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Prefácio 
 

O 4º Congresso Mundial da CGLU, em Rabat, Marrocos, con-

vocou autoridades locais e regionais de 125 países a refletir 

sobre a boa governança, com o objetivo de fortalecer a demo-

cracia e promover sociedades inclusivas, participativas e mais 

justas. Durante o evento, ocorrido em outubro de 2013, assu-

mi a presidência da Comissão de Planejamento Urbano Estra-

tégico, juntamente com o caro Prefeito James Nxumalo, da 

cidade de Durban, África do Sul.  

Liderar uma das Comissões da CGLU significa estar engajado no trabalho em rede de cidades. 

Temos a tarefa de conectar as experiências e vivências locais com os diálogos políticos nacio-

nais e internacionais, em um mundo cada vez mais urbano.  

O século XXI enfrenta o desafio do rápido crescimento populacional em áreas urbanas. Hoje, 

metade da população mundial vive em cidades. Estima-se que este crescimento estará concen-

trado nas áreas urbanas dos países em desenvolvimento. Neste contexto, aumentam as res-

ponsabilidades dos governos locais, os quais tem papel fundamental na promoção do bem 

estar dos cidadãos.  

A Comissão de Planejamento Estratégico tem por objetivo desenvolver ações de planejamento 

e gestão das cidades, em sintonia com as metas de desenvolvimento do Milênio e a Conferen-

cia do Habitat III, que ocorre em 2016. Temas estratégicos e transversais nas políticas urbanas 

estarão no foco da Conferência, culminando com o lançamento do documento “A Nova Agen-

da Urbana”. 

O tema dos espaços públicos vem assumindo destaque nas agendas internacionais, como lugar 

de troca, de vida urbana e de construção de cidadania e constitui um dos desafios do trabalho 

da Comissão. Ganha forca, também, a atuação dos governos locais, os quais estão próximos 

das comunidades, da realidade dos cidadãos e possuem legitimidade para enfrentar os desafi-

os do desenvolvimento. Neste sentido, o trabalho em rede aposta na soma de esforços, na 

troca de experiência e no aprendizado entre pares. A re-significação dos espaços de uso co-

mum está diretamente relacionada à afirmação do papel dos governos locais e dos cidadãos 

como atores fundamentais do desenvolvimento. 

As cidades líderes da Comissão, Porto Alegre e Durban desenvolvem projetos que visam qualifi-

car o espaço da cidade e fortalecer este tema. A Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com a 

CGLU, FNP, ONU Habitat, realizou o evento em rede intitulado "Espaço Público e Cidadania", 

de 27 a 29 de outubro de 2014. Esta iniciativa compõe o elenco de trabalhos que desenvolve-



 

3 

mos na Comissão de Planejamento Estratégico. O evento promove a continuidade das ações 

empreendidas pela cidade de Durban, África do Sul, entre elas, o evento intitulado “Re-

imaginando os Espaços Públicos”, realizado de 4 a 6 de junho de 2014.  

Porto Alegre trouxe a territorialidade como ponto chave em nosso modelo de gestão: comuni-

dade x território. Elegemos a relação entre planejamento e participação e iniciamos um pro-

cesso de construção de ações de governo com a sociedade organizada.  Compartilhamos a 

experiência local, bem como a importante ação de entidades independentes e que estão 

igualmente comprometidas com a comunidade. A realização de um evento de troca de expe-

riências em planejamento urbano, tendo como tema o espaço público, insere-se nas discus-

sões atuais sobre a gestão das cidades. A idéia é facilitar a troca de conhecimentos, ferramen-

tas e lições apreendidas pela governança local. Precisamos ampliar nossos canais de trabalho, 

valendo-se da tecnologia digital e demais recursos provenientes da globalização.  

Esperamos que esta publicação possa estimular o debate internacional, convocar cidades a 

integrar-se ao trabalho e contribuir para a construção e desenvolvimento de uma agenda 

conjunta para a gestão dos espaços públicos nas cidades contemporâneas. 

 

José Fortunati, Prefeito de Porto Alegre 
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Introdução: a agenda da Comissão de Planeja-
mento Estratégico 
 

Durante o debate sobre diversidade ocorrido no congresso de Rabat, em 2013, a Prefeita de 

Noakchouat, Sra. Fátima Matou, destacou a oportunidade de converter a diversidade em ação 

e criar realidades de integração através dos espaços públicos. Com a participação de sete 

Prefeitos, incluindo o Prefeito Fortunati, foi firmada a carta internacional para a caminhada , 

com ênfase nos espaços públicos nas cidades Africanas. 

Dando seguimento a estes processos e receptivo à atenção que a ONU-Habitat dedica ao te-

ma, a Comissão de Planejamento Estratégico, desde 2014, desenvolve trabalhos sobre os 

espaços públicos. Foram realizadas duas oficinas regionais, nas cidades líderes da Comissão: 

Porto Alegre, América Latina e Durban, África do sul. 

A oficina de Durban enfatizou a percepção e criação de espaços públicos, com foco na escala 

do bairro e no trabalho coletivo entre comunidades e prefeitura local. Destacou-se, perante a 

ONU e as Universidades, a necessidade de trabalhar este tema como parte das políticas urba-

nas e como um serviço público essencial, o qual deve ser construído com a participação cons-

tante das comunidades envolvidas. Durante o último Bureau executivo em Liverpool (junho 

2014) foi realizada uma mesa redonda referente ao tema espaço público e à importância de 

promover politicas públicas que permitam tornar tangíveis temas como inclusão, desenvolvi-

mento econômico, cultura e meio ambiente. 

Buscando desenvolver a temática na América Latina, Porto Alegre convocou redes e organiza-

ções comunitárias locais para debater com outras cidades membros da Comissão, da ONU 

Habitat e da rede Mercocidades sobre os desafios, oportunidades e estratégias de mudanças, 

inclusive no âmbito institucional. Significa ir além da visão atual, concretizar a argumentação 

do Secretário Cezar Busatto, a qual destaca o espaço público como elemento central nas 

transformações institucionais que precisamos empreender, para lograr a qualificação do diálo-

go com as comunidades. 

Ao final, foi compartilhado o trabalho em rede das cidades participantes. Como exemplo, as 

experiências brasileiras e moçambicanas, ambas com legado histórico português, partem de 

uma base legal semelhante e podem promover o aprendizado compartilhando os conheci-

mentos apreendidos. É o caso do cadastro inclusivo e estratégico implementado no Chile, com 

o apoio da cidade de Rosário, atividade desenvolvida com suporte da Comissão de Planeja-

mento. 
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Contexto: Cenário político e histórico  
Governança e espaço público 

Cezar Busatto 

As cidades são complexas concentrações de pessoas. Com o acelerado crescimento, aumen-

tam os espaços para construções, veículos, equipamentos e tendem a reduzirem-se os espa-

ços públicos de convivência para as pessoas. 

Vivemos uma época de transição da sociedade hierárquica para a sociedade-rede. Todas as 

organizações centralizadas e hierárquicas da modernidade estão em crise e perdendo legiti-

midade: nações, governos, parlamentos, partidos políticos, exércitos, empresas, igrejas, esco-

las. As novas mídias sociais possibilitam a interação em grande escala, gerando novos fenôme-

nos de emergência social anunciadores das profundas transformações que estão em curso na 

atualidade. 

No Brasil, em junho de 2013, milhões de pessoas ocuparam as ruas de centenas de cidades 

revelando sua insatisfação com o "sistema" e exigindo mudanças. No contexto destas trans-

formações, os espaços públicos onde as pessoas interagem e convivem têm sido verdadeiros 

laboratórios de formas inovadoras de organização comunitária em rede. Estas redes são dis-

tribuídas e horizontais e têm lideranças múltiplas. Desenvolvem uma cidadania de direitos e 

de responsabilidades e fundamentam-se em práticas, projetos e aprendizagem. 

A prefeitura de Porto Alegre tem realizado inovações importantes dentro desse novo paradig-

ma da cidade-rede. Seu modelo de gestão democrática baseia-se na prática da territorialida-

de, ao lado da transversalidade e da transparência, sintetizados no conceito de Governança 

Solidária Local.  

A gestão democrática da cidade acontece em cada um dos seus 17 territórios/ regiões, onde 

temos: estruturas administrativas; instancias de democracia participativa; Fóruns de Justiça e 

Segurança; redes comunitárias de resiliência, e ações de democracia colaborativa.  

O novo código de convivência urbana fortalece a cultura cidadã de respeito ao outro e co-

responsabilidade. Em territórios de alta vulnerabilidade social articulam-se as redes de susten-

tabilidade e cidadania. Para tanto, uma base de informações intra-urbanas - por regiões e 

bairros - sustenta a gestão democrática dos territórios. Trata-se do Observatório de Porto 

Alegre -  ObservaPOA.  

Comunidades locais, por sua própria iniciativa, têm articulado redes sociais voltadas para a 

realização de projetos de revitalização urbana de territórios e de espaços públicos. Inúmeros 

coletivos urbanos têm surgido para realizar práticas inovadoras de interação, colaboração e 

ocupação de espaços públicos. As ruas tem sido progressivamente resgatadas como espaços 
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públicos para a convivência das pessoas e não apenas como espaços para a mobilidade urba-

na. Temos as feiras comunitárias de frutas e verduras; as caminhadas, passeios de bicicleta, 

maratonas e outros eventos esportivos; eventos religiosos e culturais; eventos promovidos 

por associações comunitárias de bairros; o projeto Comida de Rua; a experiência inovadora do 

Caminho do Gol, durante a Copa do Mundo, entre outros.  

Essas novas formas de organização comunitária em rede se desenvolvem nos espaços públi-

cos e territórios da cidade, seja por iniciativa da Prefeitura ou das próprias comunidades. São 

ações que promovem a convivência, a interação e a cooperação entre as pessoas, que fazem 

dos espaços públicos lugares educadores e de aprendizagem cidadã. Sabe-se que espaços 

públicos deteriorados são lugares de solidão, conflito e criminalidade. Por outro lado, espaços 

públicos cuidados são lugares de boa convivência, amizade e paz. Através da interação e da 

cooperação as pessoas protagonizam o cuidado, a melhoria e a transformação dos espaços 

públicos e da cidade como um todo. 

Novas práticas apontam para uma necessária reinvenção da democracia na base da sociedade 

e no cotidiano dos cidadãos, compatível com a nova sociedade-rede. A conexão entre espaço 

público e democracia resgata a experiência da Ágora ateniense, como espaço público da con-

versação, da liberdade diante da autocracia e do exercício da cidadania, onde as questões da 

cidade e dos cidadãos eram publicamente debatidas e encaminhadas.  
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 A cidade viva e seus conceitos 

Francisco Marshall 

Do historiador grego Tucídides (460-395 a.C.): ”Lembrai-vos, atenisenses, de que onde quer 

que estejais constituireis imediatamente uma cidade. (...) A pólis são os cidadãos, e não as 

muralhas ou os navios vazios de homens.” (Tuc., 7, 77). Obra máxima da cultura grega e 

primeiro modelo da ideia de cidade, a pólis possuía múltiplos corações: acrópole (encontro 

entre deuses e homens), pnix (local da assembleia), e a ágora, ponto de encontro e interação 

social; esta era o espaço vital da polis, permeado por muitos acessos e cortado pela principal 

rota de Atenas (via Panetenaica). A ágora, ponto de encontro e interação social, repleto de 

serviços amigáveis, como fontes de água, galerias comerciais, altares e prédios públicos, onde 

se tratava de negócios, de conchavos políticos, de fofocas ou de sentenças.  

Desde o apogeu de Atenas clássica, as cidades vivem permanente crise de nostalgia da ágora, 

o sentimento de que faz falta um espaço denso de interações sociais conectado ao que há de 

mais relevante na vida da cidade.  A pólis clássica converteu-se em conceito político, com 

Tucídides, Platão e Aristóteles, e em modelo urbanístico, com Hipódamos de Mileto, no século 

V a.C., e com Vitrúvio, no início da era cristã.  

A reinvenção da pólis nos Estados modernos é um dos processos mais complexos da história 

da cidade, e se estende do século XVI à atualidade. Neste período, predomina uma noção de 

cidade subordinada à unidade política maior, o Estado, o qual interfere e modula o sentido e a 

vitalidade das cidades. Daí o clamor da socióloga Saskia Sassen para que reconstruamos o 

direito das cidades em defesa de sua autonomia, como forma de sobrevivência diante do peso 

do Estado e de suas pressões cerceadoras da liberdade na presente voga de globalização. Sem 

redes de colaboração e livre circulação entre as cidades a humanidade perde sangue, perde a 

energia vital e põe-se em seu lugar nada menos que dinossauros redivivos, a saga do 

combustível fóssil que assombra a vida das cidades e do planeta com a voracidade geométrica 

de sanguessugas motorizadas.  

Ora, falar de processos vitais e peregrinações nos faz ver os imperativos de restaurar a 

circulação e sobretudo a vitalização criativa no território das cidades, o que implica também 

em construir as praças adequadas, com a infra estrutura hidráulica, sanitária e de conforto e 

acessibilidade necessárias, para que possamos manter vivo o que faz a cidade viva, ou seja, a 

presença e a atividade humana, a cultura, eros e todos os antídotos que nos defendam do 

ataque inclemente dos dinossauros metálicos.  
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1 Construção do lugar e da vida urbana 

Rumo a uma nova transição urbana na América Latina  

Frederic Saliez 

América Latina e Caribe é uma região fundamentalmente urbana, ainda que conte com gran-

des espaços pouco povoados.  Atualmente, quase  80% de sua população vive em cidades, 

uma proporção superior inclusive a do grupo de países mais desenvolvidos, razão pela qual é 

considerada a região mais urbanizada do mundo.  

Hoje, as cidades da América Latina e Caribe se encontram em um ponto de inflexão. Depois de 

décadas em que os Governos centrais e as autoridades locais pareciam incapazes de fazer 

frente a um processo de mudança muito rápido, estão reunidos, a principio, todos os requisi-

tos para alcançar um desenvolvimento urbano com sustentabilidade nos anos e décadas futu-

ras.  

Sob o ponto de vista demográfico, pode-se dizer que a explosão urbana já é assunto do passa-

do. Após várias décadas de êxodo rural, os processos de urbanização estão virtualmente en-

cerrados em quase todos os países da região. Desde o ano 2000, o crescimento médio anual 

da população urbana é inferior a 2%, um número que corresponde ao crescimento natural. A 

desaceleração do crescimento urbano permite evitar os problemas tipicamente associados a 

sua rapidez, como o déficit de habitações e serviços básicos, e concentrar os esforços na me-

lhoria dos espaços públicos, infraestruturas e serviços existentes.  

Vinte anos depois da primeira Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, é evidente que existe maior 

consciência das relações entre a cidade e meio ambiente. Em muitas cidades observa-se inicia-

tivas promissoras nas áreas de proteção ambiental, redução das emissões de gases de efeito 

estufa, recuperação de rios e áreas costeiras, criação de corredores biológicos, assim como 

para a prevenção e resposta a desastres. 

Não há dúvidas de que na América Latina e Caribe, que foi o laboratório de muitas inovações 

nos temas relacionados à planificação e gestão das cidades, existem recursos e capacidades 

que permitiriam impulsionar um modelo de desenvolvimento urbano para o século XXI, um 

modelo focado tanto no bem-estar das pessoas e sua inclusão na sociedade, quanto um mo-

delo que privilegie o emprego local, a diversidade social e cultural, a sustentabilidade ambien-

tal e a reafirmação dos espaços públicos.  

A região está a ponto de vivenciar um novo ciclo de transição para garantir uma melhoria 

fundamental da qualidade de vida nas cidades 

Se é verdade que o salto qualitativo é possível, não é menos verdade que seria necessária uma 

profunda reflexão sobre os modelos de crescimento urbano promovidos até agora, marcados 

por um alto grau de insustentabilidade. As cidades da região, vistas como um todo, são e se 
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mantém como as mais desiguais do planeta.  

A oferta de espaços públicos também é desigual. 

Os bairros periféricos ou marginais contam com 

escassos espaços públicos e são de qualidade 

muito baixa. A ênfase tem estado, logicamen-

te, em alcançar a segurança da posse e em 

proporcionar serviços básicos, percebidos de 

forma unânime como a prioridade; mas, na 

maioria dos casos, o processo não foi além disso. 

Não foram abordadas deficiências originárias, como 

a falta de espaços comuns para atividades sociais, cul-

turais, comercias e produtivas.  

Apesar da importante participação do transporte público, caminhada e bicicleta nos desloca-

mentos, muitas cidades sofrem altos níveis de congestionamento e, as vezes, de paralização, 

problemas que acarretam importantes custos econômicos, sociais e ambientais.  O número de 

veículos individuais mais do que dobrou em um período de 10 anos, sem contribuir  muitas 

respostas aos desafios da mobilidade urbana. 

Iniciativas como o resgate de zonas centrais ou abandonadas, a criação de ciclovias e os pro-

gramas de melhoria integral de bairros tem se destacado mundialmente, mas não são a ten-

dência geral.  São muito mais frequentes os casos de cidades que crescem com urbanizações 

de baixa qualidade, centradas em si mesmas, sem que ninguém pareça se preocupar com o 

A análise realizada no informe da 

ONU-HABITAT “O estado das cida-

des da América Latina e Caribe 

2012” permite identificar alguns dos 

pontos chave que tornariam possí-

vel a mudança que as cidades da 

região tanto necessitam.  

Frederic Saliez, ONU-Habitat 
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ambiente geral ou com a criação de espaços de socialização que não sejam totalmente dedi-

cados ao consumo. 

O uso dos espaços públicos existentes também se encontra muito afetado pelos níveis de 

violência. Segundo pesquisas, a violência é a principal preocupação dos cidadãos frente à mo-

bilidade e o emprego.  De fato, as cidades da América Latina e Caribe são consideradas, em 

seu conjunto, como as mais perigosas do planeta. 

Rumo à uma política de espaços públicos 

Influenciar sobre os modelos de desenvolvimento urbano requer adotar enfoques transversais 

e multidisciplinares muito complexos e sustentados ao longo do tempo. A nível da maioria das 

cidades, o gerenciamento de espaços públicos representa uma boa ilustração dessas inter-

relações e como abordá-las. 

Os espaços públicos estão em relação direta com aspectos econômicos, sociais, ambientais e 

de estruturação urbana. O valor dos espaços privados depende diretamente dos bens públi-

cos.  A grande maioria daquilo que constitui a “vantagem urbana” são aspectos relacionados à 

disponibilidade e acessibilidade dos bens e serviços públicos. 

Isso não escapou aos Estados e outras entidades que contribuíram para a elaboração da pro-

posta de novos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável.  Pela primeira vez na história, 

foi proposto concordar sobre um objetivo de desenvolvimento urbano a nível mundial, o que 

inclui um sub-objetivo sobre a disponibilidade e acessibilidade de zonas verdes e espaços pú-

blicos.  

Politicas de espaço público: Contexto Latino Americano  

Na América Latina, o espaço público é uma oportunidade de política  tangível de inclusão e 

democratização. O espaço articula mudanças  nas administrações e é necessário revisar as 

demandas e repostas políticas frente à comunidades cada vez mas organizadas e informadas.   

Os seguintes exemplos das cidades de Bogotá, Guarulhos  e da região de Santa Fé, ilustram 

essas mudanças, promovendo ações, projetos, instrumentos e políticas de planificação ado-

tando um enfoque de atuação em rede, no qual os atores intervém com base em lógicas de 

relação menos hierarquizadas, compartilhando a informação e a capacidade de decisão, redu-

zindo ao mínimo a imposição de interesses individuais e, nesse processo, dotando de significa-

do cada lugar que se intervém, dando o verdadeiro sentido de inclusão social. 

Em comparação,  as cidades Europeias tem desenvolvido conceitos de espaços públicos muito 

diversos, que refletem os diferentes conceitos históricos e políticas da cidade coletados pelo 

prêmio de Espaço Público Europeu. 
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Bogotá 
Diego Cala 

As experiências recentes de Bogotá atuam em defesa do lugar e da vida urbana. Bogotá é uma 

cidade que tem apostado no espaço público como bem comum. Dois departamentos dedica-

dos ao espaço público lembram que o espaço público é “sagrado”, conforme expressou em 

1996 o então Prefeito Antanas Mockus. Bogotá tem uma oficina de espaço público que cria, 

regula e constrói espaços como o mencionado abaixo. Também possui uma defensoria de 

espaço público, onde permissões, reclamações, conflitos e propostas comunitárias são atendi-

das.  

Em sua história recente, Bogotá tem implementado iniciativas muito valiosas em construção 

de espaço público, abordando diferentes enfoques. Particularmente durante os últimos 20 

anos tem-se construído experiência a partir de iniciativas da administração pública local que 

geraram mudanças positivas no ambiente público urbano, por exemplo, implementando me-

canismos de sensibilização e persuasão para modificar o comportamento dos cidadãos nas 

ruas e nos lugares públicos; em outros casos, de iniciativas que recuperaram ou habilitaram 

espaços para o pedestre com base na implementação do investimento público no desenho 

arquitetônico de parques, calçadas e pequenas praças, aplicando um critério de inclusão des-

de a parte técnica que, não obstante, em alguns casos resultou como excludente para alguns 

cidadãos que, como parte de uma tradição de informalidade urbana, residem e trabalham no 

espaço público de Bogotá. 

Nese marco, vale destacar duas experiências recentes da cidade em intervenção no espaço 

público, com perspectivas de construção de lugares e de vida urbana; experiências que inclu-

em, mas superam por muito, intervenções físicas nos espaços de uso público, planejadas e 

executadas pela administração pública. 

Por um lado, a transformação da Carrera Séptima de Bogotá: a via com maior significado cultu-

ral e histórico que atravessa o centro da cidade e que durante muitos anos foi um lugar de 

encontro e eventos culturais associados a cafés, teatros e restaurantes de tradição. Com a 

expansão urbana e deslocamento e substituição de muitas atividades econômicas, e a migra-

ção de quase todas as habitações do centro aos outros setores da cidade, a Carrera Séptima 

passou a ser uma via quase exclusiva para o trânsito veicular de conexão entre o centro e a 

zona norte, esta última, o novo lugar urbano para  as atividades de elite. 

Por uma iniciativa que iniciou em 2008, a Carrera Séptima, no trecho que atravessa o centro 

da cidade, começou a ser fechada ao trânsito veicular toda sexta-feira à tarde, para dar lugar 

aos pedestres, ciclistas e artistas de rua, recuperando um evento conhecido em outra época 

como El Septimazo. Esta medida, gradualmente, foi dando lugar à apropriação da via como um 

lugar de passagem e permanência, mais do que trânsito, não sem que se tivesse que enfrentar 

os desafios relacionados, por exemplo, à inconformidade de motoristas ou de comerciantes 
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A carrera séptima é um meio de inclusão e 

democratização do espaço público. 

 

Na Cidade Bolívar o trabalho com jovens 

e população vulnerável resultou na apro-

priação da comunidade que é fundamen-

tal para a gestão dos espaços a longo 

prazo. Com este tipo de iniciativas, Bogo-

tá tenta colocar em prática um tipo de 

gestão colaborativa do espaço público, 

compreendida como o conjunto de ações 

relacionadas à geração, recuperação e 

manutenção dos lugares de encontro na 

cidade, a partir da perspectiva de função 

e significado. 

Foto: Sustentar Soluciones Verdes © 

formais pela presença massiva de vendedores ambulantes. Atualmente, a Carrera Séptima está 

fechada ao trânsito veicular todos os dias da semana, entre as 8h e 18h. 

Outra experiência de destaque é a que ocorreu na área de Altos de la Estancia, ao sudoeste da 

área urbana de Bogotá, na localidade de Cidade Bolívar; uma das áreas com maiores condições 

de pobreza, violência e precariedade das infraestruturas públicas. Como consequência de ur-

banizações de baixo investimento e as vezes de pouco controle urbanístico, milhões de habi-

tantes tem à sua disposição muito pouco espaço público.  

Nesse local um fenômeno massivo de deslizamento de terras, ocorrido em 2002, fez com que 

cerca de 3.305 famílias (aproximadamente 15.000 pessoas) tivessem que abandonar suas ca-

sas e serem realocadas em outras áreas da cidade. A administração distrital tem-se concentra-

do na reconstrução do significado do lugar onde ocorreu o desastre, com base na construção 

progressiva de um parque público como projeto coletivo que combina varias iniciativas comu-

nitárias e da administração da cidade. 

Com a ação coordenada, e em alguns casos conjunta, de organizações comunitárias da zona, a 

administração da cidade e setor acadêmico e não governamental, iniciou-se a gestão para o 

saneamento dos títulos e a compra dos imóveis, controlar a pressão da ocupação por novos 

processos de urbanização informal, controlar descargas de água e a execução de obras de 

bioengenharia para as próprias organizações comunitárias e a construção de trilhas, hortas e 

jardins comunitários. 
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Nas duas experiências descritas, o processo foi progressivo e plural, e as intervenções “duras” 

para construção de infraestrutura não foram feitas inicialmente.  Cabe destacar que o traba-

lho e a ação social, a atenção às comunidades foi estratégico. As campanhas mobilizam milha-

res de famílias a desfrutarem da Carrera Séptima como um espaço de integração, de oportuni-

dade, de convivência. 

Latino Americano - Província de Santa Fé  

María Pía Zelayeta 

A experiência apresentada pela Província de Santa Fé, Argentina, expressa o papel que o esta-

do provincial tomou naquilo que tange a construção do lugar e da vida urbana, e por isso o 

interesse em ser parte do desenvolvimento dos espaços públicos e da cidadania em todo o 

território provincial. Na apresentação se destacam duas ferramentas: o Plano Estratégico Pro-

vincial e o Plano Base. 

O Plano Estratégico Provincial integra um conjunto de programas e projetos de escala provinci-

al e regional ordenados a partir de três linhas estratégicas, sendo estas orientações gerais que 

articulam projetos de natureza afim. 

O Território Integrado é um espaço público, complementário e diferente dos lugares particula-

res. É um patrimônio coletivo . 

A Qualidade Social inclui as possibilidades de todos os cidadãos para poder participar da vida 

social, política e econômica das comunidades que integram, com o objetivo de alcançar seu 

bem-estar máximo.  

A Economia do Desenvolvimento é uma estratégia que visa capitalizar e otimizar os recursos 

existentes através do conhecimento, criatividade, habilidade e talento da sociedade. 

Este processo de Planejamento Estratégico foi desenvolvido com base na Regionalização, que 

permite integrar territórios anteriormente desconectados e equilibrar as capacidades do Esta-

do em toda a província.  

No marco do Plano Estratégico se desenvolvem distintos dispositivos de participação e consul-

ta: Assembleias Cidadãs, Conselhos Regionais de Planejamento Estratégico, Fóruns de Jovens 

e Fóruns dos Povos Indígenas. As Assembleias Cidadãs são reuniões abertas e participativas, 

nas quais autoridades e representantes do Estado provincial, governos locais e organizações e 

instituições da sociedade civil projetam juntos seu futuro e acompanham os projetos contidos 

no Plano Estratégico Provincial. 

A província coopera com as cidades intermediárias e pequenas em seus planejamentos estra-

tégicos, entre outros, para prever espaços públicos em áreas de crescimento e de consolida-

ção.  
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Trabalha-se a metodologia do Plano Base cujo objetivo é orientar os processos de desenvolvi-

mento urbano em cidades intermediárias da província de Santa Fé. Desenvolve-se conjunta-

mente com a Secretaria de Relações Internacionais e Integração, Cidades e Governos Locais 

Unidos (CGLU) e Cátedra UNESCO. O governo provincial, como nível de governo intermediário, 

acompanha, assessora e capacita aos governos locais nesses processos, considerando suas 

particularidades e oferecendo as ferramentas técnicas e de gestão necessárias para seu de-

senvolvimento adequado.  

Esta ferramenta especial servirá aos municípios para abordar estrategicamente o crescimento 

de seu território e o desenvolvimento das cidades, considerando as diferentes realidades. 

Permite, também, etapas posteriores da planificação que incluem aspectos normativos, regu-

latórios, ambientais e de participação cidadã. 

Especificamente, é elaborado um documento por cada núcleo urbano, o qual reflete a intera-

ção de todos os componentes que configuram o território. Durante a primeira etapa, que 

começou em setembro de 2013, trabalhou-se ao longo de sete meses em cinco cidades. Está 

previsto avançar para outras 13 novas localidades, o que demostra o resultado positivo de um 

trabalho conjunto entre província e municípios, que por sua vez permite a consolidação de 

uma rede de cidades da província de Santa Fe. 

 

Politicas de inclusion Guarulhos  criação e manutenção do espaço público 
Plínio Soares dos Santos 
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A cidade de Guarulhos, localizada na região metropolitana de São Paulo, durante muitos anos 

foi a síntese do Brasil em suas perversas desigualdades. Pouco se investiu nas periferias da 

cidade, na mobilidade e infraestrutura urbana e principalmente na gestão e planejamento dos 

espaços públicos. 

Ao longo dos últimos 15 anos a Prefeitura iniciou uma intensa mudança na implementação das 

políticas públicas na cidade com o compromisso de promover a inclusão social; combater a 

pobreza, em todas as suas expressões: econômicas, educacionais, culturais, etc., reduzir as 

profundas desigualdades sociais e a segregação territorial, estimular e promover formas inova-

doras de democracia participativa e de gestão da cidade. 

Tinham como objetivo, portanto, ampliar políticas de desenvolvimento social e de atuação no 

espaço público, buscando repensar estes espaços como lugares de encontro, de integração 

entre as pessoas, de formação e de construção de cidadania. A meta era garantir que o 

processo de produção do espaço público se tornasse uma apropriação coletiva.  

Inspirados no programa político pedagógico implementado pela prefeitura de São Paulo na 

gestão Marta Suplicy, os CEUs – Centros de Educação Unificado de Guarulhos- se constituíram 

num espaço público de educação e inclusão social, fortalecendo os princípios de cidadania 

defendidos pelo governo municipal. 

Os 12 Centros Educacionais Unificados (CEUs) da Prefeitura de Guarulhos, são equipamentos 

públicos de qualidade que oferecem espaços para o desenvolvimento de atividades esportivas, 

de lazer, entretenimento e cultura – tudo isso em um ambiente educacional. 
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Contexto Europeu: Prêmio Europeu de Espaço Público Urbano 
Àlex Gimènez Imirizaldu 

A partir do conceito “Ágora” como mencionado anteriormente, o espaço público nas cidades 

Europeias culminava nos séculos XVII a XIX devido à sua função representativa, o que conhe-

cemos como praças, e posteriormente o conceito de parque se abriu em função de salubrida-

de, conceitos que culminaram nos séculos XIX e XX.  Atualmente,  nos conceitos de espaço 

público na Europa se destaca a disciplina de desenho urbano, com consequências adversas 

merecedoras de debates. 

O Prêmio Europeu de Espaço Público Urbano é uma competição bianual que nasceu no ano 

2000 no Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona, CCCB que está em sua oitava edi-

ção. A competição enfrenta uma pergunta quadrupla, ou ambiguidade: 

1. Prêmio: Não é um prêmio de paisagem. Não é remunerado, é honorífico. Premia simultane-

amente autores e administradores públicos. 

2. Europa: O que é a Europa? Onde começa e onde acaba a Europa é uma questão difícil de 

responder. A mesma península Ibérica foi durante séculos um reino muçulmano, mais próxi-

mo das culturas norte-africanas  

3. Espaço Público: O que é o Espaço Público? Qual é o domínio do público frente ao privado? 

Veremos espaços que são de titularidade privada mas que foram conquistados pela cidadania 

com novos usos movidos pela necessidade, pelo espírito de mudança ou com uma ânsia revo-

lucionária. A obra pública é uma faca de dois gumes. Pode ser um instrumento democratiza-

dor, redistributivo e multiplicador e pode ter um efeito contrario, perverso, repressivo, divisor 

e que concentra a riqueza em poucas mãos. 

4. Urbano: O que é o urbano? 

Onde começa e onde termina a cidade? Essa é uma questão que no físico tem sido mais fácil 

de responder aqui do que na Europa, porque o poder da natureza americana realça as dife-

renças. Mas isso parece estar mudando: O contraste romântico entre o natural e o artificial se 

dilui com a progressiva e rapidíssima antropização do território e a industrialização agrária. 

Os visitantes e moradores do bairro 
Carmel na Barcelona têm acesso 
para um site que oferece belas 
vistas e uma delicada restauração 
das ruínas, que são educacionais 
porque destacam o valor histórico 
do lugar  
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Critérios e prêmios 

A logo consiste-se em 4 setas, expressando respostas a 4 critérios: 

 A seta à esquerda é um olhar ao passado, à história, sim, mas sobretudo à memória. 

Trata-se de algo mais delicado, ambíguo, impreciso, que deve tratar-se com mais cari-

nho, principalmente quando toma caráter coletivo. Projetos que sincronizam o passa-

do com o presente: Exemplo Cracóvia: praça do ghetto, Sillas  

 A seta à direita representa um olhar ao futuro. Não para premiar as estéticas mais 

futuristas, o Prêmio entende o futuro como legado. Como a capacidade de deixar uma 

herança que não seja uma carga para as gerações que estão por vir: Exemplo: Frank-

furt: Aeródromo. Destruição como criação. 

 com a seta para baixo, o Prêmio reconhece o caráter inclusivo de alguns projetos, sua 

capacidade de compartilhar, de redistribuir a riqueza e de compensar as diferenças 

que a cidade produz na vida das pessoas: Exemplo: Garagens de armazenamento / 

Portugal: Espinho, / Elche: sutura entre ricos e pobres  

A ambiguidade não é 

quase nunca um terri-

tório de conforto mas é  

quase sempre um terri-

tório de aprendizagem. 
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 A seta para cima nos indica os processos de 

construção de baixo para cima. A transforma-

ção urbana já não pode ser concebida como 

um exercício demiúrgico do arquiteto ou o 

político isolado.  O prêmio atende aos proces-

sos participativos e democratizadores. Exem-

plo: Bucarest: (carros agosto), Barcelona: Arbú-

cies  

(as crianças fazem seu próprio parque de skate)  

Quase todos os projetos entram em duas ou mais categorias. Os jurados fazem um difícil tra-

balho de analisar, ponderar e decidir a concessão do premio segundo esses critérios, entre por 

volta de quatrocentas obras que são apresentadas cada ano. 

Os resultados do prêmio constituem uma radiografia que pode ser ilustrativa do pulso da vida 

cidadã do outro lado do Oceano Atlântico.  

O mundo em que mergulhamos aqui não é adverso, compartilhamos conceitos parecidos. A 

intenção de inclusão de Porto Alegre é palpável nos espaços do Rio, no reconhecimento da 

arborização e nos bairros.  

O projeto de reabilitação ur-

bana da Marinha de Silvalde 

desenvolveu o planejamento 

geral do espaço público, assim 

como a restauração dos edifí-

cios localizados dentro da área 

do projeto.  
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2 As cidades como protagonistas e cooperadores  
internacionais  

 Ronaldo Garcia 

No mundo inteiro, os governos locais têm cada vez mais responsabilidades e atribuições. Isso 

é fácil de ser observado, pois os municípios estão sendo cada vez mais responsáveis pela ofer-

ta de serviços públicos, com a implementação de ações voltadas tanto para a  melhoria da 

qualidade de vida da população e da infraestrutura local, quanto para o desenvolvimento de 

projetos de sustentabilidade e de inclusão social.  

Sabemos que atuando isoladamente os governos municipais sempre encontrarão dificuldades 

para atender suas demandas locais.  Sabemos, também, que a cidade é um lugar que 

transcende, em muito, os limites de sua estrutura política e administrativa e, para a maioria 

dos governos locais, são as redes internacionais que facilitam a articulação visando à 

cooperação internacional, através das redes de cidades. Essas redes internacionais mantêm 

uma relação horizontal onde todas as cidades têm os mesmos direitos e são incentivadas a 

participar ativamente desse processo de cooperação, compartilhando experiências e modelos 

exitosos de políticas públicas. Nossa colaboração com a CGLU e a  presidencia de Porto Alegre 

na Comissão de Planejamento Urbano Estratégico é exemplo disto. 

Dentro deste contexto, podemos considerar a Rede Mercocidades, criada 1995, como uma 

importante ferramenta de articulação técnica e política, que aproxima os governos locais dos 

órgãos decisórios do Mercosul, tornando, assim, o processo de integração regional no Cone 

Sul mais democrático e participativo.  

As Redes acolhem diferentes entes, diferentes experiências e saberes, fazendo com que o 

conjunto como um todo se torne cada vez mais apto para lidar com os complexos problemas 

apresentados ao poder local. O objetivo dessas parcerias articuladas pelas Redes Internacio-

nais é de ampliar a cooperação descentralizada, de modo que permita fortalecimento das 

capacidades políticas e de gestão dos governos locais. Para os governos locais o desafio está 

claro: ganhar espaços através do trabalho coletivo, das parcerias, da cooperação técnica com 

seus pares, e não exclusivamente na transferência de recursos financeiros. 

A cooperação não se limita a América Latina. Dentro da CGLU, apesar das conexões históricas 

com a Europa, também foram abertas janelas de cooperação com o continente Africano. A 

presença dos colegas de Moçambique neste seminário é fruto de um projeto de cooperação 

descentralizada entre 14 cidades, Brasileiras e Moçambicanas, no marco da cooperação Sul-

Sul. 

Neste trabalho, a Frente Nacional de Prefeitos do Brasil articula a participação das cidades, 

colocando em evidencia o papel de cada cidade no projeto de cooperação, não somente co-

mo atores, mas como fonte de experiências técnicas e políticas que inspiram mudanças e 

complementam outras cooperações no plano federal, internacional, ou privado. 
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3 Gestão e instrumentos  
Este capítulo apresenta oportunidades de intercâmbio em instrumentos de gestão. Para poder 

aplicar as políticas supracitadas, as ferramentas das cidades relacionados ao uso e gestão do 

solo são muito relevantes. O cadastro permite  administrar, financiar e  gerir desenvolvimento 

urbano. Os instrumentos geo-referenciados são aplicados também nas cidades Moçambica-

nas. Além de conhecimento técnico, o projeto da CGLU ilustra as oportunidades políticas e 

financeiras através da troca de experiências.  

No Brasil,  o conceito de cadastro  foi ampliado para incluir dados sociais (inclusão social e 

ambiental) resultando em uma ferramenta de gestão integrada. Este último tipo de cadastro é 

mais eficiente e útil tanto para a planificação urbana quanto para as políticas sociais e fiscais, 

facilitando a decisão de investimento público.   

Em Moçambique a falta do registro cadastral é sem dúvida a principal causa da debilidade insti-

tucional, desorganização e descontrole do território, que se traduz em informalidade e desaca-

to às normas municipais,  falta e ocupação do espaço público, construções clandestinas, lotes 

baldios, contaminação visual e acústica, deterioração dos centros históricos, desmatamento, 

escombros, sujeira, sucata e queima de lixo. Na última década, o governo de Moçambique 

tem introduzido o cadastro territorial nas administrações locais, capacitando técnicos em sis-

temas geográficos geo- referenciados. 

Autofinanciamento da cidade: Transferência de Potencial Construtivo e Aliena-
ção de Solo Criado 

Maria Alice Rodrigues 

 
Em 2009, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre habilitou-se para sediar os jogos da Copa do 

Mundo de 2014 e firmou contratos de financiamentos junto ao governo federal para execução 

das obras de mobilidade, momento em que surgiu novo desafio, o de buscar fonte para cus-

teio das contrapartidas contratuais, principalmente para as desapropriações.  

Para fazer frente a estas despesas, a Secretaria Municipal da Fazenda, responsável pelas aqui-

sições e desapropriações dos imóveis, desenvolveu um plano de incentivos com duas diretri-

zes: incentivo às negociações administrativas, utilizando a Transferência de Potencial Constru-

tivo – TPC - e a Alienação de Solo Criado, destinando os recursos ao Fundo da Copa de 2014. A 

priorização das negociações, por meio da TPC, tem como foco a redução dos gastos nas desa-

propriações e a Alienação de Solo Criado surge como fonte alternativa de recursos para aplica-

ção nas obras específicas definidas na lei, reduzindo a utilização das receitas tributárias. Am-

bos são instrumentos urbanísticos previstos na legislação: Estatuto da Cidade, Lei Federal n° 

10.257/2001, e no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre, LC 

434/1999. 
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O plano de incentivos consiste em: 

Na TPC: conceder bônus de 20% e 10% quando a adesão à negociação administrativa 

se der em 30 e 60 dias, respectivamente, além de permitir que o potencial construtivo 

se aplique em qualquer região da cidade mediante cálculo de equivalência; 

Alienação de Solo Criado: autoriza a alienação de 279.433 m² para a implantação do 

Sistema Bus Rapid Transit (BRT) e do Metrô de Porto Alegre. 

Resultados: 

Em relação às desapropriações realizadas, houve economia de R$ 21,2 milhões (Real Brasil), 

aproximadamente USD 8,7 milhões (Dólar Americano), tendo como referência para conversão 

o mês de Outubro de 2014. 

O resultado do 1º Leilão de índices construtivos (Abril 2014) totalizou aproximadamente USD 

38,4 milhões (Dólar Americano), do mês de Abril de 2014. Foram alienados 32.550 m², de um 

total de 42.150 m² disponibilizados. 

O 2º Leilão de índices (Novembro 2014) arrecadou aproximadamente USD 17,8 milhões (Dólar 

Americano), do mês de Outubro de 2014. Dos 51.600 m² dos estoques construtivos públicos, 

foram vendidos 18.500 m² metros quadrados. 
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Cadastro inclusivo: experiência do Chile 

Claudio Sule 

Sistema Institucional Participativo de Informação Geográfica  

No âmbito da comissão da CGLU de planejamento estratégico temos debatido e fortalecido 

processos em prol de uma Gestão Municipal holística; com enfoque territorial, planificada 

com participação cidadã e visão estratégica para ações de curto e longo prazo, sinérgica, asso-

ciando capacidades e fazendo uso eficiente das Novas Tecnologias (TICs), e estamos convoca-

dos a trabalhar em como implementar isso. 

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), em geral, são mapas nos quais se localiza territo-

rialmente a informação e em cada localidade está associada uma planilha com vários dados 

referentes ao tipo de informação que está sendo armazenada e que permitem entender rapi-

damente o fenômeno que ocorre em relação a esse dado, como se observa na seguinte ima-

gem de localização de escombros. 

Até agora os SIGs tradicionais, que possu-

em um grande número de Governos Lo-

cais do Mundo, são construídos em um 

departamento ou uma Unidade Temática 

do Município, tais como Planejamento 

Urbano e Cadastro, onde há especialistas 

que o alimentam e administram. 

No entanto, a realidade é que todas as 

Unidades Temáticas de um Município, 

assim como as Comunidades, são gerado-

ras e demandantes de informação  e 

utilizar as capacidades de um SIG localiza-

do em apenas uma Unidade Temática  é 

ineficiente,  os dados se desatualizam 

rapidamente e as diferentes Unidades 

desconhecem a informação gerida por cada uma. 

O SIG participativo- SIPIG-  foi instalado nos municípios da associação Cidade Sur, em 8 municí-

pios da área metropolitana ao sul de Santiago. O projeto foi apoiado pela Cities Alliance e 

CGLU. 

Depois de uma sequência de passos para conhecer a ferramenta e sua aplicação, pretende-

mos instalar pelo período de um ano um Sistema Institucional de gestão de Informação Geo-

gráfica que se alimenta com informação pertinente e produzida na práxis cotidiana a partir de 

todas as Unidades Temáticas. Trata-se de uma base de dados única que possui um mapa refe-

Localização dos problemas gera-

dos pelo terremoto de 2010 em 

Maipú- Chile. 
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rencial que recebe toda a informação referente a um imóvel ou a um ponto no espaço público 

e que é alimentada por camadas, de tal forma, que qualquer técnico, autoridade política ou 

cidadão autorizado pode utilizá-las para investigar qualquer tema ou a relação entre vários 

temas. 

O SIPIG por seu desenho possui informação permanentemente atualizada, de fácil acesso 

através de uma interface em internet e permite a correlação de variáveis para construir indi-

cadores eficientes. Finalmente, além de ser um grande armazenador e administrador de infor-

mação,  demostrou ser um Sistema de Gestão inovador, que gera uma linguagem comum 

en- tre autoridades, funcionários e comunidade.  

Para aplicar a experiência em outro lado, destaca-se a neces-

sidade do trabalho interdisciplinar. Em Moçambique, os 

SIG são administrados e elaborados por poucos técnicos 

que são capacitados pela administração nacional.  No 

entanto, inicia-se sim uma gestão coordenada e sinérgi-

ca, podendo fornecer também um sistema de comuni-

cação de acordos futuramente.  

No nível local é importante a 

superação da eventual falta 

de sinergia e transversalidade 

entre ações, causada pela 

segregação municipal em  

departamentos; 

Sara Hoeflich, CGLU 
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Projeto Sul-Sul: experiência de Garulhos 

Plínio Soares dos Santos 

A parceria entre as cidades de Nampula e Guarulhos insere-se no âmbito do “Projeto de Me-

lhorias das capacidades das Autoridades locais do Brasil e de Moçambique como Atores de 

Cooperação Descentralizada”, coordenado por Cidades e Governos Lo-cais Unidos (CGLU), 

juntamente com Ar-quitetos sem Fronteiras (ASF) e Cátedra UNESCO / Rede-CIMES, além de 

associações de Autoridades Locais (Associação Nacional de Municípios de Moçambique - 

ANAMM - e a Frente Nacional de Prefeitos do Brasil -FNP). 

Em agosto de 2013 foi realizado o primeiro encontro entre as cidades brasileiras e Moçambi-

canas envolvidas na parceria Sul-Sul, Brasil - Moçambique. A partir daquele encontro, foi pos-

sível construir uma proposta de trabalho entre as cidades parceiras onde foram identificados 

os principais objetivos do projeto de cooperação, tendo sido então elaborada uma agenda de 

trabalho que resultou num cronograma de atividades, a ser cumprido até abril de 2015. 

Guarulhos possui parceria com duas cidades Moçambicanas; Dondo (Orçamento participativo) 

e Nampula (Planejamento físico territorial). Um dos Objetivos da parceria Guarulhos-Nampula 

é priorizar a elaboração/revisão do Plano de Estrutura Urbana-PEU como instrumento de or-

denamento territorial. De acordo com o interesse da cidade moçambicana, este Plano deverá 

trabalhar questões como a organização do território e da ocupação do solo, em especial para 

as regiões da cidade com crescimento espontâneo, assim como estabelecer diretrizes de cres-

cimento ordenado da cidade.  

Ocorreram vários encontros entre políticos e técnicos, com o objetivo de construir uma agen-

da que permitisse aos técnicos, não só dar continuidade as discussões relacionadas ao  
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planejamento físico Territorial, mas também conhecer experiências brasileiras em temas rela-

cionados ao cadastro, a infraestrutura urbana, especialmente os relacionados aos resíduos 

sólidos, abastecimento de água e Energia elétrica. Os encontros contaram com a participação 

de dezenas de técnicos da Prefeitura de Guarulhos e de Nampula de diferentes áreas de atua-

ção, os quais tiveram a oportunidade de apresentar um pouco da experiência brasileira nas 

áreas de planejamento físico territorial, orçamento participativo, cadastro inclusivo e infraes-

trutura urbana além de conhecer um pouco da realidade Moçambicana. 

Após, foi realizado um Seminário na cidade de Nampula com professores e estudantes de 

arquitetura da Universidade de Lúrio, com vistas a definir estratégias de atuação no Planeja-

mento físico territorial e cadastro único nas cidades moçambicanas. 

O Projeto de cooperação Guarulhos-Nampula tem permitido uma valiosa troca de experiência 

entre os técnicos brasileiros e Moçambicanos e se constitui num marco importante na relação 

de cooperação entre as duas cidades. O intercâmbio estabelecido tem contribuído para que 

técnicos dos municípios envolvidos possam partilhar experiências positivas e difundir boas 

práticas, além de permitir superar os desafios e obstáculos com as lições aprendidas sobre a 

implementação de ferramentas de planejamento e gestão. 

Cadastro Multifinalitário: experiência de Maringá, Brasil 

Nelson Pereira 

O Cadastro multifinalitário, constante na plataforma do  

Geoprocessamento de Maringá é uma ferramenta amplamente utilizada. O Portal Geo Marin-

gá foi elaborado com o intuito de dar transparência a população, reduzir o fluxo de pessoas na 

prefeitura e agilizar os processos internos.  

Utilizamos ferramentas do Geoprocessamento para efetuar a consulta prévia sobre aberturas 

de empresas em Maringá. O sistema valida endereço, analisa atividades permitidas no local e 

etc. Através do portal, o cidadão adquire o número predial de seu imóvel - Certidão de nume-
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Modelo de gestão do SIG Maringá. 

ração predial. Com relação às Fiscalizações, os fiscais utilizam informações cadastrais armaze-

nadas no Geoprocessamento, por meio do aplicativo OS/m, via tablets. 

Neste  momento, Maringa esta apoiando as cidades de Lichinga e Manhica na elaboração de 

cadastros inclusivos. Mais que um instrumento de financiamento, o cadastro serve para a 

criação, regulação e ordenamento dos espaços públicos e privados,  que são fundamentais em 

cidades intermediárias e pequenas, expostas a níveis de crescimento elevados. Em Moçambi-

que, o cadastro deve ser aplicado, antes de mais nada, como um instrumento de política. 
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4 O espaço público como parte da estratégia  
público /privada 

O papel dos governos locais: instrumentos, ações e mobilização 
René de Souza 

O trabalho envolvendo a Prefeitura de Porto Alegre e municípios de Moçambique começou 

em 2012. Em novembro daquele ano, tivemos a oportunidade de incluir o Município de 

Inhambane. Foi um momento importante para aquele Município, o qual havia passado por 

um processo de eleição recente, cujo Presidente eleito estava comprometido com o com-

promisso de cumprir um mandato de pouco mais de um ano até a realização de um novo 

pleito eleitoral, programado para o final de 2013. 

Naquele momento, iniciaram-se debates com o Presidente, Vereadores e respectivas equi-

pes técnicas, priorizando o processo de participação popular para a definição de ações 

prioritárias, com vistas ao desenvolvimento urbano e ambiental da cidade. Os debates gera-

ram uma série de encaminhamentos por parte daquele Município. Houve a realização de 

algumas missões técnicas de acompanhamento das atividades desenvolvidas em Inhamba-

ne e novas orientações para a continuidade dos trabalhos. 

Em 2014, foi a oportunidade de técnicos de Inhambane, acompanhados de seu Presidente, 

conhecer a experiência de Porto Alegre. Em visita a Porto Alegre, foram discutidos temas im-

portantes, em especial, a questão do ciclo de Orçamento Participativo e a execução de obras 

eleitas como prioridade pela população. Exemplo que encantou os integrantes desta missão 

foi a urbanização da Vila Hípica, localizada no bairro Cristal, cujo processo de negociação com 
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os moradores propiciou, a partir da 

construção de algumas unidades 

habitacionais, a abertura de vias de 

acesso e circulação interna do Lotea-

mento e a criação de um processo 

de urbanização local, sem a transfe-

rência de famílias para outra região 

da cidade. 

Analisando os resultados obtidos 

nesta parceria e considerando ser o 

primeiro ano de participação popular 

na definição de prioridades é extre-

mamente positivo observarmos vá-

rias obras de pavimentação e de 

urbanização, executadas na cidade 

de Inhambane. Constatar a satisfa-

ção dos governantes e da população 

beneficiada com as obras é constatar 

o acerto do processo. 

O formato da parceria foi fundamen-

tal para o seu sucesso, com missões 

técnicas em ambas as cidades, pleno 

registro dos debates por meio de 

Relatórios de Ajuda à Memória, en-

caminhamentos, anotação dos próxi-

mos passos do processo, etc. Objeti-

va-se, com estas ações, atingir um 

Planejamento Estratégico Global, 

definindo prazos, metas e responsá-

veis por cada ação. É necessário, 

também, repensar e ampliar as for-

mas de utilizar o Orçamento Partici-

pativo para identificar e definir as 

necessidades e usos dos espaços 

públicos e reduzir as brechas sociais 

existentes. 
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Iniciativas da comunidade: CiuPoa  

Tânia Pires 

O CiuPoa, Centro de Inteligência Urbana de Porto Alegre, é uma iniciativa independente, 

coordenada por membros da comunidade. Promove ações junto à população, envolvendo os 

espaços públicos de uso comum. Destaca-se a importância do tripé sociedade civil, governo e 

iniciativa privada, em relação ao uso destes espaços. 

Os cidadãos não precisam, necessariamente, esperar pelas iniciativas dos governos!  É preci-

so abandonar o velho modelo, onde se espera que do governo venham todas as propostas e 

todas as novas idéias para a cidade e seus habitantes. Para o atendimento de várias deman-

das, podemos esperar que do governo venham os aceites; da iniciativa privada, os recursos, 

e da sociedade civil, a vontade de mudar. 

A iniciativa, denominada BiciEscola iniciou em 2013 e já contou com, aproximadamente, 700 

alunos inscritos. Promoveu novo uso a um setor localizado dentro do Parque Marinha do 

Brasil, que estava sub utilizada. Quem de nós poderia imaginar que com esta simples iniciati-

va,  ao final, resultando cidadãos mais apropriados dos espaços públicos de sua cidade e 

apaixonados por esta prática? 
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 Durante o ano de 2013 o trabalho ocorreu de forma voluntária. Em 2014, o Banco ITAÚ ofe-

receu apoio financeiro ao projeto. Acreditamos que a multiplicação desta ação em rede de 

cidades possa contribuir, significativamente, para a promoção dos espaços públicos abertos e, 

principalmente, para o sentido de apropriação destes espaços pela população. 

Iniciativas da comunidade: Nós Coworking  

Walker Massa 

O projeto Porto Alegre CITE é uma organização voluntária, independente, composta por cida-

dãos de Porto Alegre decididos a colaborar com o desenvolvimento da cidade, por meio de 

ações nos eixos de Cidadania, Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (CITE). 

Em sua primeira fase, concentrou suas ações na ampliação de sua rede e estruturação das 

estratégias de atuação e, em 2014, já colaborou ativamente para enriquecer as discussões 

sobre o redesenho urbano da região de Porto Alegre denominada 4th Distrito.   

Além de abordar a temática da revitalização da região, o Porto Alegre CITE apoiou o movimen-

to de abertura de dados do município de Porto Alegre e a assinatura do decreto que regula o 

tema. 
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5 Lições aprendidas: visita aos projetos se-
lecionados 

Largo Glênio Peres  

Maria Regina Rau 

OLargo Glênio Peres é um espaço público de Porto Alegre, localizado 

no centro histórico da cidade, em frente ao mercado público e a Praça XV de No-

vembro 

Durante décadas, esta área foi utilizada como terminal de ônibus, em função de sua localiza-

ção estratégica, tanto do ponto de vista histórico, junto ao mercado público, como pelas boas 

condições de acessibilidade, resultante da expansão urbana da cidade a partir do centro, que 

gerou um traçado viário de modelo radioconcentrico. 

Na década de 90, a Prefeitura promoveu trabalho intersetorial, com o intuito de devolver este 

importante espaço público à população. Idealizado como “praça seca”, o local serviria ao trân-

sito de pedestres, encontros, comícios e demais manifestações artísticas, políticas e culturais. 

Para viabilizar esta operação, a Prefeitura de Porto Alegre coordenou a descentralização do 

antigo terminal de ônibus, o qual passou a funcionar em três novos locais, dentro do períme-

tro central da cidade. A operação envolveu não só a equipe técnica da Prefeitura, como as 

Largo Glênio Peres  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_(Porto_Alegre)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_P%C3%BAblico_de_Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_XV_de_Novembro_(Porto_Alegre)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_XV_de_Novembro_(Porto_Alegre)
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Mercado Público e Terminal de Ônibus, 1978 

empresas que, nesta época, operavam as linhas de transporte coletivo. Os principais canais de 

debate, abertos à população, ocorreram nos conselhos comunitários, conselho do Plano Dire-

tor e Câmara de Vereadores.  

Vemos na imagem um bonde elétrico com reboque trafegar pelo Largo Montevidéu, em fren-

te à Prefeitura de Porto Alegre, no ano de 1920. Os bondes, da Companhia Força e Luz Porto-

Alegrense, eram de fabricação americana ou inglesa) 

Inaugurado em 1992, a praça teve aceitação imediata pela população. Hoje, o Largo Glênio 

Peres é local de passagem de muitas pessoas e, diariamente, abriga manifestações artístico-

culturais, políticas, religiosas, feiras e campanhas de conscientização. Em 2014, cerca de vinte 

mil pessoas estiveram reunidas no Largo Glênio Peres para assistirem aos Jogos da Copa do 

Mundo. 

Santa Teresina  

Vânia Souza 

As Redes de Sustentabilidade e Cidadania são redes de governança, baseadas na cooperação e 

na ajuda mútua entre as instituições governamentais, não governamentais e pessoas que, 

voluntariamente, se disponham a participar para enfrentar os desafios de um local de grande 

vulnerabilidade social, sendo o objetivo comum  fomentar o protagonismo  comunitário e 

promover a cidadania de cada comunidade, por meio da emancipação e inclusão social. 

 Para que os representantes da PMPA e parceiros possam ter o conhecimento real dos proble-

mas e demandas locais, as reuniões das Redes de Sustentabilidade e Cidadania sempre acon-

tecem nos territórios com a participação comunitária. Assim começa o trabalho de uma Rede 

de Governança Local.  

Realizamos uma visita ao projeto “Vila Santa Teresinha” com o objetivo de mostrar que, além 

de soluções para moradia e acesso aos serviços básicos, é necessário que se estabeleçam 

diversas ações para promover a emancipação das comunidades que vivem em extrema pobre-

za e assim prepará-las para a verdadeira inclusão social. 

Largo Montevidéu - Porto Alegre - 1920 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1922
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A Vila Santa Teresinha, apesar das unidades habitacionais construídas pelo poder público, 

continua sendo um dos locais de maior vulnerabilidade social em Porto Alegre. Grande parte 

da geração de renda está baseada na “catação” do lixo. Existem problemas de drogadição, 

violência doméstica e altos índices de criminalidade. Constata-se que a oferta de moradias por 

si só não resolve o problema da exclusão social, sendo necessário um trabalho em rede que 

priorize a emancipação através de ações educacionais e capacitações de longo prazo, em 

diversas áreas.  

A Unidade de Triagem visitada constitui demanda antiga da comunidade. Entendendo que 

apenas soluções materiais não resolvem o problema, o trabalho desenvolveu-se em parceria 

com um grupo de 40 pessoas que catavam o lixo nas ruas e realizavam a triagem dentro de 

suas próprias casas. Este grupo foi capacitado para formar uma cooperativa, trabalhar na 

Unidade de Triagem e obter subsídios para sua sobrevivência. A Unidade de Triagem conta 

com um educador social para continuar a capacitação deste grupo e temos como meta au-

mentar este espaço para que outras 100 pessoas possam incorporar-se ao trabalho.  

Distrito C, território de criação e inovação para o espaço público. 

Jorge Piqué 

O Distrito Criativo de Porto Alegre nasceu em novembro de 2013. Artistas e empreendedores 

de economia criativa, do conhecimento e da experiência estavam se concentrando nesse 

território, em grande parte no bairro Floresta, com cerca de 80 ha. 
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Visita ao Distrito C. R. Gonçalo de Carvalho 

Foto Adriana Marchiori © 

Situa-se entre duas grandes avenidas, de tráfego pesado, comunicação direta entre o Centro 

Histórico e os bairros ao norte da cidade. Ao privilegiar sua função de corredor viário, perde-

ram muito da sua qualidade urbana, embora ainda mantenham um bom patrimônio histórico, 

como prédios art déco e historicistas, com grande destaque, para a antiga Cervejaria Bopp.  

São pequenas ruas, muitas delas arborizadas, casas antigas, sobrados, pequenas praças, que 

dão o tom quando se caminha por ali. 

Nos últimos anos exatamente essa atmosfera tem atraído o que chamamos de empreendedo-

res de economia criativa. Estabeleceram-se ali pequenos ateliers de artistas, médias e grandes 

galerias de arte, muitos brechós e 

antiquários. Ao mesmo tempo 

houve uma qualificação de locais 

de gastronomia, com cafeterias, 

restaurantes, que oferecem locais 

de convívio e acolhimento aos 

criativos locais e visitantes eventu-

ais.  

Neste contexto, surgiu uma agên-

cia de inovação social, UrbsNova, 

que atua em Porto Alegre e Barce-

lona, a qual criou e apresentou 
Cervejaria Bopp Anos 20-30 

Foto Acervo Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo © 
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aos criativos locais o Projeto Distrito Criativo de Porto Alegre.  A proposta é dupla, por um 

lado, desenvolvimento econômico e, por outro, revitalização urbana e social. 

Em 2014 quatro iniciativas ligadas às artes foram desenvolvidas pelo Distrito Criativo. Em mar-

ço organizamos o Walking Gallery Porto Alegre-Barcelona. Este movimento internacional de 

artistas, nascido em Barcelona, promove grandes passeios de artistas por espaços públicos, 

levando nas próprias mãos suas obras de arte. Cerca de 50 artistas caminharam pelas ruas e 

avenidas do Distrito C, ocupando o espaço público com arte. Logo em seguida criamos o Pas-

seio das Artes, um roteiro que reúne cerca de 25 locais de artes visuais e gastronomia.  

Em novembro, em parceria com o projeto Piano Livre, dois artistas do Distrito C pintaram um 

dos 10 pianos usados que foram recuperados e que foi instalado em uma esquina de grande 

movimento do Distrito C, ficando disponível durante 5 meses para qualquer pessoa que quei-

ra  tocar.  

Essas iniciativas demonstram que, para o Distrito Criativo, a criatividade não se encontra ape-

nas restrita a lugares privados de negócios criativos, mas deve estar na rua, na praça, nas cal-

çadas e fachadas, criando uma identidade nova para a região, mas que se insere na sua identi-

dade histórica, como zona industrial e mesmo anterior, como zona rural. O projeto destaca o 

papel da criatividade, liderança e muitas vezes da simplicidade e baixo custo para elaborar e 

executar projetos eficazes e eficientes 

Estamos há poucas quadras 

das duas avenidas ruidosas 

e movimentadas, mas há 

muita sombra e pessoas 

caminhando pelas ruas.  

Jorge Piqué 

Foto :Jorge Piqué © 
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Foto Marilia Flores © 

Foto Jorge Piqué © Foto Adriana Marchiori © 

Encaminhamentos 

Conclusões 

O espaço público é um tema prioritário para os líderes locais reunidos na CGLU. Ao divulgar o 

trabalho realizado por institutos europeus como o INU, Instituto Nacional de Urbanística, veri-

ficou-se muito interesse dos membros da rede em intercambiar experiências e destacar o 

papel e as oportunidades de liderança local neste tema. O espaço público é um tema prioritá-

rio para os líderes locais reunidos na CGLU.  Ao divulgar o trabalho realizado por institutos 

europeus, como INU, CCCB e participar dos debates que as equipes da ONU Habitat lançaram 

em 2013, vimos muito interesse dos membros de intercambiar experiências e destacar o pa-

pel e oportunidades de liderança local sobre o tema.  
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Entre as distintas formas de abordar o tema – planejamento e participação, instrumentos de 

financiamento, projeto urbano, entre outros – esta sempre presente a intenção de transfor-

mar as cidades em espaços criativos, com impulso e vontade política. São ações que incluem 

várias escalas, desde cidades intermediárias a projetos para cidades de milhões de habitantes. 

As experiências compartilhas no seminário mostram, cada vez mais, que o espaço público é 

um espaço de oportunidades para: articular políticas inovadoras de inclusão, gestão e financi-

amento; promover ações de novos atores; integrar investimentos privados aos públicos; criar 

cidades mais atrativas e competitivas, e, sobretudo, cidades voltadas para as pessoas. 

Torna-se evidente que o espaço público é um tema idôneo para seguirmos cooperando entre 

redes, entre cidades e entre instituições, como aponta o plano de trabalho da Comissão com a 

ONU Habitat, apresentado no encerramento do evento. 

Compromisso com a agenda de Espaços Públicos 

É necessário o desenvolvimento de uma agenda de espaços públicos, para garantir a continui-

dade em longo prazo e articular o trabalho das cidades na agenda global de desenvolvimento 

urbano, bem como dos espaços públicos, em particular.  

A Comissão de Planejamento Estratégico ofereceu um espaço de apoio mútuo a muitas cida-

des para aplicar instrumentos e políticas, em ambiente de rede. Estamos trabalhando em 

sintonia com a ONU Habitat, para permitir um trabalho de rede mais amplo, com intercâm-

bios mais ágeis, conectando gestores e acadêmicos. Um dos desafios será compartilhar as 

experiências políticas, sociais e culturais na América Latina. 

Em 2015, a CGLU coopera com atores europeus, como o “Premio Europeu de Espaços Públi-

cos”, do Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona, que deverá apresentar-se em Porto 

Alegre, em 2016. Da mesma forma, participará ativamente na Bienal dos Espaços Públicos, em 

Roma, de 21 a 24 de maio de 2015. 

A Comissão de Planejamento Estratégico da CGLU coopera com a documentação de guias e 

roteiros de planejamento para o espaço público. A ONU Habitat inclui a Comissão nas reuni-

ões de consultores que estão programadas para a América Latina e em nível global. Ambas 

exploram o financiamento de atividades conjuntas e de trabalho em rede, com o objetivo de 

incentivar novas cidades a intercambiar seus conhecimentos. 

O legado do Orçamento Participativo seus 25 anos tiveram como conseqüência não só a edu-

cação administrativa como também a maior confiança da população na gestão pública. O 

espaço público, além de ser uma melhor escolha de lazer em relação a alguns espaços priva-

dos, possui a capacidade de unir a população, ao quebrar barreiras sociais. 
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