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É assim que avaliamos
os processos colaborativos
nos quais participamos.
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RELEVÂNCIA.

A América Latina é a região mais urbanizada do 
planeta.
• 75% das cidades latino-americanas têm altas taxas 
de desigualdade. Oito dos vinte países mais desiguais 
do mundo estão localizados dessa região e os outros 
na África. 
• Na América Latina, 2/3 do PIB são gerados em áreas 
urbanas, porém 111 milhões de latino-americanos 
moram em bairros marginalizados. 
• 80% dos desastres naturais são registrados em 
cidades e 75% dos gases de efeito estufa são gerados 
nesses locais.

ESCALABILIDADE.

Existe um alto potencial de impacto por meio da 
incidência em políticas públicas com a participação 
dos cidadãos e a adoção de práticas corporativas 
inovadoras. 
Os desafios e oportunidades urbanas da região são 
semelhantes, logo existe potencial para desenvolver 
“modelos de intervenção” que sirvam de experiência 
para se adequarem às especificidades dos contextos 
locais.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.

Existe uma lacuna entre o desenvolvimento urbano 
excludente (privatização do que é público, segmen-
tação territorial, desigualdade no acesso a bens 
públicos) e o empoderamento e a participação de 
múltiplos atores que gerem um desenvolvimento 
urbano inclusivo e resiliente.
A colaboração multissetorial é o ponto chave para 
reduzir essa lacuna.

INFLEXÃO.

Os atores públicos, privados e da sociedade civil 
adotam modelos de colaboração desenvolvidos 
em escala local, demonstrando um impacto 
positivo no desenvolvimento urbano inclusivo e 
resiliente.



CAPITAL SOCIAL.

A articulação de organizações sociais presentes em 
áreas periféricas ou marginalizadas das cidades; 
movimentos e redes cidadãs com capacidade de 
mobilização, monitoramento, avaliação e incidência 
em políticas públicas;o setor privado, parceiro na 
implementação da agenda de resiliência e 
intervenções no espaço público; os governos, pois são 
os atores relevantes para a definição e execução das 
políticas públicas locais.
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É assim que agregamos
valor aos processos
colaborativos.
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VISÃO
UNIFICADORA.

Cidades implementam soluções concretas que 
contribuem para os objetivos e metas da Agenda 
2030 relacionados à desigualdade urbana e 
resiliência.

AGENDAS
DE AÇÃO COMUM.

A Governança Urbana é fortalecida pelos processos de 
prestação de contas em diversas cidades com o 
monitoramento e mobilização dos cidadãos como 
condições para gerar governos abertos.  
As ações voltadas para a construção de cidades 
inclusivas e resilientes ganham escala a partir da 
Iniciativa Regional de Cidades Resilientes com a 
participação do setor privado e a recuperação de 
espaços públicos constroi a comunidade. 

INOVAÇÃO.

• Criação de mecanismos de participação cidadã, 
transparência e prestação de contas que favorecem o 
desenvolvimento urbano inclusivo.
• O espaço público como dínamo de transformações 
na governança e qualidade de vida urbana.
• O setor privado incluído no desenvolvimento e 
execução dos planos de resiliência em cidades.
• O uso de tecnologias cívicas que fortalecem os 
processos de governança participativa para o 
desenvolvimento urbano inclusivo.
• Desenvolvimento de soluções financeiramente 
sustentáveis e escalonáveis que melhorem a resiliência 
urbana.

INCIDÊNCIA.

• Sancionamento de leis e promoção de políticas 
públicas de transparência e prestação de contas 
dos governos locais.
• Implementação de políticas públicas que melhoram 
o acesso e a qualidade do espaço público e de 
serviços urbanos básicos. 
• Estabelecimento de acordos para a participação do 
setor privado e governos nos planos de resiliência 
urbana.
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Processos 
colaborativos
que geram
resultados.
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Espaços públicos foram revitalizados por meio de 
processos colaborativos com a participação ativa dos 
vizinhos em zonas urbanas marginalizadas e carentes 
de espaços públicos de qualidade em Puerto 
Escondido, México; em Villa 20, Villa 15 e Villa 
Libertador, Argentina; na Praça Chapada dos Guimarães 
e Amadeu Decome, Brasil; em Madrigal e Tumaco, 
Colômbia; em Villa El Salvador, Alto Perú e Chiclayo, 
Peru, e no Barrio 21 de Enero, Uruguai. Esses processos 
conseguiram ampliar o sentido de comunidade, de 
identidade e cultura além de gerar segurança, maior 
compromisso cívico e fortalecer a noção do que é público. 
Os processos colaborativos também promovem a 
inovação, utilizando o Minecraft para projetar os espaços 
de maneira participativa, aumentando o envolvimento do 
setor público para realizar as melhorias e sua 
institucionalização por meio de políticas públicas.

Os setores privados de Quito, no Equador, de Buenos 
Aires, na Argentina, e de Salvador da Bahia, no Brasil, 
participaram da elaboração das Estratégias de 
Resiliência Urbana de cada uma dessas cidade, 
contribuindo com ideias e experiências para serem 
implementadas em parceria com os governos locais. 
A partir do diálogo entre expoentes dos setores público e 
privado, foram definidos temas relevantes para a resiliência 
local que foram incluídos nos planos de execução dos 
governos e serviram de base para lançar concursos abertos 
de soluções inovadoras. Essa proposta aconteceu no 
âmbito da parceria com a Fundación Avina – 100RC e 
BID-Lab.

O exercício da governança participativa no Equador foi 
ampliado por meio da Aliança pelo Desenvolvimento Urbano 
Sustentável, que se constituiu como um espaço de trabalho 
colaborativo e sinérgico entre a FFLA, Grupo FARO, ESQUEL, 
CITE-FLACSO e Fundación Avina para promover o 
compromisso dos cidadãos e dos candidatos com o objetivo 
de incluir as Mudanças Climáticas e o Desenvolvimento 
Urbano Sustentável em seus planos de governo, a partir de 
ações concretas para serem executadas em curto prazo.
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Histórico.
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2007       2010       2012       2013       2014       2015       2016      2017       2018

Início dos primeiros 
movimentos por Cidades 
Justas Democráticas e 
Sustentáveis, que buscam 
fortalecer a participação 
cidadã, a incidência em 
políticas públicas e a 
prestação de contas dos 
governos locais.

Mais de 60 cidades de 10 países da 
América Latina formam a Rede 
Latino-americana por Cidades Justas 
Democráticas e Sustentáveis.

Incentivo ao uso de tecnologias 
cívicas que conseguem pela 
primeira vez mapear 
participativamente as favelas de 
Buenos Aires.  Desenvolvimento 
da plataforma Caminhos da 
Favela (em castelhano: Caminos 
de la Villa) no âmbito da parceria 
ALTEC.

Lançamento da 
Iniciativa Regional de 

Cidades Resilientes 
(IRCR) em parceria com 

o BID-Lab e 100RC.

Incidência nas 
primeiras políticas 

públicas que 
favorecem a criação 
de espaços públicos 

no Peru.  

A estratégia de 
Espaço Público 

gera impacto 
em oito países 

da região. 

A Avina participa do 
desenvolvimento da 
Nova Agenda 
Urbana.

35 cidades da América Latina contam 
com o Plano de Metas, uma política 
pública de prestação de contas.

Primeiras intervenções no 
Espaço Público em 
Medellín e Lima. 

Início da parceria com a 
UN-Hábitat e lançamento 
do livro “Construção de 
Cidades Mais Justas” 
(“Construcción de Ciudades 
Más Equitativas”) com o 
apoio da parceria 
UN-Hábitat, CAF e Avina.

Implementação de um 
novo aplicativo cívico que 
permite mapear os 
principais espaços 
públicos do bairro e seus 
usos, útil para o 
planejamento de políticas 
públicas. Em parceria com 
a Avina, BID, ACIJ, WINGU 
e Techo.

Sistematização e 
geração de 
conhecimento a 
partir das 
experiências em 
espaços públicos. 
Publicação de 
três documentos 
de gestão de 
conhecimentos 
vinculados a 
espaços públicos 
juntamente com 
parceiros locais.

Criação de 
parcerias locais 
para a 
implementação 
da IRCR nas 
cidades de Quito, 
México, Salvador 
da Bahia e 
Buenos Aires.
O setor privado 
participa da 
elaboração das 
estratégias locais 
de resiliência.
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Dados relevantes.
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Foram geradas mudanças na utilização e qualidade dos espaços públicos 
com a participação da comunidade, em oito países da região, o que resultou 
no acesso a melhores espaços públicos para 750 mil cidadãos.

Os setores privados de quatro cidades (Quito, Salvador da Bahia, Buenos 
Aires e Cidade do México) participam dos planos de resiliência urbana.

Em Quito, seis empresas iniciaram um processo de produção mais limpa no 
âmbito da Iniciativa Regional de Cidades Resilientes.

Parceiros.



Depoimento

Lucinda Terrazas.
Liderança da Comunidade de Edilberto Ramos,
Villa el Salvador, Peru.
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“Queremos fazer um parque nesse terreno baldio. É um local que era mal utilizado e que estamos 
recuperando juntos como espaço verde para nossos netos e para todo o bairro. Muitos meninos e 
meninas do bairro desfrutam cada vez mais desse espaço que antes era perigoso. Mais do que 
construir um espaço, estamos aqui construindo uma comunidade”.






