiver aberto para este tipo de
reflexão, discussão e mudança na forma de pensar e agir esse avanço não
irá acontecer.

3. Dimensão integrativa local: o avanço cultural, a ampliação das formas

de interação entre as pessoas em sociedade, a habilitação prática e operacional para ações de comércio e formação humana em âmbito acadêmico

e técnico-científico. Enfim, tudo aqui que muda a interação social local
com seus impactos positivos e/ou negativos em função de uma maior
ou menor abertura e estruturação da cooperação internacional;

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

15

4. Dimensão privada: a relação entre as empresas, entre as pessoas e entre
os privados. O Município pode estimular e criar as condições objetivas
para que seus munícipes, cidadãos, empreendedores vivam de forma
natural a internacionalização. Quando não criadas as condições ob-

jetivas, as ações privadas associadas à internacionalização tendem a
prosperar.

Pensando de uma forma simplificada de correlações de causa e efeito

temos um caminhar da dimensão 1 até a dimensão 4.

Quando é estimulada a Dimensão municipal, ela influencia a economia

público-privada, que gera impacto na forma integrativa local, possibilitando
um melhor ambiente para todos viverem de forma privada com uma relação
natural com o processo de internacionalização.

Se você cria um ambiente propício para a cooperação, automaticamente,

em cada uma dessas esferas, ela se amplia e se propaga para as demais. Além

disso, a cooperação internacional nos permite aprender com os diferentes

e com as diferenças, o que torna as pessoas que a praticam mais resilientes,

perseverantes e mais flexíveis em relação às distintas visões de mundo, além
de as capacitar a trabalhar com grandes desafios locais, regionais e mundiais,

e, mesmo diante de crises e adversidades, ainda assim, as capacitar para que
tenham uma relação propositiva, positiva e pragmática na busca de soluções

para os problemas diagnosticados. O pragmatismo, por exemplo, é uma das
linhas teóricas defendidas pelos teóricos para a atuação dos Estados Nacionais

em cooperação internacional entre outras diferentes abordagens possíveis. Os

Municípios podem aprender também a somar dentro de sua área de competência as ações de política nacional. O Brasil só tem a ganhar.

Outra característica objetiva direta é um intercâmbio cultural entre as

ações de cooperação que culminam em um processo de formação desde uma

origem na gestão pública municipal para o aprendizado de uma nova cultura e uma nova língua, como forma de se criar canais de comunicação, estudo

e intercâmbio entre as pessoas, de maneira simples e desburocratizada. Isso
pode ser feito por meio de rápidos processos de irmanamento entre cidades

e por decisões empresariais em políticas de investimentos recíprocas entre
empresas privadas.
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Uma vez respeitados: 1) os limites das competências dos Estados Nacio-

nais; 2) as leis dos países (ou blocos econômicos) de origem e destino da cooperação; 3) as regras e os acordos internacionais vigentes, a forma de atuação
para o Município, seus cidadãos e setor privado é livre.

É preciso se ter em conta que o Município é livre para cooperar em suas

áreas de competência e interesse; no entanto, tem de conhecer e se adequar

aos padrões e políticas vigentes na estrutura de geopolítica internacional.
Existem competências exclusivas do país como estado nacional e isso precisa
ser conhecido e respeitado. Além disso, as regras para intercâmbio de pessoas,

recursos e formas de financiamento também possuem uma regulamentação
própria. O grande avanço é a percepção de que o cumprimento de metas e o

atingimento dos resultados pactuados pelo Brasil internacionalmente passam
obrigatoriamente pela ação dos Entes públicos municipais. É preciso atuação
de forma federativa, integrada e sinérgica. Garantindo uma simbiose na atuação da União, dos Estados, do DF e dos Municípios em todos os temas que lhes
são constitucionalmente atribuídos.

O Município que começa atuar em cooperação internacional asfalta

um caminho para a percepção e a replicação da sua atuação de forma global,
caso possua ações de excelência em gestão pública, qualifica seus cidadãos e
suas empresas locais para a atuação e competição num mundo global. Esse
simples fato já seria uma justificativa suficiente.

Ao cooperar internacionalmente, os países podem se beneficiar da troca

de conhecimentos, experiências e recursos, além da ajuda mútua ou multila-

teral para a solução de conflitos e problemas internos. Por vivermos em um
mundo de intensa troca cultural, comercial, política e econômica, evidenciados

pela globalização, a cooperação se torna cada vez mais crucial para o desenvol-

vimento das nações. É a partir dela que se somam esforços para identificar e

construir ideias e soluções para problemas enfrentados no mundo globalizado.
Cooperar internacionalmente é a chance que os Municípios têm de in-

teragir como o mundo como ele é. Sem idealização e sem utopias, mas com
pragmatismo e com foco em resultados. É a forma de gerir seu Município
olhando para frente, percebendo os desafios do mundo e adaptando-os à realidade de seus munícipes.
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Abster-se de cooperar internacionalmente é um erro, que vai cobrar a

fatura no médio e no longo prazo. É abster-se de conhecer o mundo e se per-

ceber como parte do mundo;

Prefeito(a), não deixe essa conta para ser paga pelas gerações futuras.

Coopere internacionalmente desde o início de sua gestão e crie as condições
iniciais para que a integração e a globalização aconteçam de forma positiva
no seu Município.

1.2 Como cooperar internacionalmente?
Procure a CNM. Preencha seus dados no formulário e entraremos em

contato para fazermos um rápido diagnóstico vocacional do seu Município e
colocaremos sua equipe interna em contato com todos os Entes e atores que
sejam adequados para que seu Município possa começar a cooperar.

Com base neste diagnóstico, será possível elaborar um plano de ação.

A CNM poderá apoiar os Municípios nos contatos iniciais e nos canais

de acesso, mas a operacionalização e a continuidade da cooperação depende-

rão da articulação de cada Município com o ator que ela decidiu cooperar em
seu plano de ação.

O Município pode optar por somar esforços nas ações de cooperação in-

ternacional da CNM, bem como participar de projetos e pautas internacionais
que ela defende ou poderá decidir atuar de forma bilateral com as agências,

países ou demais atores da cooperação internacional. O papel da CNM será o

de apresentar essas diferentes realidades e suportar os Municípios nos conta-

tos iniciais. A cooperação é feita com o Município e para o Município. A CNM
atua apenas como um catalisador do processo.

Exemplos de como Municípios podem atuar no cenário internacional:
a. pode fazer parte de uma rede de cidades, de organismos internacionais com o objetivo de conhecer boas práticas e de trocar conhecimentos em diferentes temáticas;

b. pode se candidatar para fazer parte de projetos internacionais imple-

mentados no país, sejam de cooperação internacional, sejam projetos
com apoio internacional;
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c. pode estabelecer parcerias para o fomento de práticas em áreas prioritárias como saúde, educação, economia, tecnologia, ciência e segurança etc.;

d. pode utilizar o reconhecimento internacional de práticas exitosas
implementadas no território bem como para se aproximar e estabelecer parcerias, inclusive com a transferência de recursos ou acesso
a financiamentos;

e. o Município pode estabelecer e implementar compromissos internacionais – como é o caso de ações voltadas para o alcance da agenda

2030 e dos objetivos de desenvolvimento sustentável –, a nova agen-

da urbana, agendas climáticas e mesmo o Pacto Global de Prefeitos
Pelo Clima e Energia;

f. pode buscar acesso a oportunidades de captação de recursos e pro-

jetos, por meio da Plataforma Êxitos, disponível em Êxitos – Plata-

forma de Oportunidades Captação de Recursos (plataformaexitos.
com.br).

g. pode receber refugiados em seu Município, aderindo ao programa
de Interiorização Mais Humana;

h. pode divulgar suas experiências e apoiar projetos internacionalmente, com transferência de conhecimentos, tecnologias e de recursos
para outros países;

i. pode conhecer diferentes realidades do mundo e inventar novas formas objetivas de cooperação.

A CNM faz alguns alertas para os gestores municipais em relação a atuação internacional:

1. É importante que o Município atue internacio-

nalmente de acordo com agendas e prioridades
estabelecidas localmente. Isso ajudará que essa

atuação não seja “seguindo a agenda de outras

pessoas”, mas sim encontrando ferramentas e
oportunidades para resolver problemas definidos
pela gestão pública local.
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2. É preciso atenção para os reconhecimentos e premiações internacionais. Premiações e reconhecimentos regionais e internacionais estão

sendo difundidos e usados como selos de certificação de boas práticas

em nível municipal. São diversas as possibilidades de se inscrever em
processos como esses, em diferentes temáticas, e com diferentes tipos

de prêmios, que podem variar de incentivos financeiros até a difusão
da prática em meios de comunicação da organização promotora.

3. Assinaturas de compromissos podem ser utilizadas para a resolução
de problemas locais, mas não devem ser vistas como ação final, e sim
como um meio de realizar ações. Por exemplo, assumir compromisso

para alcançar os ODS ou a NAU não é a ação final, mas sim o primei-

ro passo para se começar a implementar coisas que podem resolver o
problema.

1.3 O que a CNM faz para apoiar os Municípios nessa
atuação internacional?
A CNM é o braço operacional de interlocução para você ter um contato

direto com todos os canais de operação de cooperação Internacional. Se você
precisa de apoio na inserção internacional do seu Município para melhorar
suas estruturas de gestão, aqui é o canal.

A CNM pode te ajudar a se inserir em pautas da agenda internacional,

oferecendo oportunidades de atuação nos principais temas de trabalho da
área internacional, que são:

• participação em redes nacionais;

• ações em Municípios de Fronteira e apoio à integração de políticas
públicas de transfronteiriças;

• implementação de políticas e ações em prol da população refugiada
no Brasil;

• inserção dos ODS na pauta dos Municípios;
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• participação em projetos, eventos internacionais;

• intercâmbio de conhecimentos e experiências por meio de ações de
cooperação com Municípios de diferentes países;

• projeto UniverCidades;
• projeto InovaJuntos;

• ações de irmanamento;

• contato com o setor de incentivo comercial e cultural das embaixadas;

• apoio e contato com universidades e projetos de pesquisa associados
à realidade municipal brasileira;

• elaboração de estudos técnicos e levantamento de dados correlacionando indicadores nacionais e internacionais;

• posicionamento internacional diante das agendas globais;
• elaboração de espaços de inovação local;

• elaboração de diagnósticos vocacionais locais para identificação das
oportunidades de cooperação internacional.

A área internacional dá o suporte operacional na interlocução com es-

sas agendas, com as agências das Nações Unidas, com as agências de fomento
(JICA, União Europeia etc.), as ações internacionais, a troca de experiências e
o banco de oportunidades.

Também oferece suporte na parte de tradução de documentos iniciais

ou apoio em traduções presenciais entre as equipes de Municípios com ato-

res que se comuniquem em outro idioma. Você pode contar com a equipe da
CNM para atuar como seu interlocutor nas primeiras interações e sondagens
de oportunidades com idiomas distintos em inglês, espanhol, francês e, se for

necessário, algum outro idioma que seja necessário para a cooperação (aten-

ção: ressaltamos que é bastante efetivo que o Município possua ou desenvolva

em seus quadros pessoas com capacidade plena de comunicação no idioma
do ator com quem busca cooperar ou, pelo menos, algum idioma comum,

como inglês, francês ou espanhol). Você pode marcar reuniões com agendas

nas embaixadas na Sede da CNM ou contar com nossa equipe de Brasília para
poio direto nos primeiros passos da cooperação.
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A CNM convida você, prefeito, para que perceba que a cooperação in-

ternacional pode ser muito positiva. Esta ação de inserção internacional lhe
dará a oportunidade de trocar conhecimentos e experiências com outros Entes

internacionais, promovendo, assim, o que seu Município com excelência para

garantir a melhoria da qualidade de vida da população e permitir que haja incorporação de tecnologias, culturas, saberes e fazeres de outros atores externos.

Todas as informações a respeito da atuação da área internacional po-

dem ser encontradas no canal de comunicação da CNM, no site www.cnm.
org.br (aba internacional).

Compartilhamento de boas práticas

Acesse o Conteúdo Exclusivo no Portal da

CNM e conheça boas práticas ou inclua uma
nova boa prática do seu Município! Participe
e compartilhe o conhecimento local. Acesse
pelo QR code.
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PROJETO INOVAJUNTOS

Autores: Lorenna Cavalcante e Rhaellyse Oliveira

Acesse: www.inovajuntos.cnm.org.br e inscreva-se no projeto até 31 de janeiro de 2021.

O projeto mais recente implementado pela CNM é o InovaJuntos – Coo-

peração Urbana Triangular para a Inovação e Sustentabilidade. Durante 4
anos, a CNM e o Centro de Estudos Sociais (CES) de Portugal, com apoio finan-

ceiro da União Europeia, implementarão o Projeto. Os Municípios selecionados, 40 no total, serão divididos em 4 clusters temáticos – desenvolvimento

econômico e inovação; desenvolvimento territorial e consórcios; cidades ver-

des e mudanças climáticas; e espaços inclusivos e inovação cultural e social
– e trabalharão por meio da cooperação triangular com cidades portuguesas
e latino-americanas.

O objetivo do InovaJuntos é fortalecer o desenvolvimento urbano in-

tegrado através de políticas e ações locais de inovação no Brasil, na América
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Latina e em Portugal, visando a contribuir para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e da Nova Agenda Urbana (NAU).

Além dos temas trabalhados por cada cluster temático, o projeto tam-

bém trabalhará concomitantemente os seguintes temas transversais: boa

governança, equidade de gênero, adoção da NAU e dos ODS, participação cidadã, sustentabilidade ambiental e diálogo com crianças e jovens. Todos os
clusters temáticos abordarão essas vertentes, independentemente de seu foco
de atuação.

Os Municípios selecionados serão beneficiados com uma série de ati-

vidades que propiciarão um desenvolvimento local concreto no que se refere
à inovação territorial urbana sustentável, cujos trabalhos serão amplamente

divulgados no cenário nacional e internacional, servindo, assim, de modelo
para a replicação do projeto em outras localidades.

A principal entrega do projeto são os Laboratórios de Inovação Munici-

pal, que serão espaços híbridos (físicos e virtuais), onde as equipes de inovação
atuarão no desenvolvimento e no teste de soluções inovadoras. Ao todo, serão
estabelecidos 20 laboratórios, um em cada Município brasileiro selecionado.

Haverá um processo diagnóstico das vocações de cada Município, a par-

tir de oficinas de análise de vocação e do diálogo público permanente com a

população beneficiária e os demais atores locais interessados. As oficinas de
análise aplicarão uma metodologia com diretrizes para implementar soluções
inovadoras que consolidem a inovação territorial urbana sustentável.

Para garantir uma eficaz troca de conhecimento, o projeto prevê mis-

sões e intercâmbios técnicos, que serão viagens em campo aos Municípios
selecionados, buscando a promoção do trabalho em conjunto com a equipe e

a sociedade local, troca de experiências, análise direta nos territórios selecionados e fortalecimento da relação com Portugal e a América Latina para busca
de soluções inovadoras que possam ser replicadas nos Municípios.

Para se candidatar, o Município deve acessar o formulário on-line dis-

ponível no site inovajuntos.cnm.org.br. O processo seletivo se dará de acordo
com as seguintes etapas:

1. análise das candidaturas e classificação dos mais bem pontuados de

acordo com os critérios do cluster temático e dos critérios dos temas
transversais;

2. entrevista on-line, de até uma hora, com os classificados;
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3. organização geral dos Municípios entrevistados em uma lista úni-

ca, ordenada pela pontuação obtida no formulário e somada com a
pontuação da etapa 2, para as rodadas de classificação e preenchimento das vagas por cluster e região;

4. rodadas de classificação para preenchimento das vagas em cada um
dos clusters temáticos, respeitando o critério regional.

Para a seleção dos 4 Municípios, serão realizadas rodadas de acordo com

a pontuação obtida nas etapas 1 e 2 e respeitando a distribuição regional dos
Municípios. Após o ranqueamento, os Municípios mais bem pontuados irão

preenchendo a vaga disponível para o cluster selecionado e representarão a
região da qual fazem parte. Caso as 4 vagas não sejam preenchidas seguindo
essas rodadas, o critério regional será desconsiderado, permitindo a realização de novas entrevistas.

O passo a passo de todo o processo está disponível no site do projeto

inovajuntos.cnm.org.br, que conta com uma playlist com vídeos explicativos
sobre como se candidatar.

A inovação e a sustentabilidade serão trabalhadas dentro dos 4 clusters

temáticos estabelecidos e abordadas a seguir.

2.1 Inovação na gestão municipal
A inovação está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Entretanto,

muitas vezes, a primeira ideia que vem à mente quando se fala em inovação é a
tecnologia. Apesar de haver essa associação, inovar engloba muitas outras áreas.

O termo se refere à introdução de nova prática ou mudanças em prá-

ticas anteriores, por meio da incorporação de novos elementos ou estraté-

gias de ação, ou, ainda, de uma nova combinação dos mecanismos de gestão
existentes que produzam resultados positivos para a governança municipal
e para a sociedade.

Por isso, inovar na gestão pública significa implementar ações/proces-

sos que sejam soluções para os problemas enfrentados pela sociedade, dentro
das inúmeras áreas de responsabilidade e competência dos Municípios, impactando diretamente na qualidade de vida de sua população.
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Para a análise de como inovar nos Municípios, é necessário considerar

os reais problemas enfrentados pelos seus habitantes e, então, pensar as diversas formas que as mudanças serão sentidas, para garantir que impactem

de forma responsável e útil. Ou seja, iniciativas que integrem diferentes áreas

da gestão, estabeleçam parcerias, melhorem indicadores, reduzam custos,
incentivem a transparência, enfim, utilizem de diversos fatores combinados
para chegar a uma solução inovadora.

Nesse sentido, o projeto abordará as diversas maneiras de se inovar

dentro de cada cluster temático trabalhado, partindo dos reais problemas enfrentados pelo Município e objetivando a melhor forma que a população local

será impactada pelas ações. Como entrega, haverá os Laboratórios de inovação,
que serão implementados em cada Município brasileiro, onde as equipes de

inovação trabalharão desenvolvimento e teste de soluções inovadoras, como
mencionado anteriormente.

2.2 Sustentabilidade
Além da inovação, o projeto se destaca por acompanhar o debate das

agendas internacionais em temas econômicos e ambientais ao impulsionar o
tema da sustentabilidade. Ele trabalha com o propósito de a inovação se per-

petuar no tempo após o fim de sua execução e o de promover soluções e ações

ambientalmente mais sustentáveis, visando à formação de cidades verdes e
resilientes às mudanças climáticas.

Em relação ao desenvolvimento urbano sustentável, as ações propostas

visam a atingir o objetivo geral do projeto de contribuir com a implementação
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Nova Agenda Urbana

(NAU), incentivando todos os níveis de governo a tomarem iniciativas para
uma mudança no paradigma urbano como parte do compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável.

Junto à Agenda 2030 e aos ODS, o projeto irá trabalhar com a Nova

Agenda Urbana, que tem o objetivo de formular um novo modelo de urbanis-

mo sustentável, estabelecendo 175 princípios para orientar as cidades em seus
esforços em prol do desenvolvimento urbano sustentável.

Na NAU, os impactos ambientais causados pelo homem são reconhecidos

como ameaças que devem ser combatidas, tendo em vista o rápido crescimen-
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to da população mundial e o impacto gerado pelos padrões insustentáveis. O

documento adota pilares que promovem fontes de financiamento e fortalecimento dos instrumentos financeiros locais, o aprimoramento e o regulamento

da legislação urbana e a promoção e a sensibilização do planejamento urbano
sustentável nos Municípios.

Os pilares da Nova Agenda Urbana (NAU)

Fonte: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Nova Agenda Urbana, CNM

A NAU é fundamentada também por princípios e compromissos sociais,

econômicos e planejamento político em nível nacional e local para a execução
eficaz dos objetivos. A gestão pública municipal tem um papel-chave na implementação desta agenda global de sustentabilidade ao formular políticas

locais aderentes à realidade local de suas comunidades e ao incentivar todos

os setores a realizar ações, programas e políticas alinhadas aos princípios e
aos compromissos.

Os Municípios brasileiros já apresentam competências centrais e pos-

sibilidades de implementação de políticas locais e agendas globais de sustentabilidade. O Projeto InovaJuntos contribuirá diretamente com este objetivo

ao promover ações mais sustentáveis e o fortalecimento das capacidades das

autoridades locais para a construção de políticas públicas inovadoras e sustentáveis nos Municípios.
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A ação abordará a sustentabilidade ambiental nos Municípios que ca-

recem de políticas de conversação ambiental no Brasil e na América Latina

para a promoção de cidades verdes e resilientes às mudanças climáticas nos
diferentes clusters temáticos e, de maneira mais abrangente, no Cluster 3 – Cidades Verdes e Mudanças Climáticas.

2.3 Sustentabilidade como legado do Projeto
Para atingir essa proposta, o Projeto irá planejar e implementar ações

ao longo de sua execução para que os Municípios brasileiros gerem resultados

inovadores e sustentáveis ao longo do tempo, visando à transformação política
e institucional das agendas locais. Como resultado, serão criados espaços de

inovação nas cidades brasileiras por meio da cooperação entre cidades portuguesas e latino-americanas a partir das vocações territoriais, com equipes

multissetoriais capacitadas para desenvolverem soluções inovadoras e sustentáveis mesmo sem o financiamento da União Europeia.

A ideia é que as ações realizadas possam impactar diretamente os gru-

pos-alvos do projeto, por meio de capacitações em desenvolvimento urbano

sustentável, da elaboração e do financiamento de soluções e projetos nos Municípios e da criação de planos de sustentabilidade dos laboratórios de inova-

ção. Os beneficiários finais poderão usufruir dos materiais disponibilizados
mesmo após o fim do projeto, além de conhecer potenciais oportunidades de
parceria com o setor privado para o investimento em serviços e produtos para
o desenvolvimento urbano sustentável.

Essas atividades contribuirão com a sustentabilidade do Projeto após

o fim de sua execução em diferentes níveis estratégicos:

• Nível financeiro: todas as atividades implementadas em nível local

gerarão novas oportunidades de apresentação e financiamento de
projetos nacionais e internacionais inéditos;

• Nível institucional: as ações para inovação local serão elaboradas

com estratégias de sustentabilidade no tempo, sempre respeitando
a realidade local;
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• Nível das políticas: criação de um espaço de inovação na CNM, favorecendo o debate e a inserção do tema de inovação para o desenvol-

vimento sustentável, além da incorporação do tema na sua agenda
de acompanhamento de políticas e leis, podendo ser absorvido tam-

bém por outras áreas da entidade e outras associações interessadas;

• Nível ambiental: as ações realizadas em cada cluster temático, em

especial ao de cidades verdes e mudanças climáticas, poderão gerar

insumos para ações ambientalmente mais sustentáveis nas cidades.

2.4 Clusters temáticos
O InovaJuntos está dividido no que chamamos de clusters temáticos,

que são os grupos de atuação em que os Municípios serão alocados após a seleção. Ao todo são 4, e a explicação sobre como cada um será trabalhado está
brevemente detalhada a seguir.

2.4.1 Desenvolvimento Econômico e Inovação
Se desenvolver economicamente é o principal foco de toda economia.

Esse processo de acúmulo de capital para trazer resultados positivos que geram impacto na produtividade e renda dos habitantes é um dos pilares mais

essenciais para a sustentação dos Municípios e a principal maneira deles con-

seguirem arrecadar impostos para transformar em entregas para a melhoria
de vida de sua população.

Em outras palavras, o desenvolvimento econômico merece especial

destaque numa gestão municipal eficiente. Atrelado a isso, temos a constata-

ção de que vários processos e ações voltadas para o desenvolvimento acabam
atrapalhando a melhoria na gestão dessa área e, portanto, devem ser analisados, reavaliados, repensados e reajustados. O projeto InovaJuntos vem com a
proposta de identificar os problemas enfrentados pelos Municípios e buscar
soluções inovadoras.

No âmbito do desenvolvimento econômico, a meta é identificar e im-

plementar ações de inovação que possam gerar impacto no desenvolvimento
econômico local, relação positiva com o setor privado, ações inovadoras nas
compras governamentais, inovação nas instituições econômicas, moderni-
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zação dos serviços públicos, reforço do orçamento participativo, desburocratização de processos etc.

2.4.2 Desenvolvimento Territorial e Consórcios
A crescente atribuição de competências aos Municípios sem o propor-

cional aporte financeiro para sua realização prejudica a atuação dos gestores

e, consequentemente, o alcance da sua população final. Para tentar diminuir
este problema e seus efeitos, os consórcios públicos intermunicipais despon-

tam como uma alternativa de fortalecimento e integração dos governos locais
a partir da colaboração recíproca para a consecução de fins convergentes que
não se solucionariam pela atuação isolada dos Municípios.

O tema de consórcios trabalha essencialmente a ideia de trabalho em

conjunto, de cooperação. Essa é uma maneira de trabalhar junto a outros Municípios e garantir produtos e serviços demandados pela população benefi-

ciária final que, por falta de recursos públicos, acabam sendo negligenciados.

Visto que o projeto InovaJuntos tem como base a cooperação intermu-

nicipal e reconhece a importância desta ação para beneficiar a população, irá

atuar na temática dos consórcios como meio de desenvolvimento territorial
e trabalhará para o fomento ou participação em cadeia de troca de produtos

ou serviços com outros Municípios. Um dos meios para o alcance deste desenvolvimento será a análise dos exemplos de cooperação de Municípios portugueses e outros exemplos da Europa de referências na prestação de serviços

públicos para a população. A partir desta análise, adaptaremos as ideias e as
soluções encontradas para a realidade brasileira.

2.4.3 Cidades Verdes e Mudanças Climáticas
As mudanças climáticas são um dos maiores desafios da atualidade,

causando impactos e desastres ambientais irreversíveis em diferentes partes
do mundo. Os centros urbanos são os principais polos responsáveis pelas atividades econômicas e culturais, o que aumenta a taxa de urbanização e a pressão

aos governos pelo suprimento de serviços essenciais de energia, água, educa-

ção, saúde e transporte. Já a agenda de mudanças climáticas e construção de
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cidades verdes é uma agenda que exige mais conscientização pelos governos
locais e a adoção de medidas para a mitigação de efeitos nas áreas urbanas.

É bastante comum ouvir relatos dos Municípios que sofrem diretamen-

te estes impactos, sendo muitas vezes afetados por estarem localizados em
áreas áridas e pela falta de fornecimento da água e de energia. Além disso, as

mudanças climáticas afetam a saúde e a produção de alimentos, sendo mui-

tos Municípios impactados pelas alterações na agricultura e pecuária, chuvas
intensas e secas prolongadas, pelo uso inadequado dos recursos naturais e a
falta de saneamento básico.

Os governos locais têm um papel relevante na mitigação dos efeitos na

população. Almejando esse objetivo, o projeto capacitará e apoiará os Municípios na conscientização e no desenvolvimento de soluções ambientalmente
sustentáveis, incluindo ações que promovam: o uso de energias limpas e sus-

tentáveis, mitigação de impactos climáticos e destinação ambientalmente
correta de resíduos sólidos (coleta seletiva ou compostagem) e a disposição
final ambientalmente correta (aterro sanitário).

2.4.4 Espaços Inclusivos e Inovação Cultural e Social
Outras áreas que têm muita importância na gestão municipal são o

reconhecimento da identidade cultural da população do Município, a neces-

sidade de inclusão e o atendimento de suas demandas sociais. A cultura é o
cartão de visita de um povo e representa a forma como a própria comunidade

se enxerga, se relaciona, se comporta e se apresenta. Suas interações sociais
determinam como a convivência se dá, impactando sua cultura. A preserva-

ção e o incentivo dos traços culturais são responsabilidades dos gestores que

atuam no Município e devem ser abordados e trabalhados. Para garantir a representação da população é essencial sua participação nas ações de acompanhamento, estruturação e divulgação.

Dessa forma, o projeto InovaJuntos apresenta como proposta a imple-

mentação de espaços inclusivos e inovação social e cultural. O desenho desses
espaços será feito em conjunto com a população para que as reais necessidades, no caso de lazer, cultura e atendimento social, sejam discutidas para a
busca por soluções.
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O objetivo é fazer com que esses espaços sejam híbridos, de integração

presencial e a distância, com uso da internet e de mídias sociais. Para garantir

que inovações sociais e culturais sejam alcançadas e implementadas, trabalha-

remos em conjunto com outros Municípios participantes desse mesmo cluster,
a fim de identificar experiências e conhecimentos que possam ser adaptados e

replicados, ou sirvam de incentivo para a construção de uma solução inovadora.

Para alcançar suas metas, o cluster trabalhará a inclusão social, econô-

mica, cultural e digital, com ações focadas nos espaços públicos, mobilidade
urbana, incentivo e fomento cultural e valorização da identidade cultural local,
incluindo o alcance de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social.

Para conhecer mais sobre o projeto e como se

inscrever, acesse www.inovajuntos.cnm.org.
br ou o QR Code ao lado, ou, ainda, ligue para
(61) 2101-6630 ou (61) 2101-6064.
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3

OS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ODS) NOS
MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Autora: Isabella da Silva dos Santos

3.1 O que são os ODS?
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, assinada em 2015

pelo Brasil e outros 192 países-membros da Organização das Nações Unidas
(ONU), é um plano de ação que estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS) e 169 metas para acabar com a pobreza e a fome em todos
os lugares; combater as desigualdades dentro e entre os países; construir socie-

dades pacíficas, justas e inclusivas; proteger os direitos humanos e promover
a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas; além de
assegurar a proteção duradoura do planeta e seus recursos naturais.

Ela também estabelece compromissos de criar condições para um cres-

cimento sustentável, inclusivo e economicamente sustentado, prosperidade

compartilhada e trabalho decente para todos, tendo em conta os diferentes
níveis de desenvolvimento e capacidades nacionais. Sendo assim, os ODS tratam de temas cruciais para os Municípios e dependem da atuação municipal
para o seu alcance.
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A CNM possui um site específico para compartilhar notícias e informações sobre os ODS

nos Municípios. A entidade já lançou materiais e guias sobre o tema. Acesse: www.ods.
cnm.org.br.

Os Municípios são atores centrais e transformadores para que os 17 ODS

sejam alcançados até 2030. Por essa razão, apresentaremos algumas questões
que envolvem a implementação desses Objetivos na gestão pública e em ma-

neiras de utilizar essa linguagem internacional para mensurar o desenvolvimento dos Municípios e a prestação de políticas públicas.
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3.2 Por que os ODS são importantes?
Os ODS mostram um caminho que está sendo seguido mundialmente

para gerar processos de desenvolvimento em busca de uma sociedade melhor,

mais justa e mais igualitária. São objetivos e metas claras, a fim de que todos

os governos adotem ações de acordo com as próprias prioridades e atuem em
parceira, orientados a melhorar a vida das pessoas hoje e no futuro.

Os governos municipais e estaduais têm um papel central no alcance

de metas e objetivos por serem os níveis de governo mais próximos da popu-

lação, com a capacidade de identificar necessidades e de dar respostas efetivas
e coerentes a esses problemas. Sendo assim, é importante que o gestor enten-

da como a utilização da Agenda pode impulsionar a resolução de problemas
e necessidades identificados no Município.

A proposta dos ODS não é “reinventar a roda”, e sim facilitar o desen-

volvimento de ações integradas, com uma visão de futuro de longo prazo e

comum a diferentes grupos, que gerem impactos reais na construção do de-

senvolvimento sustentável, ou seja, um desenvolvimento que beneficie a atual
geração e não prejudique as gerações futuras.

Estamos há 10 anos para o prazo de sua concretização, porém os meios

e as formas de garantir a implementação das metas, além de seu monitoramento e avaliação, não são os mesmos para todos os governos.

A inclusão de compromissos nas pautas locais é um desafio, já que as

necessidades e as prioridades dos gestores locais são percebidas de maneiras
opostas. Assim, por um lado, há esforços de traduzir o alinhamento das me-

tas com as competências municipais e, por outro, iniciativas para conseguir
orientar quais ações seriam as mais indicadas.

Destaca-se, ainda, a atuação de organizações e redes internacionais

que reúnem cidades e associações municipalistas e, consequentemente, experiências municipais bem-sucedidas ao redor do mundo. A Organização
Mundial de Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) lança relatórios anuais
sobre dados subnacionais, incluindo a implementação subnacional dos ODS
em todo o mundo.
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A atuação da CNM para qualificar os Municípios
em relação aos ODS e para gerar ferramentas de

monitoramento é um exemplo mundial para

outras associações municipalistas e governos
locais. Acesse os relatórios mundiais sobre a

localização dos ODS, lançados anualmente pela
CGLU. Acesse pelo QR code.

3.3 Como implementar os ODS no meu Município?

SENSIBILIZAÇÃO
Sensibilizar e defender
a ideia

MONITORAMENTO
Monitorar e avaliar:
rever estratégias e
registrar o legado

SITUAÇÃO ATUAL
Levantar a situação
atual em relação aos
ODS

NECESSIDADES E
PRIORIDADE

GOVERNANÇA

Identificar as reais
necessidades e definir
prioridades

Construir mecanismos
de governança

PARCERIAS
Estabelecer estratégias
de Implementação e
firmar parcerias

PLANEJAMENTO
Preparar os
instrumentos de
planejamento e gestão
orçamentária

Agora, depois de entender a Agenda e sua importância, a pergunta é:

como implementar no Município e incorporar esses objetivos e metas? A CNM
elencou alguns passos a serem seguidos pelos gestores na atuação alinhada aos

ODS. É importante destacar uma vez mais que esse processo será realizado de
maneira muito específica em cada Município, respeitando as peculiaridades e
as características da realidade local.
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3.3.1 Sensibilize sua equipe e população
A partir da decisão de adotar a Agenda 2030 como estratégia de go-

verno, a equipe de trabalho deve perceber a importância dos ODS e ser sen-

sibilizada sobre sua implementação no Município. A atuação para o alcance

da Agenda depende do engajamento e da apropriação do tema por todos os

envolvidos em sua implementação, incluindo a equipe de secretários e servidores e a população.

O conhecimento sobre a Agenda 2030 é fundamental para que se tenha

uma visão clara de como ações realizadas localmente podem gerar resultados
concretos para o cumprimento da agenda. Também é importante a sensibi-

lização e o envolvimento dos vereadores, membros do Judiciário, órgãos de
controle, da sociedade civil, da academia e do setor privado, bem como dos
atores estaduais e federais que atuam no Município.

Esse processo será constante e precisará ser realizado durante toda a

implementação da Agenda no Município.

NA PRÁTICA
Uma boa forma de sensibilizar sua equipe é organizar encontros em

que cada ODS possa ser discutido e possa ser dada a oportunidade a cada ator
de contribuir com ideias e ações. Trabalhe a comunicação interna e externa

para que a Agenda seja percebida como relevante pelos diferentes atores envolvidos e que possam entender sua relação com as políticas públicas e cotidiano da prefeitura.

Busque formas simples e constantes de se comunicar e “contar o que

está́ acontecendo”: compartilhar os sucessos e os obstáculos pode sensibilizar atores para um maior engajamento. Cartazes, placas, programas de rádio,

audiências públicas e redes sociais são algumas das sugestões. A comunicação deve ser voltada ao interesse público, ao que está́ sendo feito para gerar os
resultados que a sociedade espera.

Evite verbos no gerúndio e no futuro: a sociedade não quer saber o que

está́ sendo feito ou o que se pretende fazer: diga o que fez!

Sempre é bom lembrar que as ações de todo(a)s, ainda que em âmbito

local, contribuirão para o alcance de uma agenda global!
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3.3.2 Conheça a situação do Município em relação aos ODS
Levantar a situação do Município de acordo com os indicadores da

Agenda é importante para identificar o ponto de partida. O diagnóstico é ne-

cessário para definir como será a atuação do Município, baseando a tomada

de decisão nos dados e nas informações levantados, bem como com a análise

comparativa em relação à situação do país, do Estado ou de Municípios semelhantes. O retrato inicial do Município também servirá para o posterior

acompanhamento e avaliação da evolução das ações e das decisões tomadas.
A Agenda 2030 tem como objetivo “não deixar ninguém para trás” e,

para que ninguém seja deixado para trás, é preciso saber onde estão todas as
pessoas. Dessa maneira, os indicadores precisam refletir a realidade. A desagregação de dados é fundamental para que se identifique os reais problemas
de grupos mais vulneráveis e excluídos e se promovam políticas públicas focalizadas e mais eficazes.

Importante também é fazer isso de forma simples, ou seja, comunicando

e dando visibilidade às ações, de maneira que esses indicadores sejam percebi-

dos como úteis pela população e que deem transparência à gestão. Mais uma

vez, esse trabalho precisa ser participativo e transversal, envolvendo diferentes
áreas e setores. Uma boa maneira de envolver os diferentes atores é promover
consultas públicas, fóruns comunitários ou mesmo espaços de participação.

NA PRÁTICA
Para apoiar a realização do diagnóstico do Município e a definição do

retrato inicial da gestão, a CNM lançou a ferramenta on-line Mandala ODS, que
reúne 28 indicadores alinhados aos ODS para todos os 5.568 Municípios, divi-

didos em 4 dimensões: institucional, econômica, ambiental e social. Acesse:
www.ods.cnm.org.br/mandala-municipal.

Saber de onde está partindo ajudará a saber aonde chegou e os avanços

alcançados!
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3.3.3 Identifique as reais necessidades e defina prioridades
Com o diagnóstico realizado, o Município consegue identificar as reais

necessidades e pontos que merecem atenção e, a partir disso, com os dados e
as informações, definir as prioridades.

As necessidades são provavelmente maiores do que os recursos dis-

poníveis poderão suprir, então é essencial identificar as ações fundamentais
para realizar mudanças concretas nos Municípios, resolver situações críticas
e gerar efeitos positivos para a sociedade local.

Considerando as linhas estratégicas com as quais os prefeitos se compro-

meteram na campanha, os recursos disponíveis, as iniciativas já em andamento
e os ODS relacionados, é chegado um dos momentos mais difíceis da gestão:
fazer escolhas, ou seja, definir os eixos estratégicos prioritários cujos resultados serão definidores do sucesso do governo e da aprovação da sociedade local.

Em um processo participativo, as prioridades são definidas de forma

conjunta com a sociedade. Essa é uma forma de conseguir a parceria da co-

munidade, realizando ao mesmo tempo uma atividade de fortalecimento de

capacidades, por ensinar a tomar decisões com base em evidências da reali-

dade, e estimulando a responsabilidade compartilhada em relação aos compromissos que serão assumidos.

Avalie com cuidado a decisão de descontinuidade de iniciativas da

gestão anterior, especialmente se estiverem “dando certo”, de acordo com as
avaliações de resultado. Lembre-se de que o investimento institucional de co-

locar uma iniciativa em pé é por vezes muito alto e descontinuidades por razões meramente políticas podem estar distantes dos interesses da sociedade.

NA PRÁTICA
A tomada de decisão com base nos dados da realidade possibilita a de-

finição de prioridades e a eficácia das ações e políticas planejadas. Os recursos
precisam ser maximizados e utilizados de maneira inteligente pelo gestor, incluindo recursos humanos, financeiros e o tempo para sua concretização.
A priorização das ações tornará possível a entrega!
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3.3.4 Prepare os Planos de Governo e os instrumentos de Gestão
Orçamentária
Alinhar as iniciativas com o orçamento e plano de governo é outro passo

para a incorporação da Agenda. Com o diagnóstico finalizado e as prioridades
definidas, é possível elaborar um Plano com os objetivos estratégicos, as metas, os prazos e os responsáveis.

Este instrumento será o orientador do Plano Plurianual do Município

(PPA) e demais instrumentos legais da gestão orçamentária, a Lei Orçamen-

tária Anual (LOA), e servirá também para comunicar os resultados de todo o
trabalho de sensibilização e mobilização. Além do PPA, as áreas setoriais (ex.

saúde, educação etc.) em diversos casos têm a obrigatoriedade de elaborar
planos. Esses planos devem estar sempre articulados com o PPA, pois é no PPA
que está a previsão de alocação de recursos.

É importante que fique explícito nos documentos de planejamento

construídos como as ações contribuem para alcançar os ODS. Isso pode ser
realizado de diversas maneiras: pode ser apresentado como as ações do PPA

contribuirão para cada ODS de forma individual; pode ser analisado como as
ações de uma área contribuirão para ODS específicos; ou, ainda, pode elaborar-se essa seção da maneira que parecer mais coerente com a forma de trabalho da gestão.

NA PRÁTICA
É importante que nos planos sejam identificados para quais ODS e in-

dicadores as ações e políticas propostas contribuem. Por exemplo, se a ação

implementada será na área de saúde, haverá relação direta com metas do ODS
3 – Saúde e bem-estar, mas poderá haver com metas de outros ODS, como o

ODS 1 – Erradicação da pobreza, 2 – Fome zero e Agricultura sustentável e
10 – Redução das desigualdades, que é o caso do indicador de nascidos com
baixo peso.

O alinhamento dos instrumentos de planejamento e orçamento com

os ODS garantirá clareza sobre as contribuições do Município para a concretização da Agenda!
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O Plano Plurianual (PPA) é uma exigência da Consti-

tuição Federal (art. 165. Par. 1o), devendo, portanto,
ser elaborado por todos os Municípios. É o documen-

to que reflete todas as ações que a Administração
Pública Municipal irá executar ao longo do período

de quatro anos de governo, abrangendo as ações de
todos os órgãos.

3.3.5 Estabeleça parcerias e estratégias de financiamento
Os ODS trabalham temas transversais que naturalmente envolvem di-

ferentes áreas da gestão e setores da sociedade. Sendo assim, estabelecer par-

cerias é importante para o sucesso da implementação, no qual se concretizam
todas as ações e os projetos delineados e pode ser o diferencial que tornará
possível que tudo se consolide.

A inclusão de parceiros no desenvolvimento de políticas públicas forta-

lece a gestão municipal, possibilitando ações que não seriam possíveis antes e
podendo ser uma ferramenta para mobilizar recursos e financiamento. Tendo
em vista a crise de recursos financeiros que os Municípios estão enfrentando,
é preciso buscar parceiros para cofinanciar ou apoiar iniciativas.

A Agenda 2030 é implementado por países ao redor
do mundo e é defendida e fomentada por entidades
de diferentes setores, fazendo parte do foco de atua-

ção de financiadores internacionais e programas de

cooperação descentralizada. A atuação com os ODS é

uma linguagem comum entendida por esses atores.
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3.3.6 Construa Mecanismos de Governança
Outro fator que influencia na incorporação dos ODS é a governança na

prefeitura, em que a participação da sociedade é essencial para o alcance da
Agenda, já que é necessário o envolvimento de todos a fim de que se logrem
resultados concretos.

Além disso, os governos municipais não são capazes de fazer tudo sozi-

nhos. É fundamental que os diferentes atores sejam envolvidos e entendam suas
responsabilidades e capacidades para fortalecer o Município como um todo.

Governança pode ser entendida como os mecanismos

que buscam convergência dos interesses de atores

direta e indiretamente envolvidos ou afetados pelas

atividades de uma organização (no caso, as políticas
públicas municipais). Nessa situação, os interesses

devem estar voltados para ao bem comum, de forma
que este prevaleça sobre os interesses individuais de
pessoas ou grupos (NARDES, 2016).

3.3.7 Utilize ferramentas de monitoramento e avaliação das ações
Monitorar e avaliar os programas estratégicos possibilitará processos

de melhorias e ajustes constantes, com o objetivo de alcançar melhores resultados. Com isso, será possível acompanhar o progresso das ações e identificar
se a prefeitura está no caminho certo ou se é necessário rever a estratégia.

Como já́ mencionado, a cada ODS está associado um conjunto de metas

e, a elas, um conjunto de indicadores. A partir das estratégias municipais definidas para o desenvolvimento, devem ser definidos os indicadores e as metas aplicáveis a cada Município, que estarão refletidos nos planos de governo.
O monitoramento possibilita aprender a partir de experiências e des-

cobrir como as coisas funcionam. A partir dele, é possível verificar o que dá́
certo e o que não dá, o que vai bem e mal, o que tem sucesso e aquilo que fa-

lha. Monitoramos para favorecer, corrigir e evitar erros, desvios e desperdício
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e, ainda, para dar transparência aos processos, permitindo, por exemplo, que

outros cidadãos e outros atores interessados saibam o que está́ acontecendo
em determinada iniciativa.

Se realizados de forma conjunta e participativa, o monitoramento e a

avaliação podem se tornar excelentes mecanismos de aprendizado e de regis-

tro do legado deixado por toda equipe que se dedicou a tornar o Município um
lugar mais sustentável.

As metas dos ODS e seus indicadores ajudarão os Municípios a desenvol-

verem estratégias de implementação e alocar recursos para a sua realização.

NA PRÁTICA
Para avaliar a implementação faça perguntas como: fomos eficazes na

implementação das estratégias? Fomos eficientes na aplicação dos recursos

que alocamos? Até́ que ponto geramos as transformações previstas? Elas são
sustentáveis? Que capacidades locais foram geradas neste processo?

É preciso estar constantemente acompanhando os indicadores de sua

gestão. Quanto mais observar, acompanhar e monitorar os processos e as ações

com qualidade e dados confiáveis, maior será a capacidade em tomar decisões
para o desenvolvimento sustentável do Município!

3.4 O que se deve evitar?
Para que a implementação dos ODS nos Municípios seja efetiva e útil,

devemos também identificar o que evitar. Elencamos alguns pontos de atenção:
1- a população precisa perceber o trabalho como relevante: o discurso
e os envolvidos não podem focar apenas na construção de grupos de

trabalho e no planejamento das ações, mas também na comunicação
e na transparência;

2- todo o trabalho precisa ser registrado e acompanhado: as ações
realizadas precisam ser documentadas e mensuradas;

3- discurso tem que estar acompanhado de ação: o compromisso com
a implementação da Agenda é importante, mas não o suficiente,
precisa estar acompanhado da implementação de ações;
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4- ninguém pode ser deixado para trás: as ações precisam impactar

aqueles que precisam, os grupos vulneráveis e excluídos e chegar
em todos os lugares e em todas as pessoas;

5- agenda é um meio de atuação e não um fim: a Agenda precisa ser
vista como uma maneira de a administração local garantir serviços
públicos e entregar políticas.

3.5 Por que o mundo inteiro está tão mobilizado em
garantir os ODS?
Com metas a serem alcançadas até 2030, a Agenda é considerada uma

estratégia mundial para a construção de políticas públicas que resolvam pro-

blemas identificados em todos os territórios, nos cernes das suas estruturas.

Para o seu alcance, foram criados instrumentos de gestão, de políticas, de
ações e de monitoramento que buscam métodos objetivos para a definição
de um caminho comum.

Os ODS são orientadores de como o gestor público pode pensar suas

políticas públicas para a construção de uma sociedade melhor, mais igualitária, mais justa e dentro de uma realidade que possa funcionar em termos de
desenvolvimento sustentável.

É uma maneira de organizar os serviços públicos do seu Município de

forma mensurável e, assim, entregar um serviço melhor para a população e

alcançar resultados em termos de desenvolvimento humano, econômico, social etc., em diferentes áreas.

3.6 Como a CNM está apoiando os Municípios na
implementação dos ODS?
A CNM lançou diferentes materiais e ferramentas para apoiar os gesto-

res públicos municipais na implementação dos ODS. Dois Guias com orienta-

ções específicas em cada um dos ODS foram disponibilizados para capacitar
as equipes municipais no entendimento e na atuação alinhada aos Objetivos.
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Acesse pelo QR code o Guia para Localização dos Ob-

jetivos de Desenvolvimento Sustentável nos Municípios

Brasileiros – O que os gestores municipais precisam
saber e o Guia para Integração dos ODS nos Municípios Brasileiros.

Para prover ferramentas em relação ao acompanhamento e monitora-

mento da Agenda, a CNM lançou a Mandala ODS, que disponibiliza aos gestores

públicos municipais e à sociedade 28 indicadores de todos os 5.568 Municípios,

dispostos em gráfico do tipo “radar”, mostrando o grau de desenvolvimento
de acordo com 4 dimensões: econômica, social, ambiental e institucional.

Todos os Municípios brasileiros foram divididos em 6 grupos distintos

para possibilitar o diagnóstico, o monitoramento e a avaliação dos indicadores

e sua relação com a Agenda 2030. Os indicadores selecionados são coletados de
fontes oficiais ou de pesquisa própria da entidade e respeitam critérios como
o da periodicidade de atualização não superior a dois anos. A separação dos

grupos e a lista de todos os critérios utilizados podem ser vistos na imagem 1.
A visualização dos indicadores já acompanhados pela gestão pública

local, com o alinhamento com todos os ODS que estão relacionados direta ou
indiretamente, possibilita aos gestores compreenderem os objetivos e as metas

a partir da realidade em que estão inseridos. Assim, o processo se torna bottom-up, e não up-down, ou seja, é um processo impulsionado pelo Município,
e não apenas seguido pelo Ente local.
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Figura 1 – Quadro de grupos de Municípios – Mandala ODS CNM

O objetivo da ferramenta é o de conseguir apresentar os indicadores a

partir de uma metodologia de agrupamento que permite a comparação com
Municípios com características semelhantes, e a possibilidade de se priorizar
ações e definir metas locais. Além disso, os gestores podem estabelecer metas
próprias, gráficos futuros e relatórios de acompanhamento de progresso geral,
por ODS, por dimensão e por cada um dos indicadores.

Figura 2 – Mandala ODS do Munícipio de São Paulo
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A ferramenta é vista internacionalmente como uma prática a ser re-

plicada em associações de governos locais ao redor do mundo para fomen-

tar o envolvimento dos governos locais do país na Agenda 2030, bem como

para capacitá-los e conceder-lhes ferramentas que os auxiliem no trabalho.
A proposta de uso não é dizer aos gestores o que deveriam ou não fazer, mas

muni-los de informação que os capacitem no processo decisório. Quem está

vivendo os problemas é a administração pública local, logo a definição da lista
de prioridades é uma decisão local.

3.7 Qual o papel do(a) prefeito(a)?
A CNM identificou 3 requisitos para concretizar a ação municipal para

os ODS:

1. Municípios comprometidos e capacitados para um melhor provimento de serviços públicos;

2. políticas públicas estruturantes que impeçam desequilíbrios extremos e, para isso, é preciso se garantir o financiamento adequado;

3. indicadores percebidos pela população de forma clara e útil, como
forma de garantir o engajamento local.

3.7.1 Municípios comprometidos e capacitados para um melhor
provimento de serviços públicos
A vontade política é um fator indispensável para se avançar não apenas

no cumprimento desses Objetivos e metas, mas de todas as agendas que são

trabalhadas pelos Entes governamentais. Para gerar esse comprometimento
político, a narrativa da Agenda é importante para o envolvimento de outros
atores no alcance dos ODS em sua inserção nas agendas de cada prefeito ou
prefeita, bem como de governadores.

A Agenda 2030 foi assinada pelos representantes dos países-membros

da ONU, o que a faz uma agenda de carater político, ainda que com caracte-

rísticas transversais e participativas. Dessa maneira, mesmo que os Objetivos
tratem de temas que são defendidos por líderes do mundo inteiro, está apenas se incentivando o compromisso público ou a resolução dos problemas?
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Destaca-se que o caráter político não restringe os temas e a narrativa

da Agenda a nenhum partido ou ideologia partidária, garantindo que as políticas implementadas sejam pensadas por autoridades políticas eleitas, mas
também como políticas de Estado, que perpassam mandatos de quatro anos.

É importante que a autoridade política declare a concordância com os

objetivos e metas, porém a declaração de apoio por si só não gera ação, sendo

necessário que esse comprometimento esteja alinhado com a capacidade e a
ação de torná-lo realidade no território. Logo, vontade política gera ação? Se
não, como gerar ação e, ainda, como alinhar o discurso à ação?

A institucionalização da incorporação das metas, com a criação de co-

mitês ou comissões e até mesmo o estabelecimento de equipes exclusivas nos
Municípios e Estados para tratar da Agenda podem ser maneiras de garantir

a execução dos compromissos assumidos e a sustentabilidade no tempo da
atuação na Agenda.

Porém, há de se ter cuidado para não fazer com que essa divisão acabe

por segmentar o tema internamente e fazer com que ele não seja percebido

como uma agenda política local. Se as metas dos ODS tratam de competências
municipais, então não haveria a necessidade de se pensar em uma institucio-

nalização, mas sim em garantir que o Ente local tenha capacidade de cumprir
e entregar todos os serviços pelos quais assumiu responsabilidade.

É importante garantir recursos e capacidades necessários à entrega das

competências e dos serviços. Assim, os Municípios precisam ser capacitados

para um melhor provimento de serviços públicos, e com isso, atuaremos a fim
de que a Agenda dos ODS também seja concretizada.

3.7.2 Políticas públicas que impeçam desequilíbrios extremos e com
o financiamento adequado
O objetivo da gestão pública local é conseguir entregar serviços públicos

de qualidade para a população e, para isso, é importante identificar as necessidades de implementação de políticas públicas que sejam coerentes para resolver

esses problemas. Sendo importante a capacidade técnica da tomada de decisão
e definição de políticas e os recursos correspondentes para a implementação.
Os Entes federados no Brasil têm suas competências definidas na Cons-

tituição do país e, ao analisar as metas, encontra-se correlação com as com-
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petências municipais. Se o alcance das metas dos ODS são o cumprimento e

a garantia de serviços e políticas, então podemos identificar uma correlação
direta entre a implementação das metas e a melhoria dos serviços públicos.

Para concretizar todos os objetivos, os gestores precisam construir ca-

pacidades de resolução de problemas recorrentes na gestão pública, impac-

tando na localização da Agenda no país. Por ser um país tão grande e diverso,

a realidade e os problemas enfrentados nas diferentes regiões acabam por
variarem também.

Para garantir capacidade técnica e, inclusive, já pensar em uma inter-

secção com recursos financeiros, novamente o debate sobre a implementação

das metas se volta para questões envolvendo o pacto federativo brasileiro e a
autonomia entre os Entes.

A fomentação de troca de experiências entre Municípios brasileiros e

também estrangeiros é apresentada como alternativa para as barreiras técnicas. Porém, mesmo que se fale sobre a mesma agenda e sobre os mesmos Ob-

jetivos, boas práticas ou casos exitosos de implementação dos ODS esbarram
em problemas tanto relacionados à não possibilidade de implementação das

mesmas ações em territórios diferentes quanto à falta de clareza sobre os processos e as metodologias implementadas em cada uma dessas ações.

Não apenas a ação deve ser pensada de maneira local, mas também o

processo de construção e debate tem de partir do território. Porém, com a falta de capacidade técnica e dados identificados, qual o caminho a ser seguido?
Mais recursos? Mais capacitações? Mais vontade política?

A falta de dinheiro é um problema apontado constantemente como a

causa das falhas e faltas do serviço público brasileiro, e a descentralização de
competências não é acompanhada pela descentralização de recursos. Se, novamente, o objetivo da gestão pública local é conseguir entregar serviços públicos de qualidade para a população, e se as metas dos ODS têm correlação com

tais serviços e políticas, então ao debater a dimensão econômica a discussão
volta a envolver o pacto federativo brasileiro.

A geração de custos ou a entrada de recursos são fatores levados em con-

sideração antes da execução de qualquer política pública. Os ODS são, muitas
vezes, interpretados como uma agenda à parte e que demanda gastos com os
quais os governos municipais não podem arcar.
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Porém, mais recursos garantem mais capacidade técnica e mais capa-

cidade de execução? É possível pensar nessas duas dimensões de maneira se-

parada? E, de outra forma, é possível pensar na concretização de todas as 169
metas com os recursos já disponíveis pelos Entes governamentais?

A busca por recursos é uma ação de interesse constante pelas autori-

dades, seja por meio de projetos, financiamentos ou parcerias. Sendo assim,

como mobilizar mais recursos? Por ser uma Agenda global, há uma maior mobilização por organismos regionais e internacionais para fomentar as ações e
garantir o alcance das metas?

Sendo assim, os questionamentos dentro de cada uma das dimensões

não solucionam o problema, mas iniciam a tentativa de confirmar se os de-

safios certos estão sendo considerados nas ações de fomento para a Agenda,
ou se muitas das iniciativas têm sido executadas de maneira automática, sem
necessariamente entregar soluções.

Os ODS tratam de diferentes temas e estabelecem metas ousadas para

“não deixar ninguém para trás”. Muitos dos problemas abordados – tais como
fome, pobreza, desigualdades – são gerados por desequilíbrios extremos, que

necessitam de políticas públicas coerentes e estruturantes que deem respos-

ta. E, para que essas políticas sejam construídas e implementadas de maneira
eficaz, é preciso garantir o financiamento adequado.

3.7.3 Indicadores percebidos pela população de forma clara e útil
O uso de dados para a construção de políticas públicas é defendido por

proporcionar uma visão mais apurada da realidade na tomada de decisão e
assim orientar as ações de forma mais efetiva na resposta às necessidades
identificadas.

Na realidade brasileira, muitos dos dados são de censos demográficos,

realizados de 10 em 10 anos, o que não gera um retrato atualizado da reali-

dade. Além da periodicidade, muitos dos dados disponibilizados pelas fontes
oficiais do país não são desagregados por Estados e Municípios.

Sendo assim, esforços nacionais têm sido direcionados para a cons-

trução de capacidades também em relação a dados e indicadores municipais

atualizados, não apenas no que se refere à Agenda dos ODS, mas à implementação de políticas públicas em geral. Mais uma vez, pode-se identificar um
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obstáculo ou desafio na ação local para a incorporação dos ODS, não apenas
restrito a esse tema.

O lema da Agenda 2030 é “não deixar ninguém para trás”, mas se não

há dados que digam onde estão todas as pessoas, e quem está sendo ou não
afetado pela falta ou a má execução de uma política, não será possível chegar
em 2030 com todas as metas alcançadas. Se o gestor ou gestora está iniciando

o planejamento e não consegue saber a situação atual, dificilmente será possível traçar um plano efetivo com metas mensuráveis e passíveis de avaliação.

Além da existência e da utilização dos indicadores por parte da admi-

nistração pública, é importante que eles também sejam percebidos pela população de forma clara e útil, como forma de garantir o engajamento local.

BOA PRÁTICA – EXPERIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI/SP
O Município de Birigui, localizado em São Paulo, atua desde 2017

alinhando as políticas locais com os ODS. A prefeitura fixou metas estratégicas de tudo que deve ser cumprido, criou comissão executiva para
realizar o diagnóstico do Município e foca a atuação para resultados.

A estratégia inclui o trabalho em eixos temáticos, treinamento com

os colaboradores integrantes do ciclo de implementação dos ODS e ações
de educação contínua para engajar a população de forma mais efetiva.

O monitoramento das ações contou com definição de critérios de

levantamento de dados, com consulta à base de dados, visitas in loco às

secretarias e entrevistas com os servidores municipais. A Mandala ODS
tem sido usada para auxiliar o trabalho.

A experiência de Birigui e outros compromissos assumidos por

gestores municipais brasileiros mostram as possibilidades e as oportu-

nidades de se trabalhar uma agenda global, que para ser alcançada de-

pende do estabelecimento de metas locais, bem como de políticas e ações
voltadas para seu efetivo cumprimento, tendo como objetivo final o desenvolvimento dos territórios e a melhoria do bem-estar da população.

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

51

3.8 Considerações finais
A Agenda 2030 e os ODS são um meio de pensar a construção e a im-

plementação de políticas públicas municipais, e o objetivo final é conseguir

impactar positivamente a realidade local e a qualidade de vida da população.

Os desafios enfrentados na incorporação da Agenda são os mesmos para

a implementação de políticas públicas em geral. Sendo assim, quando falamos
na incorporação das metas dos ODS, estamos falando de garantir a entrega e a
execução de serviços públicos, com os recursos adequados e a percepção dos
resultados pela população.

A atuação da CNM em ODS é orientada de acordo com os requisitos

identificados para o novo ciclo que se inicia: capacitar Municípios para um

melhor provimento de serviços públicos pelos Municípios; atuar na construção de políticas públicas estruturantes que impeçam desequilíbrios extremos,

com o financiamento adequado; e garantir que os indicadores sejam percebidos pela população de forma clara e útil, como forma de engajamento local.

Que no mandato que se inicia consigamos gerar resultados para os nos-

sos Municípios, utilizando a Agenda 2030 e os ODS.
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4

INTEGRAÇÃO DE
REFUGIADOS NO
MUNICÍPIO – DESAFIOS
E OPORTUNIDADES DO
PROCESSO DE ACOLHIDA

Autor: Paulo Sérgio de Almeida, Maria Beatriz Bonna Nogueira, Juliana
Moreira de Souza Tubini, Camila Sombra, William Torres Laureano da
Rosa, Silvia Sander e Lyvia Rodrigues Barbosa
Os Municípios brasileiros também acolhem migrantes e refugiados.

Com o processo recepção, os gestores municipais lidam com desafios quanto
à necessidade de acolher, integrar e atender às demandas dessa população.

Se o seu Município enfrenta uma situação que demanda atenção do poder

público local, é importante entender que nesse processo existe um caminho

a ser seguido e que poderá trazer inúmeros benefícios à população acolhida e
à gestão local. A atuação no seu Município é central para a efetivação e a promoção dos direitos dos migrantes e dos refugiados.

Nos desafios enfrentados pelos Municípios, pudemos identificar alguns

dos pontos que geram confusão no processo de recepção de migrantes e re-

fugiados: dificuldade de reconhecimento dessa população, de quais são seus
direitos e deveres, identificação da documentação necessária e maneiras de
realizar um processo de acolhida mais humanitário.

Outro ponto identificado é o crescimento do fluxo de venezuelanos no

Brasil. A CNM já vem atuando em conjunto com o Acnur e o governo federal
a fim de garantir um processo de acolhimento mais humanitário de migrantes e refugiados e com a intenção de auxiliar os Municípios receptores em sua
incorporação.

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

53

Pensando nisso, neste capítulo, listamos detalhadamente cada desafio

enfrentado pela gestão pública municipal no processo de integração da população migrante e refugiada.

Se você lida com alguma das questões abordadas, é necessário enten-

der que você tem uma demanda e poderá buscar uma solução. Para apoiá-lo,
traremos aqui o conceito de migrantes e refugiados, seus direitos e deveres e

algumas oportunidades e exemplos de boas práticas. Também detalharemos a

resposta da CNM, do governo federal e das Agências das Nações Unidas (ONU)
ao fluxo de venezuelanos.

4.1 Principais desafios enfrentados na acolhida de pessoas
refugiadas e migrantes
Destacamos alguns desafios que podem facilitar o seu entendimento

sobre algumas das situações enfrentadas pelos Municípios no processo de
acolhimento de pessoas em situação de migração e refúgio.

a. Dificuldade de identificação de populações de refugiados e mi-

grantes nos contextos urbanos: a dispersão desta população em

áreas urbanas e a ausência ou insuficiência de dados sobre seu perfil são fatores que dificultam a tomada de decisão e as políticas públicas relativas a esta população. A identificação de necessidades e

dos perfis mais vulneráveis entre refugiados e migrantes podem
constituir um desafio, em particular, nos contextos em que não há
centros locais de referência ao seu atendimento.

b. Desconhecimento do marco jurídico pertinente: a falta de informação de agentes públicos e outros atores locais sobre a documenta-

ção dos refugiados e migrantes e os direitos que lhes são garantidos
no Brasil são também obstáculos para o acesso a direitos e serviços.
Da mesma forma, ocorre de os próprios refugiados e migrantes des-

conhecerem seus direitos no país e, por esta razão, não buscarem
acesso a serviços e direitos.

c. Para além do contexto mais abrangente de dificuldade de identifi-

cação destas populações e desconhecimento do marco jurídico que
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garante o seu acesso a serviços e direitos, podemos destacar os seguintes desafios por áreas temáticas:

• trabalho e renda: o acesso efetivo aos sistemas públicos de empre-

go, a abertura de contas bancárias no Brasil e o desconhecimento
do setor privado e potenciais contratantes sobre esta população são

elementos de desafio à inclusão laboral. No caso dos trabalhadores
autônomos, alguns dos obstáculos mais frequentes são a dificulda-

de de superação da burocracia para formalização de seus negócios (a
exemplo do comércio de rua) e o acesso a crédito para investimento

na sua atividade empreendedora. Ademais, o desconhecimento da
língua do país de acolhida pode gerar barreiras para o efetivo acesso
ao trabalho;

• educação: a dificuldade de compreensão da língua portuguesa e a

diversidade cultural podem ser desafios à integração na escola, sobretudo nos contextos em que não há políticas públicas específicas
de ensino da língua portuguesa e promoção da interculturalidade.

A permanência na escola é igualmente um desafio, sobretudo para
as pessoas em situação de vulnerabilidade social e perfis com necessidades específicas, como crianças indígenas. Em relação a jovens e

adultos, a revalidação de diplomas de ensino técnico e superior são
desafios da área de educação com efeitos também no acesso ao mercado de trabalho formal;

• saúde: considerando a diversidade de idiomas e cultural, o desafio é

a capacitação permanente das equipes de saúde atuantes e da promoção da abordagem intercultural nos cuidados de saúde;

• abrigo: no contexto de primeiras chegadas aos Municípios, pessoas
refugiadas e migrantes podem precisar de abrigo temporário até

conseguirem meios de alcançar sua autonomia. A ausência de vagas

em abrigos públicos e/ou a dificuldade em se adaptar às necessida-

des das populações refugiadas e migrantes configuram desafios a
muitos Municípios;

• moradia: no contexto de alto custo de vida nos centros urbanos, en-

contra-se a realidade de pessoas refugiadas e migrantes residentes
em moradias compartilhadas e em condições precárias. O acesso à

moradia digna, seja no curto, médio ou longo prazo, esbarra tam-
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bém na ausência de políticas de promoção da inclusão de refugiados
e migrantes em programas de moradia, aquisição e locação sociais;

• assistência social: a falta de informação atualizada para a rede lo-

cal de assistência sobre direitos, deveres, documentação e acesso a

serviços para a população refugiada e migrante pode dificultar o
atendimento rápido e efetivo;

• violação de direitos: Municípios muitas vezes têm dificuldade em

lidar com o risco acrescido de exploração laboral e sexual sofrido
por pessoas refugiadas e migrantes, assim como situações de violência, xenofobia e outras formas de discriminação, que demandam

ações de sensibilização, divulgação de canais de denúncia de forma
acessível à população refugiada e migrante e promoção do efetivo
acesso à justiça;

• Participação social: desafio de garantir a participação efetiva das

pessoas refugiadas e migrantes na tomada de decisões do poder público local, contribuindo para a conquista de sua autonomia e acesso
a direitos e serviços.

4.2 Refugiados e migrantes: quem são?
Como destacamos anteriormente, a população de migrantes e refugia-

dos é dispersa e pode apresentar dados insuficientes para sua identificação
no território.

De acordo com os tratados internacionais e com a legislação brasileira

que rege a proteção de refugiados e de migrantes, as definições de cada termo
são apresentadas a seguir.

• Refugiado: pessoa compelida a deixar seu país de origem em razão
de fundado temor de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social ou opinião política.

Essa pessoa não pode ser devolvida a seu país de origem, pois sua
vida e integridade física estariam em risco. A definição e os direitos

dos refugiados estão previstos na Convenção da ONU de 1951 sobre

o Estatuto dos Refugiados, ratificada pelo Brasil em 1960 e na Lei
brasileira 9.474/1997.
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• Solicitante da Condição de Refugiado: pessoa que requereu o status

de refugiado junto às autoridades brasileiras e aguarda parecer. No

Brasil, essa responsabilidade é do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), um órgão colegiado que está inserido na estrutura do
Ministério da Justiça e Segurança Pública.

• Migrante: termo genérico não definido no direito internacional que,

por uso comum, designa a toda pessoa que se desloca para fora de
seu lugar de residência habitual, seja dentro de um país ou através de

uma fronteira internacional, de maneira temporária ou permanen-

te, e por diversas razões. No Brasil, a legislação que apresenta definições e rege os direitos e deveres dos migrantes é a Lei 13.445/2017.

• Apátrida: pessoa que não tem sua nacionalidade reconhecida por ne-

nhum país. No Brasil, tanto o Conare, com base na Lei 9.474/1997,
quanto o Departamento de Migrações do Ministério da Justiça e

Segurança Pública, com base na Lei 13.445/2017 e a Portaria In-

terministerial 5/2018, são responsáveis por declarar uma pessoa
nessa situação.

4.3 Quais são os documentos necessários para os
refugiados e os migrantes?
Em termos de documentação, refugiados e solicitantes da condição

de refugiado têm direito a se documentar no Brasil. Com esses documentos,
podem permanecer no país em situação regular, trabalhar formalmente e

acessar todas as políticas públicas, como saúde, educação e assistência social,
desde o momento em que solicitam a condição de refugiado junto às autoridades brasileiras.

Os documentos disponíveis a refugiados e solicitantes da condição de

refugiado são os seguintes:
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a) Protocolo de Solicitação de Refúgio (Lei 9.474/1997) ou Documento
Provisório do Registro Nacional Migratório (Decreto 9.277/2018);
ou

b) Carteira de Registro Nacional Migratório – CRNM (art. 63 do Decreto
9.199/2017), no caso de refugiados reconhecidos.

No caso dos migrantes, sua documentação se dá com o acesso aos se-

guintes documentos:

a) Protocolo de Solicitação de Autorização de Residência (art. 63, §1º,

da Lei 13.445/2017) e Certidão da Situação Migratória do Sismigra (pode ser
solicitada na unidade da Delemig da PF da localidade); e
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b) Carteira de Registro Nacional Migratório – CRNM (art. 63 do Decre-

to 9.199/2017), para migrantes com residência temporária ou permanente
concedida pelo governo brasileiro.

Nacionais da Venezuela têm buscado proteção e regularização no Brasil

principalmente por meio de duas vias:

(i) solicitação do reconhecimento da condição de refúgio sob a Lei nº
9.474/97; ou

(ii) autorização temporária de residência temporária com base na Portaria Interministerial 9, de 14 de março de 2018.

Importante mencionar que os procedimentos para acesso a documen-

tos, sua renovação, prorrogação de validade ou obtenção de documentos de

identificação são realizados pelo Departamento de Polícia Federal, em geral
pelas delegacias de Polícia de Imigração (Delemigs).
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4.4 Quais são os direitos e deveres da população refugiada
no Brasil?
No Brasil, solicitantes da condição de refugiado, refugiados reconhe-

cidos e migrantes com autorização de residência têm pleno acesso a direitos
básicos fundamentais sem distinção em relação à população brasileira. A Lei

Brasileira de Refúgio (Lei 9.474/1997) confirma esses direitos básicos presentes na Constituição ao conferir a solicitantes da condição de refugiado e a
refugiados reconhecidos:

a. pleno acesso à documentação: desde o momento da solicitação da

condição refugiado e emissão do protocolo ilustrado acima, as pessoas já têm direito a emitir seu Cadastro de Pessoa Física (CPF);

b. direito ao trabalho formal: solicitantes e refugiados podem solici-

tar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e trabalhar

formalmente no país sem qualquer restrição quanto à sua contra-

tação. Podem igualmente ter seu registro feito no eSocial quando
da admissão pelas empresas;

c. direito a acessar os serviços públicos de saúde, assistência social,
educação, trabalho e seguridade social, esporte, cultura e lazer, dentre

outras: o acesso universal a essas políticas públicas está garantido
sem distinção em relação à população brasileira;

d. inclusão financeira e empreendedorismo: está garantido também

o acesso ao registro como Micro Empreendedor Individual (MEI) e
acesso à abertura de conta bancária;

e. direito à livre circulação pelo território nacional;

f. direito à não discriminação em território brasileiro e proteção contra qualquer tipo de violência;

g. assistência jurídica gratuita e acesso à justiça.
Para além desses direitos básicos, que garantem a igualdade de trata-

mento e de oportunidades em território brasileiro, há outras garantias específicas à especial condição dos refugiados e solicitantes da condição de refugiado. Esses são:
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• proteção contra a devolução ao país de origem, onde sua vida e integridade estariam em risco;

• flexibilização nas exigências de apresentação de documentos do país
de origem para acesso a serviços;

• acesso simplificado a revalidação de diplomas de ensino superior;

• direito a se reunir com seus familiares a partir do momento em que
se dá o reconhecimento como refugiado;

• direito à naturalização como brasileiro, desde que cumpridos os requisitos legais. Apenas a naturalização facultará ao refugiado o direito de votar e concorrer a cargos políticos.

Em termos de deveres, pessoas refugiadas, solicitantes da condição de

refugiado e migrantes devem respeitar todas as leis brasileiras; respeitar todas

as pessoas, independentemente de idade, nacionalidade, gênero, orientação

sexual, opinião política, etnia, cor de pele, assim como organizações e instituições públicas e privadas; além de renovar seu documento de identificação
nas Delegacias de Polícia Federal.

Solicitantes da condição de refugiado têm ainda os seguintes deveres

adicionais: informar seu endereço, telefone e e-mail ao Conare e à Polícia Federal,
sempre mantendo tais dados atualizados; e comunicar viagens internacionais
ao Conare nos casos previstos na mesma Resolução Normativa 23/Conare.

4.5 Oportunidades e boas práticas nas políticas públicas
municipais
As cidades são atores centrais na promoção da integração local de refu-

giados, solicitantes da condição de refugiado e migrantes internacionais. É no

cotidiano local que as necessidades, potencialidades e desafios da integração

são afloradas, envolvendo desde o desafio no abrigamento de grupos recém-

-chegados, a promoção do acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde e
integração no mercado de trabalho, até a promoção da interculturalidade na
rede de Educação e de cursos de português para não nacionais.

Da mesma forma, as potencialidades trazidas pela multiplicidade de

expressões culturais, a diversificação de empreendimentos e a contribuição

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

61

econômica dessas populações, tanto como contribuintes como consumidores,
também são sentidas no âmbito local.

No Brasil, o conjunto de normativas federais que consolidam, em con-

dição de igualdade com os nacionais, os direitos civis, sociais, culturais e econômicos de não nacionais pavimentam o caminho para o desenvolvimento de

políticas locais inclusivas e pautadas no entendimento destas pessoas como
sujeitos de direitos. A autonomia dos Municípios permite o desenvolvimento

de iniciativas e desenhos inovadores, pensados a partir de cada realidade local
e da escuta de refugiados e migrantes.

A partir de experiências e iniciativas diversas, nesta seção, apresenta-

mos boas práticas de integração local da população refugiada e migrante pelo
país e os comitês municipais já existentes que discutem e pautam o tema.

4.5.1 São Paulo (SP)
A cidade foi a primeira do país a criar uma instância dentro de sua es-

trutura organizacional responsável especificamente por articular políticas
transversais para migrantes e refugiados. A Coordenação de Políticas para

Migrantes (CPMig), alocada na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania (SMDHC), atua em estreita articulação com as demais Secretarias
Municipais e promove a capacitação de servidores municipais para a temática

da migração e refúgio, apoia a provisão de abrigamento específico para essas
populações pela Secretaria Municipal de Assistência Social e já promoveu duas

Conferências Municipais de Políticas para Imigrantes, dentre outras inúme-

ras iniciativas. A cidade também estruturou o primeiro Centro de Referência
e Atendimento para Imigrantes (Crai-SP) do país, que oferta atendimento específico e multilíngue para não nacionais, independentemente de seu status

migratório ou situação documental. O serviço conta também com funcionários refugiados e migrantes.

Em 2016, a cidade consolidou e ampliou as iniciativas locais na Política

Municipal para a População Imigrante do Município de São Paulo (PMPI) – Lei

16.478, de 8 de julho de 2016, e Decreto 57.533, de 15 de dezembro de 2016.
Inédita, a PMPI e o Decreto foram construídos de maneira participativa e, sob
a coordenação da SMDHC, definiram responsabilidades para as demais secre-

tarias municipais. Primeira lei do país a instituir diretrizes para uma política
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de integração de refugiados e migrantes em âmbito local, dentre suas ações

prioritárias, a PMPI cria o Conselho Municipal de Imigrantes (CMI). Recente-

mente, a cidade de São Paulo lançou o 1º Plano Municipal de Políticas para
Imigrantes que estabelece 80 metas a serem cumpridas até 2024.

4.5.2 Guarulhos (SP)
Tendo em vista as pessoas enquadradas na categoria de inadmitidas

que são encaminhadas a uma sala reservada na zona de trânsito do aeroporto
Governador André Franco Montoro, localizado em Guarulhos (SP), em janeiro

de 2015, foi firmado o Termo de Cooperação Técnico Institucional entre o Acnur, o Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria Federal dos

Direitos dos Cidadãos (PFDC), a Secretaria Nacional de Justiça (SNJ) e o Comitê
Nacional para Refugiados, ambos do Ministério da Justiça, a Defensoria Pública

da União (DPU) e o Município de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desen-

volvimento e Assistência Social (Sdas). O Termo tem o objetivo de garantir o
direito ao non-refoulement e à solicitação de refúgio, a provisão de atendimento

humanizado às pessoas inadmitidas que são alocadas na Sala de Inadmitidos
e a identificação das pessoas que estão com necessidade de proteção, a partir da atuação do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante
(PAAHM). Além disso, é o aparelho municipal o responsável pelo acionamento

da rede de atendimento e assistência social para o primeiro abrigamento dos
solicitantes de refúgio que permaneceram no aeroporto. Para cumprir com a

sua tarefa, foi dado ao posto o acesso à área restrita e à Sala de Inadmitidos,

onde eles realizam visitas diárias e entrevistam as pessoas que se encontram
no local para ter melhor compreensão das necessidades.

4.5.3 Florianópolis (SC)
Recentemente, o Município aprovou a Política Municipal para a Popu-

lação Migrante (Lei 10.735, de 28 de julho de 2020), a ser implementada de
forma transversal às políticas e aos serviços públicos, objetivando garantir o

acesso a direitos fundamentais e sociais aos imigrantes e refugiados. A Política prevê, dentre outros princípios e diretrizes, a acolhida humanitária, a iso-

nomia no tratamento das populações refugiadas e migrantes, a participação
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social e a publicidade de informações sobre serviços públicos municipais à
essas comunidades, com materiais em diferentes línguas.

4.5.4 Esteio (RS)
A partir da chegada de refugiados e migrantes venezuelanos pela Estra-

tégia de Interiorização do Governo Federal, o Município passou a estruturar

iniciativas públicas para essas populações sob a coordenação da Secretaria
Municipal de Cidadania, Trabalho e Empreendedorismo. O repasse de recursos
do governo federal permitiu a estruturação de um abrigo específico, e o Município também incorporou a assistência a venezuelanos em seu já existente

Programa Conta Comigo, que atrai e capacita voluntários para atuarem em
diferentes ações da cidade. Recentemente, o Município sancionou a Política

Municipal de Acolhimento a Refugiados e Imigrantes do Município de Esteio
(Lei 7.517, de 20 de junho de 2020). Dentre as ações estruturais que estabelece,

a Política cria o Fundo Municipal de Acolhimento a Refugiados e Imigrantes,
que com o objetivo de facilitar a captação e a execução dos recursos destina-

dos a esta política, poderá ser constituído de receitas oriundas da contribuição
de pessoas físicas e jurídicas, dotações orçamentárias próprias, recursos dos
governos Estadual e Federal, contribuições de organismos nacionais e internacionais, entre outros.

4.5.5 Rio de Janeiro (RJ)
Sob coordenação de sua Secretaria Municipal de Assistência Social e

Direitos Humanos, a Prefeitura do Rio de Janeiro criou o MigraRio – protocolo
de atendimento no âmbito do Suas aos refugiados, solicitantes de refúgio e

migrantes no Município do Rio de Janeiro. Trata-se de uma iniciativa que envolveu as distintas subsecretarias da pasta e que visa a implementar mecanis-

mos para a promoção, garantia e defesa dos direitos humanos a refugiados e
migrantes no acesso aos serviços do Suas.

A Prefeitura do Rio de Janeiro também atua no apoio a solicitantes da

condição de refugiado que chegam à cidade pelo Aeroporto Internacional Tom

Jobim (Galeão), em especial aqueles com necessidades específicas de proteção.
A Guarda Municipal disponibiliza oito guardas municipais que atendem nas
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instalações do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante
(PAAHM) localizado no aeroporto. Esses guardas foram treinados pela equipe

do Acnur em conjunto com o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas,
da Coordenação Estadual de Migração e Refúgio e organizações da sociedade

civil, e apoiam na identificação das necessidades em especial daqueles que foram inadmitidos, realizando o referenciamento para a rede de atendimento.

4.5.6 Manaus (AM)
A partir da chegada de indígenas venezuelanos da etnia Warao, o Mu-

nicípio criou abrigos específicos para essa população. Adequados ao modo de
vida da comunidade Warao, ficam em área semirrural e tem estrutura adap-

tada, contando com redários, riachos e área para agricultura familiar. Organizações Internacionais, tais como Acnur, UNFPA e OIM, apoiam tecnicamente

as equipes, inclusive fortalecendo as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Maternidades de referência para o abrigo, a partir de treinamentos e doação de
equipamentos e insumos voltados aos atendimentos em saúde materna e da
mulher da comunidade Warao e local. A Secretaria Municipal de Assistência

Social promove atendimentos diretamente nos abrigos, acompanhamento dos

casos e fornecimento de cestas básicas. Os Warao também podem acessar o

Programa Passaporte para a Inclusão Social (Decreto 392, de 30 de novembro
de 2009), uma iniciativa de transferência de renda complementar aos programas do Cadastro Único.

4.5.7 Santarém (PA)
Da mesma forma, o Município de Santarém também conta com abri-

gamento indígena humanizado, em zona rural dentro do perímetro urbano e
utilizando os padrões de acolhimento adequados para redário e alimentação,
atentos às especificidades dos indígenas Warao.

4.5.8 Belém (PA)
Também motivado pela chegada da população indígena Warao, o Muni-

cípio fortaleceu suas ações de abrigamento, saúde e educação. A começar pela
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estruturação do Núcleo de Atendimento aos Migrantes e Refugiados (NAMR),

que é gerido pela Fundação Papa João XXIII (Funpapa) e oferece atendimen-

to, acolhimento, apoio no acesso à documentação e ao registro no Sisconare.
No âmbito da saúde, as equipes do Consultório da Rua atendem às famílias
em situação de rua e seguem os acompanhando até posterior abrigamento.

4.5.9 Ananindeua (PA)
O Município tem atuado de forma territorializada e em estreita arti-

culação entre os Centros de Referência de Atendimento Psicossocial (Creaps),

Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e Unidades Básicas de Saúde
(UBS), que promovem atendimento humanizado aos Warao e realizam ativi-

dades nos locais de moradia desta população, sendo a base para a construção
de um vínculo forte entre beneficiários e serviços. Para além disso, a prefeitura também promove mutirões de saúde, vacinação e avaliação documental.

4.5.10 São Luís (MA)
O Município criou um Centro de Referência para Imigrantes e Refugia-

dos, vinculado à Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (Semcas)
em parceria com o Centro de Cultura Negra do Maranhão (CCN-MA). A equipe

técnica do serviço é integrada por profissionais do serviço social, psicologia,
direito, letras, antropólogos e educadores sociais que, para além do atendi-

mento presencial no Centro, realiza referenciamento para os demais serviços
públicos municipais e estaduais, bem como atendimento no território.

4.5.11 Boa Vista e Pacaraima (RR)
Importante destacar, igualmente, o reconhecimento dos esforços dos

Municípios de Boa Vista e Pacaraima na acolhida e no atendimento à população refugiada e migrante. No contexto da emergência humanitária da situa-

ção da Venezuela, os referidos Municípios lideram o processo de recepção de
pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas desde o primeiro momento de
sua chegada ao Brasil.
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As experiências citadas demonstram a diversidade de desenhos das

iniciativas públicas municipais para refugiados e migrantes e a importância

do envolvimento dos diferentes atores locais nesta empreitada, para além do
poder executivo municipal – como sociedade civil, poder legislativo muni-

cipal, outras instâncias de governo e setor privado, por exemplo. Apontam
ainda para a importância da transversalidade e da promoção do acesso des-

sas populações a políticas e serviços universais, sendo as políticas focalizadas
complementares a estas últimas.

Por fim, vale ressaltar ainda que iniciativas locais podem ser desenvol-

vidas mesmo sem o aporte de grandes recursos orçamentários e ter impacto

relevante para essas populações e para a efetivação de seus direitos. A título
de exemplo, elencamos algumas delas:

• formação de servidores públicos para o atendimento qualificado da
população refugiada e migrante;

• flexibilização da documentação exigida para o acesso a serviços,
programas e editais;

• estabelecimento de fluxos de atendimento nos serviços;

• identificação de serviços que recebam um maior influxo desta popu-

lação, treinamento deste serviço e seu referenciamento para a rede;

• realização de audiências públicas e a promoção da participação social
para consulta a esta população;

• criação de Grupo de Trabalho com a participação de refugiados e

migrantes, para discussão e endereçamento das questões mais relevantes do Município;

• incorporação da interculturalidade como diretriz na rede educacional e;

• ações antixenofobia.
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Comitês e Conselhos Municipais sobre Refugiados e Migrantes

• São Paulo (SP): Conselho Municipal de Imigrantes (CMI) – Lei 16.478,
de 8 de julho de 2016.

• Foz do Iguaçu (PR): Comitê Municipal de Atenção aos Migrantes, Refugiados e Apátridas – Decreto 27.094, de 27 de março de 2019.

• Porto Alegre (RS): Comitê Municipal de Atenção aos Imigrantes, Refu-

giados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas (Comirat) – Decreto
18.815, de 10 de outubro de 2014.

• João Pessoa (PB): Comitê Municipal dos Direitos dos Migrantes, Refugiados e Apátridas (Codimra) – ainda depende de elaboração de PL
pelo Executivo Municipal.

• Corumbá (MS): Comitê Municipal de Atenção aos Imigrantes, Refugiados e Apátridas do Município de Corumbá – Lei 1.706, de 22 de
agosto de 2016.

• Porto Velho (RO): Comitê de Atenção ao Imigrante, Refugiado e

Apátrida (Comirap) – Decreto 16.288, de 29 de outubro de 2019).

Mais informações, acesse pelo QR code.

4.6 Fluxo venezuelano ao Brasil e as ações de acolhida
Segundo dados da Plataforma Interagencial de Coordenação para Re-

fugiados e Migrantes da Venezuela (R4V), o Brasil é o quinto maior destino de
Venezuelanos deslocados, tendo acolhido cerca de 264.000 pessoas (novembro de 2019).

O principal ponto de entrada dos venezuelanos ao Brasil tem sido o

Estado de Roraima, que é isolado do ponto de vista geográfico do restante do

país pela Floresta Amazônica, além de ter uma população pequena e o menor
PIB do país. Estima-se que haja 70.000 venezuelanos em Roraima, o que corresponde a mais de 10% da população do Estado.

O perfil da população venezuelana é bastante variado, com 60% tendo

ao menos o ensino médio completo e a maioria com experiencias profissionais
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e em busca de trabalho. No entanto, entre as pessoas venezuelanas recém-chegadas também se incluem mulheres grávidas, mulheres sozinhas com seus

filhos, pessoas idosas e pessoas com problemas de nutrição e saúde, além de
outras vulnerabilidades. Para essas pessoas, o acesso a serviços básicos tem
sido ainda mais crítico.

4.6.1 Operação Acolhida
Uma das respostas que o governo federal tem dado ao fluxo de chegada

de venezuelanos, como forma de acolhê-los, é a denominada Operação Aco-

lhida, com o suporte das organizações das Nações Unidas, da CNM, de organi-

zações da sociedade civil e do setor privado. A operação está fundada em três
pilares: a) ordenamento da fronteira e acesso à documentação; b) assistência

humanitária, especialmente oferta de abrigos emergenciais; e c) interiorização e apoio à integração.

A interiorização é entendida como o deslocamento voluntário de vene-

zuelanos abrigados em fronteira brasileira para outras localidades do Brasil,
sendo um dos eixos fundamentais da resposta humanitária ao maior fluxo
populacional forçado da história recente da América Latina e do Caribe.

As estratégias de interiorização promovidas pela CNM, o governo fede-

ral e os parceiros têm oferecido apoio à realocação voluntária de venezuelanos
do Estado de Roraima (e, em menor escala, da cidade de Manaus) para outros

Estados e Municípios em todas as regiões do país. Até setembro de 2020, mais
de 45.000 Venezuelanos já haviam sido apoiados com a interiorização para
mais de 600 Municípios. Nesses Municípios, os venezuelanos têm acessado
melhores condições de integração socioeconômica.

4.6.2 Interiorização + Humana
Para efetivar a Operação Acolhida, divulgar mais sobre suas ações e

sensibilizar Municípios a serem receptores voluntários dos migrantes refu-

giados, a CNM lançou uma Campanha com o governo federal e Agências das
Nações Unidas (ONU), para a promoção de uma acolhida mais humanizada

das famílias venezuelanas, com a oportunidade de inserção socioeconômica
e um recomeço, solucionando ou amenizando a situação de vulnerabilidade.
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Esta campanha foi denominada Interiorização + Humana.

O processo de apoio da CNM se iniciou a partir do pedido do governo

federal, realizado em janeiro de 2019. Após a aprovação do apoio da CNM,
em fevereiro de 2019, foi proposta uma campanha de interiorização. Ela foi

lançada em maio desse mesmo ano, já com ação de interiorização em alguns
Municípios, como o caso de Conde (PB), Esteio (RS) e Municípios no Paraná e
no Rio Grande do Norte.

Após muitas reuniões, análises e discussões, o grupo parceiro elaborou

uma série de medidas a serem adotadas para que mais Municípios se unam a

esta estratégia. Dentre as medidas indicadas estão a elaboração de seminários
regionais de boas práticas e sensibilização, publicações de manual de orientações aos gestores municipais sobre a interiorização, busca de parceiros (Siste-

ma S, CNI, Fecomércio, Enap etc.), capacitação de gestores e equipes municipais sobre o acolhimento, capacitação profissional de migrantes e refugiados
interiorizados, inserção social e profissional dos migrantes e refugiados e o

desenvolvimento de um sistema de monitoramento (aplicativo) para coordenação e parceiros.

Como ação interna e forma de dar o exemplo, a CNM abriu, em 2019,

um processo de seleção de candidatos refugiados venezuelanos. Hoje, no seu
quadro de pessoal, trabalham duas imigrantes venezuelanas.

Figura 1 – Capa de campanha Interiorização + Humana
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4.7 Sobre o Acnur
Como mencionado anteriormente, a CNM vem atuando junto a algumas

agências da ONU e com o governo federal para responder de forma humani-

tária ao fluxo populacional de venezuelanos no Brasil. O Acnur é um exemplo
de agência que busca ampliar o apoio aos Municípios na campanha de interiorização de venezuelanos que chegam ao país.

O Acnur está presente presencialmente no Brasil em sua sede em Bra-

sília e outros 4 escritórios de campo (Boa Vista, Belém, Manaus e São Paulo),

que cobrem as atividades da Agência em todo o território brasileiro, conforme
ilustrado no mapa abaixo. O Acnur se dispõe a colaborar com qualquer Município que deseje aprimorar sua acolhida à população refugiada e migrante.
Mapa 1 – Indicação dos parceiros do Acnur pelo Brasil
Acnur e Parceiros no Brasil
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5

OS DESAFIOS E AS
POLÍTICAS MUNICIPAIS NAS
FRONTEIRAS

Autores : Glênio Quintana e Zulmir Rasch
Revisão: Dr. Ricardo Hermany

5.1 O que é faixa de fronteira?
Conforme a Constituição Federal de 1988, em seu art. 20, § 2º, a faixa

de fronteira está definida como um espaço territorial de 150 km que avança
dentro do território nacional, contando essa quilometragem a partir da linha
limítrofe – ou linha divisória – do Brasil com o país que ele faz divisa. Se um

Município está localizado dentro da faixa de 150 km, ele é considerado um
Município de fronteira, não importando se existe outro Município mais próximo do país vizinho. Nesse sentido, Martins ressalta que a faixa de fronteira

é fundamental também para a defesa do território nacional, sendo sua ocupação e utilização regulamentadas por lei (MARTINS, 2017).

A faixa fronteiriça brasileira vai do Estado do Amapá até o Estado do

Rio Grande do Sul, formando assim 15.719 km de fronteira que percorrem 11

Estados e 588 Municípios. Esses Entes locais precisam de uma atenção distinta
em algumas matérias, pois apresentam necessidades diferentes dos demais

Municípios e suas demandas envolvem significativa fração de cidadãos brasi-

leiros que devem ser ouvidos, uma vez que a população que reside nesses Municípios fronteiriços é de aproximadamente 10 milhões de habitantes (CNM,
2007). Também é importante ressaltar a relevância da manutenção adequada da faixa, já que o Brasil faz fronteira com praticamente todos os países da

América do Sul, com exceção somente do Chile e do Equador, mostrando a
posição estratégica e a força que o país possui no continente sul-americano.
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5.2 O que são os arcos de fronteira?
Em 2005, o Ministério da Integração Regional com a Universidade Fe-

deral do Rio de Janeiro Grupo Retis – Departamento de Geografia criou o docu-

mento intitulado Proposta de Reestruturação do Programa de Desenvolvimento
da Faixa de Fronteira, onde foi estabelecida uma divisão da faixa de fronteira

em arcos, utilizada em todos os estudos referentes ao tema atualmente, os
quais foram divididos da seguinte maneira:

• Arco Sul: referente aos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina

e Paraná (abriga 418 Municípios, sendo o Arco que mais possui Municípios na faixa de fronteira);

• Arco Central: refere-se aos Estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul (possui 99 Municípios na sua faixa de fronteira);

• Arco Norte: referente aos Estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas e Acre (tem um total de 71 Municípios em sua faixa de fron-

teira, mesmo possuindo a maior fronteira terrestre, com 9.925 km
de extensão).

5.3 Quais as vantagens para os Municípios?
É notório que a localização privilegiada que o Brasil tem traduz uma

potencialidade de realizar acordos benéficos para si e para os países vizinhos,
no sentido de criar uma cooperação com vantagens mútuas. Em quase todos

os Estados fronteiriços brasileiros é comum ter as suas regiões de fronteira
como áreas com índices menores de desenvolvimento econômico e social do

Estado. Dessa forma, o Brasil e os demais países com os quais faz divisa devem
incentivar a cooperação, visando sempre à garantia da proteção dos direitos

da população, superando o viés exclusivamente de segurança nacional desses espaços.

Em consequência disso, os acordos de cooperação entre nações são peças

essenciais para o sucesso dessa relação entre Municípios de diferentes nacionalidades, possuindo fatores para melhorar essa realidade peculiar que existe
na fronteira, algo de extrema relevância, já que 10% dos Municípios brasileiros
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estão localizados nesta região. Válido ressaltar que não se está limitando essa

realidade a questões que envolvem apenas a convivência com outras línguas ou

de um compartilhamento de culturas, mas sim de demandas especificamente

diferentes em todos os setores como: saúde, segurança, transporte, educação,
desenvolvimento econômico e meio ambiente.

Fonte: Secretaria Nacional de Segurança Pública.

5.4 Qual trabalho tem sido feito pela CNM referente às
fronteiras ou a esses acordos?
A CNM – por meio de sua área Internacional – tem feito reuniões com ór-

gãos que trabalham diretamente com os assuntos referentes à fronteira, como

o Ministério da Integração Regional, o Ministério de Relações Exteriores, o Ministério da Saúde e o Exército Brasileiro (responsável pela Operação Acolhida)

e também com agências da Organização das Nações Unidas (ONU), responsá-
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veis por trabalhar diretamente com refugiados, como a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e a Agência da ONU para refugiados (Acnur).

Existe um acompanhamento dos acordos que ainda estão em fase de

tramitação, levando em consideração sua importância para melhor atender

às necessidades dos Municípios brasileiros. Destaca-se o acompanhamento
referente aos acordos que tramitam entre Brasil e os seguintes países: Argentina, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai.

5.5 Quais são as recomendações para os novos gestores?
Para trabalhar em prol do desenvolvimento nestas faixas de fronteira, é

de grande importância que o gestor busque o estreitamento das relações com
as autoridades das localidades vizinhas – uruguaias, argentinas, paraguaias,

bolivianas, colombianas e peruanas –, tanto do Poder Executivo como do Poder
Legislativo. Isso pode se dar por meio de reuniões de trabalho periódicas para

discutir ações e estratégias conjuntas de interesse coletivo relacionadas com segurança pública, trânsito de veículos, meio ambiente, cultura, educação, saúde,

dentre outros, independentemente da aprovação de Acordos Internacionais.

5.6 Quais são os principais acordos?
ACORDO

CELEBRADO

Acordo sobre localidades fronteiriças vinculadas entre os Estados-Parte do Mercosul

2019

Está nos Ministérios e Casa Civil.
Aguarda encaminhamento ao
Congresso Nacional.

Acordo de cooperação policial aplicável aos espaços fronteiriços entre
os Estados- Parte do Mercosul

2019

Está nos Ministérios e na Casa Civil. Aguarda encaminhamento ao
Congresso Nacional.

Acordo sobre revalidação de títulos
ou diplomas de ensino superior em
nível de graduação no Mercosul

2018

Está no Ministério das Relações
Exteriores, aguardando encaminhamento à Casa Civil.

2018

Está na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da
Câmara dos Deputados aguardando distribuição para ser relatado.

Emenda ao Protocolo de assistência
jurídica mútua em assuntos penais
do Mercosul
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ACORDO

CELEBRADO

TRAMITAÇÃO

Acordo sobre a facilitação do comércio do Mercosul

2019

Está nos Ministérios e na Casa Civil. Aguarda encaminhamento ao
Congresso Nacional.

Acordo para a eliminação da cobrança de encargos de roaming
internacional aos usuários finais do
Mercosul

2019

Está na Câmara dos Deputados,
na Comissão do Mercosul.

Acordo-Quadro entre a República
Federativa do Brasil e a República do
Peru sobre localidades fronteiriças
vinculadas

2009

Está nos Ministérios e na Casa Civil aguardando encaminhamento
à Câmara do Deputados.

Acordo-Quadro entre a República
Federativa do Brasil e a República
do Peru para o Estabelecimento de
uma Zona de Integração Fronteiriça
Brasil – Peru

2009

Está no Ministério das Relações
Exteriores e na Casa Civil, aguardando o encaminhamento ao
Congresso Nacional.

Acordo, por troca de notas, entre o
Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República
do Peru sobre o estabelecimento
do Comitê de Fronteira Purus/Santa
Rosa do Purus

2011

Aguarda ratificação pelo governo
peruano (governo brasileiro ratificou em 17/11/2011).

Acordo entre a República Federativa
do Brasil e a República do Peru para
facilitação do trânsito de veículos de
uso particular

2009

Está na Câmara dos Deputados e
aguarda a apresentação de relatório.

Acordo para a permissão de residência, estudo e trabalho a nacionais
fronteiriços brasileiros e colombianos entre as localidades fronteiriças
vinculadas

2010

Está no Ministério das Relações
Exteriores e na Casa Civil, aguardando o encaminhamento ao
Congresso Nacional.

Ajuste complementar ao acordo de
residência, estudo e trabalho para
nacionais fronteiriços brasileiros e
uruguaios para a prestação de serviços de assistência, de emergência e
cooperação em defesa civil

2013

Está na Câmara dos Deputados e
aguarda a apresentação de relatório na Comissão.
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ACORDO

CELEBRADO

Ajuste complementar ao acordo entre a República Federativa do Brasil
e a República Argentina sobre localidades fronteiriças vinculadas, para
a prestação de serviços de assistência de emergência e cooperação em
defesa civil.

2017

Está na Câmara dos Deputados.
Aguarda a apresentação de relatório na Comissão.

2017

Tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados e
aguarda distribuição na Comissão
de Relações Exteriores e Defesa
Nacional e na Comissão de Constituição e Justiça.

Acordo entre a República Federativa
do Brasil e a República do Paraguai
sobre localidades fronteiriças vinculadas

TRAMITAÇÃO

Em relação ao exposto, pudemos perceber o quão importante é o tema de

Municípios de fronteira, já que envolve o sistema econômico, social, cultural e
de segurança territorial, sendo imprudente desconsiderá-lo. Por entender sua

importância, a área internacional da CNM conta com ferramentas para a im-

plementação de ações e políticas na gestão municipal voltadas a esta temática.
Esta iniciativa poderá trazer bons resultados e conhecimentos para a

gestão pública, mediante as ações de cooperação bilateral entre os países que
fazem parte da faixa de fronteiras brasileira.

Com isso, há a possibilidade de uma ação conjunta que avance na cons-

trução de novas ferramentas, políticas e ações que alcancem uma solução das
problemáticas atuais que afetam os Municípios de fronteiras.

A CNM convida você, prefeito (a), a fazer parte dessa construção para

o fortalecimento das potencialidades do nosso país por meio da gestão pública municipal, melhorando a qualidade de vida da população e avançando na
busca de um país cada vez melhor.
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6

CONCLUSÃO

Como conclusão, apresentamos os seguintes pontos:
1. a CNM auxiliará os Municípios filiados interessados em cooperação
internacional a darem os primeiros passos;

2. todos os Municípios filiados podem concorrer ao InovaJuntos até
31/1/2021 para trabalhar com inovação durante quatro anos.

3. a pauta dos ODS pode ser implementada de forma plena, resolvendo
problemas da sua população;

4. além da cooperação recebida, os Municípios podem atuar com o
auxílio humanitário a refugiados e imigrantes;

5. a CNM pretende ser a voz dos Municípios de fronteiras, mas, para
isso, é preciso articulação e definição de uma pauta comum.

Para tudo isso, basta entrar em contato por meio do formulário que

pode ser acessado no QR Code acima, ligar para nossa equipe pelo (61) 2101-

6630 ou (61) 2101-6064 ou enviar um e-mail para internacional@cnm.org.br.
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