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“De Abaetetuba a Jaguarão

Decidimos começar 

O caminho foi unir, fortalecer e integrar

Num esforço contínuo de participação...

Descobrimos fragilidades, 

mas também grandes potencialidades,

Foi bom fotografar as belezas da nossa cidade

Dolorido foi mapear as nossas dificuldades...”
                                         
Trecho da poesia apresentada pela prefeita de 

Abaetetuba/PA na reunião do Comitê Gestor do 

Projeto CapaCidades, em outubro de 2010.



CapaCidades 
para quê?

Para que cada um reflita sobre 

suas próprias limitações na 

resolução dos problemas e na 

criação de novas oportunidades. 

Ao assumir riscos e vantagens de processos 

coletivos do aprender fazendo, cada cidadão 

beneficia-se com formas distintas de enxer-

gar o problema. O exercício da cidadania no 

processo político gera um efeito educativo 

que garante o acesso ao conhecimento e 

caminha em direção ao pacto social, com 

incorporação de novos e novos atores, 

criando o sentimento de pertenci-

mento local.
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Como desenvolver
CapaCidades?
É um aprendizado 
contínuo, de erros e 
ajustes, na busca pelo 
bem-estar coletivo a 
partir do fortalecimento 
de capacidades que 
residem em diferentes 
níveis: institucional 
(ambiente social), 
organizacional e 
individual.

É voltar-se para a governança 
local, pautada pelas consciên-
cias e vontades cidadãs (ética e 
prática), de corresponsabilização 
de atores públicos e privados e 
da sociedade civil organizada, 
com promoção de lideranças 
e formação de novos arranjos 
institucionaiS.

É um processo cíclico que se renova a partir 
da capacidades de envolver e mobilizar partes 

interessadas; diagnosticar uma situação e definir 
visão; formular políticas e estratégias; implemen-
tar, orçar e administrar; monitorar e avaliar, am-
pliando as capacidades técnicas (conhecimentos, 

habilidades e atitudes).

Capacidade
Institucional

Capacidade
Organizacional

Capacidade
Individual

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Início
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COMUNIDADE

Cidades em ação

Cidades por quê?
Porque os principais recursos já se encontram na 
comunidade. É no território que está a produção 
econômica, onde as decisões são tomadas e as 
políticas são implementadas, é onde se exprimem 
as relações humanas.

As cidades são espaços de crescimento mútuo, que 
representam parte da nossa identidade. Apenas 
nós sabemos o que realmente acontece ali, do que 
precisamos e como aqueles ambientes poderiam 
melhorar a nossa qualidade de vida. 

Todo conhecimento é local, já que se constitui de 
temas que, em um dado momento, são adaptados 
por grupos sociais como projetos de vida, sejam 
eles reconstituir a história de um lugar, manter um 
espaço verde, construir uma tecnologia adequada às 
especificidades locais,baixar a taxa de mortalidade 
infantil.

É no Município que o global se encontra, se choca, 
se adapta e se transforma.

É isso que o projeto acredita e foi buscar...

Processos de formação do capital humano e social a partir 
do convite à população para refletir e discutir sua realidade.

Articulações conjuntas em torno de objetivos comuns, so-
mando esforços, coordenando ações preexistentes, gerando 
sinergias e potencializando resultados.

Comunicação e transparência das ações, integrando e 
difundindo os resultados do processo coletivo, reforçando 
os valores, as identidades, os sentimentos compartilhados – 
acima das cores partidárias.

D
ESENVOLVIMENTO

CONHEC
IM

EN
TO
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‘‘ ‘‘Um grande desafio e aprendizagem sobre como dosar 
princípios de desenvolvimento humano com a dinâmica 

intensa do Município, cujas respostas não estão pré-formatadas, 
mas serão construídas junto com as comunidades, respeitando 

os limites e as particularidades de cada uma.

Paulo Roberto Ziulkoski, Presidente da CNM

Um projeto-piloto que surgiu do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud), assumido pela Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), com o 
desafio de consolidar uma metodologia de 
desenvolvimento humano local a partir das 
realidades dos Municípios brasileiros. 

O objetivo do Projeto CapaCidades é prover 
apoio e serviços aos Municípios de forma a 

fortalecer suas capacidades e equipar instituições públicas, organizações da sociedade civil e 
setor privado com o conhecimento, experiência e ferramentas necessárias para formulação, 
implementação e avaliação de políticas e programas municipais, convergindo esforços em 
andamento no local voltados ao desenvolvimento socioeconômico inclusivo e sustentável.
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‘‘ ‘‘
Jorge Chediek,  coordenador residente 
da ONU Brasil e representante residente 
do Pnud Brasil

          Ao trabalhar em parcerias para 
o fortalecimento das capacidades 
locais da sociedade civil, da gestão 
pública e do setor privado, estamos 
contribuindo para a criação de novas 
fontes de combate à pobreza e de 
inclusão social.

‘‘ ‘‘
Ministro Marco Farani, Agência 

Brasileira de Cooperação, Itamaraty 

O CapaCidades explora uma 
das missões mais expressivas 
da cooperação internacional, 

a de fomentar ideias e práticas 
inovadoras, cujo potencial de 

impacto torna-se ainda maior com 
a abordagem local proposta pela 

parceria entre o Pnud, Municípios, 
sociedade  civil e setor privado.  
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Dimensões locaisPrincípios
Desenvolvimento humano

Um processo de expansão das reais liberdades 
das pessoas – suas capacidades – e empo-
deramento de pessoas como agentes ativos 
de desenvolvimento equitativo num planeta 

compartilhado.

Desenvolvimento sustentável

Atender às necessidades e aspirações presentes 
sem comprometer a possibilidade de gerações 

futuras atenderem às suas próprias.

Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio

São oito objetivos com uma série de metas que 
países-membros da Organização das Nações 

Unidas (ONU) se comprometeram a atingir até 
2015, abrangendo temas como renda, educação, 
saúde, meio ambiente e igualdade entre os sexos.

Social

Satisfação das necessidades humanas, 
melhoria da qualidade de vida e justiça 

social. Abrange os temas: pobreza; saúde; 
educação; cultura e identidade; segurança; 

trabalho e emprego; e equidade.

Econômico

Riqueza econômica do Município, e a 
infraestrutura local (rede de água, sistema 
de saneamento, iluminação, telefonia, es-

trutura viária e habitação), revela o desem-
penho macroeconômico e financeiro da 

localidade.

Ambiental

Uso dos recursos naturais e degradação 
ambiental, assim como preservação e con-

servação do meio ambiente.

Institucional

Responsabilidade e capacidades fiscais e de 
gestão do poder público, além das outras 
capacidades do segmento privado e da 

sociedade civil.

Governança

Nível de engajamento de toda a sociedade 
nos processos de formulação e de imple-

mentação de políticas locais. 

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO

DO MILÊNIO

Objetivos de 
Desenvolvimento 

do Milênio
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Jaguarão/RS

Marliéria/MG

Situada na fronteira com o Uruguai, Jaguarão é 
uma cidade com 28 mil habitantes que possui um 
perfil arquitetônico diferenciado graças à conser-
vação de seu patrimônio histórico.

Localizada na região metropolitana do Vale do 
Aço, leste de Minas Gerais, Marliéria é uma ci-
dade pequena e acolhedora, que abriga 84% do 
Parque Estadual do Rio Doce.

Os municípios e suas 
prioridades
No edital de seleção para o projeto, classificaram-se doze Mu-
nicípios dentro de grupos representativos de: cidades gêmeas, 
integrantes de pólos de desenvolvimento regional, integrantes de 
regiões metropolitanas e aqueles considerados sob impacto de 
grandes obras estruturantes. 

Para essa seleção, dois índices foram levados em consideração: o 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Índice de Res-
ponsabilidade Fiscal e Social (IRFS). Visitas técnicas verificaram 
ainda a capacidade de gestão municipal e o nível técnico do quadro 
funcional, mobilização da sociedade civil e segmento privado, além 
da organização geral da visita e comprovação dos dados enviados.

Como parceiros desse processo de construção metodológica foram 
escolhidos os quatro Municípios indicados no mapa.
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Outros Municípios 
finalistas são: Açucena 
(MG), Agudos do Sul 
(PR), Barracão (PR), Bela 
Vista (MS), Cascavel (CE), 
Corumbá de Goiás (GO), 
Imperatriz (MA) e Tefé 
(AM).



Abaetetuba/PA

Barbalha/CE

Com população de 140 mil habitantes, Abaetetuba 
é a sexta maior cidade do Estado do Pará. Reco-
nhecida pelo seu artesanato do Miriti, compreen-
de 72 ilhas e uma extensa área de terra firme em 
território amazônico. Está situada em região sob 
impacto de grandes obras de infraestrutura.

Barbalha faz parte do pólo de desenvolvimento da 
região metropolitana do Cariri, Estado do Ceará. 
Situada em uma estância hidromineral com mais 
de 30 fontes de águas naturais, a cidade é conheci-
da pelo investimento em saúde e pela famosa festa 
cultural do Pau da Bandeira.
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FEIRAS DE

CONHECIMENTOMÉTODO DE

PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO E GESTÃO

POR RESULTADOS

BANCO DE SOLUÇÕES

E EXPERIÊNCIAS

Etapas e resultados

PLANOS DE
AÇÕES

POLÍTICAS
LOCAIS

Encontro do Conhecimento
Qualificação e

troca de experiências
Encontro com

parceiros

ETAPA 4 ETAPA 5

ÁREAS DE AÇÃO

PRIORITÁRIA

DEFINIDAS

ADAPTAÇÕES E
INOVAÇÕES LOCAIS

GESTÃO
INTEGRADA

GESTÃO DO
CONHECIMENTO

PARCERIAS

MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO

(página 12)
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4 MUNICÍPIOS

SELECIONADOS

CONSOLIDADA

METODOLOGIA

TERRITORIAL E DH
ÁREAS DE AÇÃO

PRIORITÁRIA DEFINIDAS

MECANISMO DE

COORDENAÇÃO LOCAL

PARITÁRIO ENTRE OS 3 SEGMENTOS

FORMAÇÃO LOCAL

SOBRE DOS PRINCÍPIOS 
BÁSICOS DO PROJETO

MOBILIZAÇÃO SOCIAL

CONHECIMENTO

DO MUNICÍPIO

PROCESSO
SELETIVO 

FORMAÇÃO
DO GRUPO

DIAGNÓSTICO

Encontro com municípios
pré-selecionados

Reunião de Grupo
de Trabalho Local Cartografias estratégicas

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
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Gestão integrada

Visa fortalecer espaços locais para encontro dos esforços do poder público, da sociedade 
civil e do setor privado de maneira participativa, transparente e sustentável sempre focando 
no resultado final – um desenvolvimento local mais inclusivo e humano. 

A gestão integrada, dentro do projeto, traz quatro olhares: governança (participação e comu-
nicação social); intersetorialidade (circulação de soluções); gestão por resultado (alinhamento 
de percepções); e atuação em redes multiníveis (local, regional, nacional e internacional).

Governança

Intersetoriedade

Gestão em Redes
Multiníveis

TUDO NA COMUNIDADE ESTÁ LIGADO

Qualidade 
da Água

Materiais 
de Produção

Traba-
lho

Pobreza

Saúde

Educação

Qualidade 
do Ar

Recursos 
Naturais

Negócios

Crime

Estado

Equidade

Mercado

Eficiência

3º Setor

Causa

Gestão por Resultado

Visão Análise

Ação
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Identifica e reúne soluções 
convergentes com as prioridades 
definidas nos Planos de Ação 
Estratégicos dos quatro Muni-
cípios. Tem o intuito de trazer 
as experiências dos Municípios 
brasileiros, do Pnud, da CNM e 
dos outros parceiros que possam 
ser de interesse para os Municí-
pios-pilotos como insumos para 
seus processos de formulação de 
políticas e programas de desen-
volvimento. 

Além disso, elabora um registro 
fotográfico e documental das ex-
periências vivenciadas, destacan-
do conhecimentos gerados pelas 
equipes e comunidades locais, a 
fim de multiplicar ações similares 
em outros Municípios.

Gestão do Conhecimento
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Proporciona espaços e instrumentos 
adequados para a formalização de 
parcerias entre os setores envolvidos 
na região, assim como articula orga-
nizações nacionais e internacionais 
interessadas. 

Esse apoio inclui as experiências das 
Nações Unidas, de outros Municí-
pios brasileiros e de demais parceiros 
que possam ser de interesse para os 
Municípios-pilotos como insumos 
para seus processos de formulação de 
programas para o desenvolvimento.

Parcerias



Aprimora as ações integradas pre-
vistas no Plano de Ação Estratégico, 
por meio da qualificação de um gru-
po de coordenação local, de modo 
a viabilizar, nos próximos 10 anos, 
concretizações de objetivos comuns 
pactuados com a sociedade.

Entre as diversas ações, destaca-se a 
busca de alternativas para institucio-
nalizar mecanismos permanentes de 
coordenação local. Ao compartilhar 
funções públicas com a comunidade, 
reforça-se a atenção pela sustentabili-
dade do projeto.

Monitoramento e avaliação
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Promove treinamentos e assessoramentos para desenvolver habilidades e conhecimentos técnicos 
em prioridades definidas com a sociedade, fortalecendo as capacidades de mobilização de recursos 
para novos projetos que deem sequência às atividades iniciadas.
 
Com base em resultados de diagnóstico, apoia elaboração de políticas públicas integradas voltadas 
ao desenvolvimento humano sustentável e igualitário. Visa a introduzir ainda práticas de gestão e 
melhorar arranjos institucionais para uma operação mais eficiente, transparente e participativa.

Trecho do cordel Zé Penudo – Autor: Marcos Mairton. Fonte: Relatório de Desenvolvimento Humano Brasil 2009/2010

Desenvolvimento
de CapaCidades
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Grupos de Trabalho
Grupos de trabalho, equipes municipais

e equipes de coordenação
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Áreas priorizadas nos 
Municípios
Abaetetuba/PA em seu Plano de Ação Estra-
tégico, priorizou a gestão de resíduos sólidos 
como estratégia de melhoria de condições 
de vida dos munícipes e a conservação dos 
recursos naturais abundantes na região. Entre 
as ações estratégicas previstas estão a recupe-
ração e a conservação de mananciais hídricos, 
ampliação do controle ambiental e reciclagem 
comunitária, além do fortalecimento da Con-
ferência Municipal de Meio Ambiente. A eco-
nomia e a produção local aparecem também 
como prioridade, com destaque para a vertica-
lização da produção do açaí. Ações integradas 
para a promoção do ecoturismo e da cultura 
aparecem como foco entre as prioridades.

Barbalha/CE decidiu, em primeiro lugar, 
consolidar a cidade como pólo de turismo 
cultural, ambiental e histórico. Para tal, planeja 
ações de capacitação de guias turísticos e de 
qualificação de profissionais da hotelaria e ser-
viços turísticos, oficinas de artesanato e cordel, 
entre outras. A elaboração de projetos sociais, 
junto à captação de recursos, foi destacada 
como fortalecimento institucional necessário 
para o desenvolvimento regional. A revisão do 
plano diretor foi considerada uma ação trans-
versal a todas as demais previstas.

Marliéria/MG priorizou a geração de empre-
go e renda por meio do turismo sustentável e 
da agropecuária (com atenção especial à agri-

cultura familiar). Três eixos de ações estão pre-
vistos: fortalecimento da gestão organizacional, 
qualificação da infraestrutura e fomento de 
segmentos diferenciados da atividade turística. 
A consolidação do plano diretor participativo 
é uma forma de aproveitar as iniciativas já 
realizadas no escopo do projeto.

Jaguarão/RS priorizou o turismo e a agrope-
cuária sustentável como  temas, valorizando a 
fronteira com o Uruguai e o mercado turístico 
do Mercosul. A porta de entrada do turis-
mo por Jaguarão, que fica à mesma distância 
da capital do Estado do RS Porto Alegre e 
da capital do Uruguai Montevidéu, busca a 
sustentabilidade na valorização do patrimônio 
histórico – tombado em 2011 pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) –, no seu conjunto com mais de 800 
prédios históricos, e  na busca de soluções 
urbanas e sociais que promovam a geração de 
emprego e renda na área urbana e o fortale-
cimento da sustentabilidade da área rural. A 
presença da Universidade Federal do Pampa 
(Unipampa) como formador de recursos 
humanos é uma importante parceria municipal 
e será cultivada para ações de fortalecimento 
de capacidades e fomento da potencialidade 
turística do Município. Destaque para a parti-
cipação do Município na Associação dos Mu-
nicípios da Zona Sul (Azonasul) e no grupo de 
cidades históricas do RS.

Esta é uma publicação da Confederação Nacional de Municípios em parceria com o PNUD Brasil. Todo conteúdo pode ser copiado, distribuído, exibido e reproduzido, desde que 
seja citada a fonte. Textos: Andrea Theorga, Daniel Castro, Denise Messias, Gustavo Cezario, Ieva Lazareviciute. Colaboração: Adriana Ança, Antonio de Luna, Francineti Maria 
Rodrigues Carvalho, Helena Sueli Xavier, Marcos Luiz Assis, Marcos Luiz Assis, Marcos Mairton,  Maria Regilane Ferreira da Silva, Taiane Born, Viviane Amaro. Fotos: Kenia Ribeiro e 
Elvira Nascimento. Diagramação: Themaz Comunicação Ltda.
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Seja + um parceiro das 
Nações Unidas!

Algumas instituições já são parceiras 
desse projeto: Sebrae, Visão Mundial, Publix, 
Centro de Desenvolvimento Tecnológico da 
Universidade de Brasília, Instituto Federal de 
Educação e Tecnologia do Pará (IFPA), Uni-
pampa, Projeto Cidades do Ceará/Cariri Cen-
tral (Bird), governo do Estado do Ceará e to-
das as instituições públicas e privadas locais 
que contribuem e acreditam desde o princípio 
no desenvolvimento humano dos Municípios. 
Em todas essas frentes, estamos trabalhando 
soluções de interesse municipal. 

Nosso agradecimento especial para a Sub-
chefia de Assuntos Federativos da Presidência 
da República (SAF) e o Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, que ajudaram na 
construção desse projeto.

O seu Município também pode ser par-
ceiro do CapaCidades. Participe das feiras re-
gionais com suas soluções locais.

Maiores informações podem ser obtidas 
no site: http://cdhl.cnm.org.br ou por meio de 
contato direto dos Municípios.

ABAETETUBA/PA
www.abetetuba.pa.gov.br

Prefeita: Francineti Maria Rodri-
gues Carvalho
prefeitafmrc@hotmail.com 
Tel.: (91) 3751-2022/3041

Agente local: Maria Goretti Lima
maria.lima@cnm.org.br 

Sala do projeto: Rua Pedro Rodri-
gues, 700 – Centro – Secretaria 
de Educação – Abaetetuba/PA
Tel.: (91) 3751 2770 Ramal 218

BARBALHA/CE
www.barbalha.ce.gov.br

Prefeito: José Leite Gonçalvez 
Cruz
joseleitecruz@yahoo.com.br 
Tel.: (88) 2101-1919

Agente local: Maria Regilane 
Ferreira da Silva
maria.silva@cnm.org.br 

Sala do projeto: Rua Princesa 
Isabel, 187 – Centro – CEP 
63180-000
Tel.: (88) 2101-1919 R. 230

MARLIÉRIA/MG
www.marlieria.mg.gov.br

Prefeito: Waldemar Nunes de 
Souza
pmmarlieria@gmail.com 
pnud.cnm@marlieria.mg.gov.br 

Agente local: Viviane Amaro Silva
viviane.silva@cnm.org.br 

Sala do projeto:
Rua Rafael Moreira da Silva, 325 
Centro – CEP 35185-000

JAGUARÃO/RS
www. Jaguarao.rs.gov.br

Prefeito: José Cláudio Ferreira 
Martins
gabinete@jaguarao.rs.gov.br 
Tel.: (53) 3261-1999

Agente local: Taiane Born
taiane.born@cnm.org.br

Sala do projeto: Praça Dr. Alci-
des Marques, 89 – Centro – CEP 
96300-000
(Casa de Cultura)
Tel.: (53) 3261-5100



(61) 2101-6000

www.cnm.org.br 

(61) 3038-9300

www.pnud.org.br

www.cdhl.cnm.org.br


