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Apresentação

Falar de desigualdade e vulneração de direitos no mundo é tão simples como começar por falar num 
grande número de territórios deste mundo em que todos vivemos. Mas mais importante do que falar é 
agir, procurar soluções e apresentá-las, demonstrar que mais do que uma mera declaração de intenções 
se trata de um compromisso, e que contamos com a ferramenta adequada para o levar a bom porto. As 
organizações sociais e as instituições são conscientes da necessidade de manterem um compromisso 
firme para destinarem 0,7% dos seus recursos próprios à cooperação.

Este compromisso e esta determinação em fazer coisas são partilhadas por todos os municípios da 
AMB, o que possibilita tornar realidade as propostas destinadas a melhorar a qualidade de vida nos 
lugares aos quais se destinam as ajudas. A AMB impulsiona iniciativas e projetos que centram o seu 
trabalho no vínculo com o Mediterrâneo, através de uma ação concertada com todas as entidades im-
plicadas nestes projetos.

O Plano diretor de cooperação internacional é a ferramenta que articula este fim e coloca no centro as 
pessoas, com o fim de garantir os direitos de todas as pessoas e coletividades com as suas diversidades, 
incorporando, simultaneamente, a sua voz e o seu envolvimento. A intenção é dar uma resposta que seja 
especialmente eficaz.

Um dos outros pontos fortes da AMB é a experiência em grandes espaços urbanos para permitir fazer 
frente aos desafios derivados das migrações, da falta de recursos e das desigualdades. Portanto, trata-se 
de uma contribuição que oferece respostas concretas com um olhar mais atento sobre as pessoas que se 
veem obrigadas a abandonar os seus lares de maneira massiva por causas diversas, tais como a guerra, a 
fome ou as desigualdades.

O trabalho na origem também deverá servir para despertar consciências e explicar a realidade das nossas 
cidades, de maneira que a cidadania da AMB conheça a transformação global e se envolva, exigindo sem-
pre equidade e justiça entre as pessoas.

Em suma, esta ferramenta nasce da vontade de ser útil e ajudar a transformar as realidades que consi-
deramos injustas.

Alfred Bosch
Vice-presidente de Internacional e Cooperação
Área Metropolitana de Barcelona
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Introdução

As metrópoles têm de implementar propostas viáveis para obter uma vida justa e equitativa para todas 
as pessoas dentro de um contexto internacional consensual para alcançar a sustentabilidade global.

A crescente urbanização do mundo e a concentração de dinâmicas globais de amplo alcance nas cidades 
traduziram-se numa tendência capital dos últimos anos. Tal confere às áreas metropolitanas um papel 
de referência de primeiro plano no que concerne às iniciativas para enfrentar os grandes desafios do 
mundo nas próximas décadas.

As cidades e, particularmente, as metrópoles representam o crescimento demográfico do mundo e, de 
igual modo, o dinamismo económico, razão pela qual são encaradas como uma fonte de riqueza e tra-
balho. Esta dinâmica torna-as mais apelativas, concentram mais pessoas, mais iniciativas económicas e 
sociais e, simultaneamente, geram grandes desigualdades sociais e grandes impactos ambientais. Conse-
quentemente, aumenta a magnitude dos reptos a assumir e, ao mesmo tempo, constituem uma referên-
cia em todo o mundo no que se refere às políticas e às ações a implementar nos próximos anos.

Por isso, as grandes cidades e as metrópoles revelam-se como protagonistas internacionais de primeiro 
plano da agenda global para implantar as medidas destinadas a criar uma sociedade justa, equitativa e 
ambientalmente sustentável.

As grandes cimeiras internacionais dos anos 2015 e 2016 permitiram identificar de maneira clara e con-
cisa as prioridades a que se terá de fazer frente nos próximos anos. A Agenda 2030, ao longo dos seus 
dezassete objetivos de desenvolvimento sustentável, traduz-se num enquadramento de trabalho consen-
sual de âmbito internacional que permite visualizar o caminho a seguir nos próximos anos..

A Nova Agenda Urbana Habitat III identifica os atuais desafios das cidades e indica as políticas urbanas 
que têm de ser implementadas em todo o planeta. Contudo, as agendas globais requerem uma formu-
lação à escala local que seja específica em termos de planificação urbana estratégica e defina as ações 
que se levem a cabo.

Perante a celeridade das mudanças que vivem as metrópoles, há a necessidade de um olhar global para 
uma gestão mais complexa desses desafios, que atenda às necessidades das pessoas, que inclua uma 
verdadeira justiça para todas as pessoas e diversidades que nelas convivem e que zele pela preservação 
dos sistemas naturais. E, por outro lado, que propicie experiências e conhecimento sobre ações operacio-
nais que, através da cooperação descentralizada e do trabalho em rede, permitam visualizar como se hão 
de concretizar.
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Enquadramento de referência  

As mudanças globais
Os crescentes fenómenos de globalização, o comércio internacional em contínuo aumento e a explotação 
de recursos, a instabilidade económica e financeira, a degradação ambiental, as crises humanitárias e 
migratórias recorrentes, e também as desigualdades e a pobreza, entre muitos outros aspetos, influem 
cada vez mais de forma mais incisiva nas realidades locais e, inclusive, pessoais. Estas dinâmicas estão 
muito condicionadas por fatores transnacionais que, frequentemente, nenhum governo, empresa ou or-
ganização da sociedade civil consegue gerir por sua conta.

Todos estes fenómenos de escala global são mais prejudiciais em países vulneráveis e com poucos meca-
nismos de resposta. Estas dinâmicas expõem as sociedades, as economias e os territórios a novos desa-
fios que exigem respostas assentes em novas abordagens e novos modelos de governança.

Contextos urbanos
Neste contexto, as cidades, e muito particularmente as grandes cidades e as metrópoles, são palco dos 
fenómenos mais extremos das desigualdades (grandes níveis de riqueza e grandes bolsas de pobreza), 
que crescem por todo o mundo e originam dinâmicas de exclusão, fratura social e falta de acesso aos 
recursos básicos. As cidades albergam mais de 50% das pessoas do mundo, e a previsão indica que em 
2050 alcançará os 2/3 da população.

A concentração destes fenómenos nas cidades obriga a construir novos discursos para as autoridades 
nacionais e regionais e para os governos locais. As metrópoles têm de explicar como fazem frente aos 
desafios do futuro enquanto gerem as suas competências no dia a dia.

O repto acarreta explicar como se constroem envolventes urbanas que respeitem e potenciem os direitos 
e uma vida justa e equitativa de todas as pessoas e coletividades que nelas habitam, assim como em 
todo o mundo. Esta realidade urbana metropolitana torna-se, por conseguinte, protagonista proativa da 
agenda do desenvolvimento sustentável numa ótica global e local.

Neste sentido, as agendas locais ligadas ao acesso e à provisão de bens públicos; a equidade de género 
e a coesão social; a articulação territorial e a planificação urbana; a participação política ou a sustentabi-
lidade ambiental, juntamente com as ameaças globais à preservação da paz e da segurança; a pobreza 
e a desigualdade; os governos não democráticos; a instabilidade financeira; as deslocações forçadas de 
pessoas; o deterioramento do ambiente ou as crises humanitárias recorrentes, entre outras, obrigam a 
uma ação coordenada, eficaz e eficiente por parte dos diferentes níveis de governo.

A vulneração da justiça e da equidade
A construção de um mundo com justiça e equidade implica a garantia de uma vida digna para todas 
as pessoas. Nos dias de hoje, ainda há milhões de pessoas no mundo que não dispõem de acesso nem 
controlo dos recursos básicos, e têm graves dificuldades para se inserirem nos mercados de trabalho, 
comercializarem os seus produtos ou, simplesmente, veem vulnerados os seus direitos fundamentais.
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Neste contexto, os governos locais têm de incorporar a visão das realidades diversas que convivem nas 
áreas urbanas, dando prioridade à gestão das diversidades (sociais, culturais, económicas, de género, etc.) 
como ferramenta básica para garantir a equidade para todos e, significativamente, para as coletividades 
mais excluídas.

Por essa razão, o enfoque baseado nos direitos humanos (EBDH) parte do contexto das normas de di-
reitos humanos internacionais e nacionais com o fim de defender, promover e garantir o exercício dos  
direitos, obrigando as instituições ao seu cumprimento, assim como à ação coletiva.

Esta abordagem procura a análise e a transformação das causas estruturais de desigualdade, exclusão e 
discriminação em todos os âmbitos e facetas (social, político, económico, laboral, cultural, etc.) através 
de estratégias para erradicá-las ou mitigá-las introduzindo a reflexão e análise das discriminações múlti-
plas no contexto do exercício dos direitos, do desenvolvimento da governança democrática e metropoli-
tana e da sustentabilidade.

Desequilíbrios ambientais
Os direitos das pessoas deverão ser complementares ao uso cuidadoso e sustentável dos recursos na-
turais disponíveis. A degradação ambiental alcançou uns níveis preocupantes em muitos âmbitos,  
chegando ao extremo de ameaçar a viabilidade dos ecossistemas do planeta, imprescindíveis para a so-
brevivência de todas as formas de vida.

As emissões de gases com efeito de estufa causam o aquecimento da biosfera e têm efeitos que a hu-
manidade nunca sentiu. A geração de enormes quantidades de resíduos de todo o tipo chega a todos 
os recantos do planeta. Alguns parâmetros especialmente relevantes, como o aumento da temperatura 
da atmosfera, a perda de biodiversidade e o uso desmesurado de recursos naturais (bosques, pescarias, 
minerais, etc.), entre outros, traduzem-se em reptos de dimensões incomensuráveis que a humanidade 
terá de enfrentar.

Hoje em dia, a sustentabilidade social, entendida como a cobertura das necessidades de todas as pessoas 
do planeta, não só atuais, mas também as necessidades das gerações vindouras, maximizando sempre a 
sua qualidade de vida, a coesão, a inclusão e o bem-estar social, depende estreitamente da sustentabili-
dade ambiental.

O necessário fortalecimento da governança e da governabilidade
A tensão socioambiental que atravessa todo o planeta requer uma governança que permita articular 
novas estratégias e ferramentas de governabilidade e de gestão. Neste sentido, a governança em múlti-
plos níveis pressupõe um novo modelo para incorporar mecanismos inovadores de tomada de decisões, 
transparente e coerente; além do mais, inclui a participação pública, privada e social dotada de respon-
sabilidade, autonomia e capacidades quer administrativas quer de execução, conforme à diversidade dos 
interesses presentes na sociedade. Os intervenientes sociais ganham protagonismo como uma fonte de 
conhecimento e de intercâmbio de experiências e práticas.

Por isso, dever-se-á reforçar os processos de fortalecimento institucional e descentralização política e ad-
ministrativa associados à governança em múltiplos níveis e a gestão de políticas públicas municipais. Por 
conseguinte, deverá haver uma melhoria dos mecanismos de participação e concertação, incluindo nos 
mesmos as visões e as contribuições das coletividades mais excluídas, com o fim de reduzir os desequilí-
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brios globais e locais, contribuindo, portanto, para uma maior visibilidade das instituições municipais e da 
sociedade civil na agenda global e local.

Tal também confere um protagonismo crescente aos intervenientes não estatais (governos, autoridades 
locais e cidades, principalmente) na esfera internacional. O peso destes governos tem-se vindo a conso-
lidar gradualmente nos últimos, facto que contribuiu de forma efetiva para a construção de novas narra-
tivas neste enquadramento internacional de ajuda e da governança global com base na especificidade e 
no valor acrescentado destes intervenientes como agentes de mudança.

Uma nova agenda para a sustentabilidade e equidade
Tal como se referiu no parágrafo introdutório, os desafios globais a enfrentar estão estabelecidos nas 
novas agendas internacionais. Por um lado, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável consti-
tui-se como enquadramento, global e indivisível, que relata de forma clara e concisa os desafios globais 
sociais, ambientais e de governança atuais da humanidade para os próximos quinze anos.

Mas, por outro lado, também há outras agendas que se complementam e reforçam mutuamente, não 
deixando, por ser turno, de poder ser críticas com os mecanismos de implementação. São exemplos disso 
a Nova Agenda Urbana Habitat III, aprovada em Quito em 2016, que estabelece os princípios para atuar 
nas cidades e articular as linhas de trabalho das cidades para os próximos quinze anos, assim como, 
entre outros, o acordo de Paris sobre alterações climáticas (2015), a Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW, 1979) – que constitui um enquadramento 
de referência para a erradicação das discriminações contra as mulheres – e a declaração de Busan, que 
incorpora a eficácia do desenvolvimento (2011). 

Desta feita, devem-se ter presentes as agendes da União Europeia de cooperação e os debates metropoli-
tanos e de descentralização, e outras instituições regionais como a União do Mediterrâneo.

Paralelamente, apresentam-se diversas posições e aproximações críticas com as agendas e o desenvolvi-
mento, como sendo o decrescimento e a «boa vida» ou as reflexões resultantes da economia feminista e 
da ecologia, entre outras.

Encontro sobre gestão de resíduos na sede da AMB com representantes da Área Metropolitana de San Salvador 
e municípios de Gavà, El Prat de Llobregat e Viladecans. 2017  
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Política de cooperação metropolitana

A singularidade da visão metropolitana
As metrópoles ou as grandes aglomerações urbanas significam uma realidade crescente no mundo e o 
alcance das dinâmicas que originam (consumo, poluição, migrações, etc.) estende-se por todo mundo. A 
partir daqui, a dimensão e as dinâmicas das grandes cidades apresentam uma maior complexidade rela-
tivamente às cidades médias, e têm de fazer frente a desafios que não têm uma resposta simples e que, 
com frequência, requerem respostas novas.

As organizações supranacionais, como a AMB, com competências frequentemente entrelaçadas com ou-
tras administrações públicas, sobretudo por não existir um modelo único de metrópole (há um vasto le-
que de fórmulas que preveem desde uma organização clara, estabelecida e regulada até modelos muito 
informais e pouco definidos, assim como uma grande viabilidade das competências e funções que exer-
cem), não apresentam soluções únicas. Esta casuística exige imensa adaptabilidade, trabalhar a partir de 
experiências bem-sucedidas e procurar mecanismos e ferramentas inovadoras para avançar na garantia 
dos direitos de pessoas e coletividades. Em grande medida, as metrópoles são as estruturas paradigmáti-
cas do futuro: em construção e com muitas possibilidades por desenvolver.

Não obstante, as grandes urbes albergam as realidades mais díspares do planeta, as desigualdades so-
ciais que nelas convivem, as desigualdades de rendimentos, as relações de poder discriminatórias entre 
os homens e as mulheres, as desigualdades no acesso ao controlo de recursos básicos e as graves limi-
tações com que deparam determinadas coletividades como consequência da sua origem ou pertença 
cultural. Além disso, a invisibilidade a que estão votadas algumas coletividades como os idosos ou os 
jovens, entre muitos outros, originam reptos de grande magnitude.

O grande impacto ambiental das metrópoles, enquanto grandes consumidores de recursos naturais e 
criadores de todo o tipo de poluentes, torna-as muito mais relevantes relativamente a outros intervenien-
tes sempre que se procuram soluções. Neste contexto, a governabilidade das metrópoles e a gestão da 
complexidade traduzem-se num grande desafio em si mesmo.

As grandes urbes erigem-se como um grande polo global, um centro de atração de pessoas, empre-
sas e investimentos, inovações sociais e, simultaneamente, dado o seu dinamismo, um interveniente de 
primeiro nível para dar respostas aos desafios globais. Por conseguinte, compete aos grandes centros 
desenvolver as propostas de futuro para um mundo mais justo e equitativo para todas as pessoas e res-
peitoso com a envolvente que nos acolhe.

As metrópoles, enquanto aglomerações de municípios, deverão dar uma resposta muito direta às neces-
sidades da cidadania. Da habitação ao acesso a serviços básicos como a água ou a energia para famílias 
sem recursos, do planeamento territorial e urbanístico e a mobilidade à gestão de resíduos, as metrópo-
les terão de gerir todos estes âmbitos e, por essa razão, é necessário trabalhar continuamente com uma 
dupla visão: deve-se contar com uma direção política a meio e longo prazo que estabeleça as prioridades 
e, ao mesmo tempo, gira as responsabilidades diárias para com a cidadania.
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De facto, há desafios que, dada a sua dimensão, não podem ser geridos pelos municípios de maneira 
individualizada e requerem soluções metropolitanas, respostas que têm de ser dadas numa ótica metro-
politana. Tal origina economias de escala e uma visão integral e eficiente da prestação de serviços.

O surgimento de novos reptos como a pobreza energética, a gestão de coletividades diversas, entre mui-
tas outras, obriga à procura de respostas novas. Além disso, os municípios sofrem da urgência de serem 
as administrações públicas responsáveis do primeiro nível de atendimento à cidadania, o que se traduz 
numa grande pressão para proporcionar soluções. As áreas metropolitanas deverão dar apoio aos municí-
pios com o fim de responderem a estas situações numa perspetiva interurbana.

Estes desafios, por seu turno, exigem respostas que, em grande medida, não se conhecem nem pude-
ram ser previamente contrastadas e que, frequentemente, obrigam a estabelecer acordos entre adminis-
trações que anteriormente nem sequer teriam tido de interagir.

Cooperação municipal e municipalista
Neste entrecruzamento de desafios emergentes que exigem respostas urgentes é onde tem mais senti-
do a cooperação e a coordenação de esforços no âmbito municipalista, muito especialmente na coope-
ração internacional.

A gestão de serviços municipais em espaços urbanos de grande crescimento é de alta complexidade e, 
com frequência, não se dispõe das ferramentas para fazer frente a novos desafios, ou então tal é feito com 
ferramentas muito precárias.

Atualmente, a cooperação internacional adquire uma dimensão claramente diferente. Mais além dos re-
cursos económicos, que também são necessários, torna-se imprescindível o intercâmbio e a transferên-
cia de conhecimento, a aprendizagem para a gestão de serviços complexos e a capacidade de dispor das 
ferramentas que permitem planificar, gerir, avaliar e prever novos desafios.

A cooperação metropolitana depara com reptos específicos:

• A supramunicipalidade significa uma coordenação entre intervenientes com visões muito diversas, mas 
com necessidades comuns, e a governabilidade ganha uma proeminência central.

• Há a necessidade de dar respostas muito diretas e eficientes ao porquê de se darem serviços à cidadania.

Consequentemente, a cooperação internacional municipalista tem de abarcar os seguintes objetivos:

• Estabelecer enquadramentos de cooperação concretos para se poder atuar em projetos específicos 
com uma contribuição de conhecimento sólida, contrastada e de longa trajetória.

• Coordenar a ação entre os vários intervenientes da cooperação que atuem num território concreto e 
definir um contexto de trabalho para a cooperação setorial ou temática.

• Capacitar os intervenientes no território para darem respostas multidimensionais.
• Dispor de recursos humanos capacitados e recursos económicos para levar a cabo esta cooperação.

Cooperação metropolitana
Na conjuntura atual, há uma exigência social crescente e uma corresponsabilidade política para a ação 
em face de vulnerações dos direitos fundamentais das pessoas e das coletividades, tal como se pôde 
constatar perante a crise das pessoas refugiadas no Mediterrâneo e noutras ocasiões. Esta tomada de 
consciência deriva de um trabalho levado a cabo nos últimos anos no nosso país. Tendo em conta que as 
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instituições têm igualmente de fazer o seu trabalho, a AMB inclui a cooperação internacional como uma 
tarefa global da instituição.

A partir da aqui, uma vez definido este compromisso, a cooperação internacional da AMB adquire a máxi-
ma relevância com o potencial ao seu dispor nas suas próprias competências, conhecimentos e experiên-
cias únicas e singulares, podendo articular as propostas tomando por base essas competências.

Assim sendo, a cooperação metropolitana deverá concentrar os seus esforços para:

• Fortalecer o trabalho com os municípios como intervenientes da cooperação.
• Criar projetos concretos centrados nas áreas de conhecimento da instituição.
• Transversalizar a cooperação na AMB envolvendo várias áreas nos projetos, com o fim de poder propor-

cionar os melhores conhecimentos disponíveis.
• Fazer um intercâmbio de conhecimento com administraões que tenham desafios e responsabilidades 

comparáveis e, portanto, transformar as áreas metropolitanas e as grandes áreas urbanas em sócios 
preferenciais.

• Atuar em territórios específicos, como no Mediterrâneo, por meio de vínculos de socioculturais, geográ-
ficos e de conhecimento.

• Realizar projetos que requeiram um elevado nível de conhecimento e experiência, que só se podem 
desenvolver com garantias contando com equipas especializadas como as das áreas da AMB.

• Posicionar-se internacionalmente como uma entidade supramunicipal de referência no âmbito da coo-
peração descentralizada.

Boca do rio Portoviejo, Cantão de Portoviejo, Equador. 2017  
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Visão, missão, valores e princípios transversais

Visão
A cooperação internacional da AMB contribui para a construção de um mundo com justiça e equidade 
para todas as pessoas e coletividades, para garantir os direitos e as diversidades que nele convivem, num 
planeta ambientalmente saudável, travando as alterações climáticas e fazendo um uso sustentável dos 
recursos naturais.

Missão
A AMB desenvolve uma cooperação metropolitana transformadora que contribui para uma vida digna, 
garantindo os direitos da cidadania em grandes meios urbanos empobrecidos.

Por isso, proporciona os recursos, os conhecimentos e as capacidades ao seu dispor para a melhoria da 
governabilidade, a gestão e a qualidade técnica dos âmbitos da sua própria competência.

Por outro lado, promove o conhecimento e a análise transformadora dessas realidades com base numa 
perspetiva local-global, com o fim de alcançar uma mudança de atitudes e práticas.

Valores
Os principais valores da cooperação da AMB são os seguintes: 
• Metropolitana. Surge do âmbito territorial da AMB com uma visão de serviços aos municípios, ofere-

cendo soluções integradas aos desafios das áreas urbanas.
• Centrada nas pessoas. Prioriza as pessoas e coletividades cujos direitos são vulnerados e que, fre-

quentemente, vivem discriminações múltiplas, especialmente as mais excluídas.
• Municipalista. Pela visão próxima, direta, diária e constante com que se leva a cabo em cada um dos 

municípios da AMB e todos aqueles em que se trabalha em todo o mundo de forma horizontal.
• Concertada. A cooperação é entendida como um trabalho coordenado e partilhado com municípios, 

outras administrações públicas, ONGD, centros educativos e de pesquisa, entre outros intervenientes.
• Operacional. Dada a idiossincrasia da AMB, os projetos são entendidos como propostas aplicadas, de 

ciclo completo e de serviço, que dão resposta ao dia a dia das pessoas nas realidades em que vivem, de 
maneira que transformem esse dia a dia. 

• Transversal. Estabelecem-se estratégias a partir da visão integral dos desafios que se enfrentam in-
cluindo os eixos transversais (enfoque nos direitos humanos, equidade entre homens e mulheres, diver-
sidades, sustentabilidade ambiental, entre outros) a todos os processos.

Princípios transversais
A cooperação da AMB estabelece objetivos estreitamente ligados aos conhecimentos e à experiência de 
que se dispõe. Neste contexto, o propósito vai mais além de uma proposta técnica e, através da análise 
crítica da realidade, as ações procuram dar resposta às necessidades e interesses das pessoas, das coleti-
vidades e da envolvente onde vivem.
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Esta intencionalidade também se reflete nos princípios transver-
sais como uma referência de como se levam a cabo os projetos. 
A inclusão dos princípios transversais altera a visão dos projetos 
e os próprios projetos.

Estes princípios transversais incluem: 

Enfoque nos direitos humanos
As ações e os projetos que se levam a cabo devem contribuir 
para a defesa e garantia dos direitos humanos (incluindo os 
denominados de primeira, segunda e terceira geração) das pes-
soas, coletividades e povos. Nesta medida, pretende-se poten-
ciar a transformação das relações de desigualdade, a erradicação 
das práticas discriminatórias e injustas, e a materialização dos 
direitos, com uma atenção especial aos grupos mais vulneráveis. 
Desta maneira, o reforço das capacidades e a participação ativa 
dos titulares de direitos (pessoas e coletividades) e a responsa-
bilidade dos titulares de obrigações (instituições, entidades e 
organizações que fazem parte da estrutura do estado) e respon-
sabilidades (organizações da sociedade civil, empresas, etc.) são 
fundamentais em todos os processos.

Em particular, pretende-se reforçar propostas que incorporem 
estratégias e metodologias de trabalho que contribuam para a 
proteção e garantia dos direitos das pessoas e coletividades, e 
que ressaltem a vulneração de direitos, sejam críticas e propon-
ham alternativas para que estes sejam respeitados.  

Capacitação e equidade entre mulheres e homens
As propostas que se levam a cabo devem assumir o compromisso para transformar as relações de poder 
entre homens e mulheres, pelo que se devem incluir estratégias em todo o ciclo de trabalho que permi-
tam avançar na erradicação das discriminações de que são alvo as mulheres.

As estratégias de enfoque na capacitação e na equidade tornam possíveis mudanças reais com o fim 
de avançar na garantia dos direitos de todas as mulheres, tendo em conta as múltiplas diversidades 
que se criam.

Governança democrática e governabilidade
Este enfoque nas propostas reforça quer os governos (nacionais, regionais, supralocais e locais), responsá-
veis por proteger e garantir os direitos, quer a cidadania com direitos e deveres. Se faz especial ênfase ao 
fortalecimento dos processos democráticos participativos e o respeito aos direitos humanos em todos os 
territórios onde se trabalha.

A gestão das áreas urbanas deve desenvolver legislações e políticas adequadas às diversas coletividades 
e prever mecanismos que permitam uma gestão com a participação ativa da cidadania.

Cultura de 
não-violências 

e paz

Sustentabilidade
ambiental

Diversidades
Enfoque

nos direitos
humanos 

Governança
democrática

e governabilidade

Capacitação
e equidade

entre mulheres
e homens

Plano diretor
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Sustentabilidade ambiental
As nossas sociedades dependem plenamente dos ecossistemas naturais, da regeneração da água ou do 
ar, dos produtos da terra e dos recursos florestais, piscícolas, minerais, etc.

A preservação dos sistemas naturais é imprescindível para garantir a vida e os direitos das pessoas. Por 
isso, os projetos que se levem a cabo não deverão incorrer na malversação dos espaços naturais e dos re-
cursos que estes contêm. Deve haver uma visão orientada para a minimização das emissões causadoras 
das alterações climáticas e da destruição da biodiversidade do planeta.

Diversidades
As sociedades são diversas por natureza e as expressões dessas diversidades sobressaem em toda a par-
te e de diversas maneiras. Todas as ações e projetos devem incluir a análise de intersecionalidade para 
tornar visíveis as diversas coletividades e dar respostas adequadas que contribuam para a justiça e equi-
dade. Para poder contribuir para a construção coletiva das áreas urbanas justas e equitativas é necessário 
trabalhar partido das diversidades geracionais, socioeconómicas, culturais, etc. Desta forma, contribuímos 
a garantir os direitos e liberdades da infância, a juventude, as pessoas idosas, os povos indígenas, as pes-
soas migradas, entre outros.

Cultura de não-violências e paz
A paz e a cultura de não-violências entendem-se como elementos estruturais vertebrais de toda a socie-
dade comprometida com os direitos. Todas as formas de desigualdades, formas de poder injustas geram 
conflitos que se têm de gerir com base numa perspetiva aberta, participativa e partilhada. Por isso, de-
ve-se zelar pela incorporação deste enforque em todos os projetos e ações que se levam a cabo.

Cada um destes seis enfoques deverá ser tratado de forma transversal integradora e deverá assegurar a 
inclusão de todos os outros para levar a cabo uma leitura complexa da realidade que conte com estraté-
gias adequadas a todas as coletividades, especialmente as mais invisibilizadas.

Campo de refugiados em Trípoli, Líbano. 2016  
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Inauguração de uma parada de ônibus em Maputo, Moçambique. 2017
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Dimensões da cooperação da AMB

A cooperação internacional da AMB estrutura-se em diversas dimensões complementares e necessárias 
entre elas, com o fim de poder levar a cabo os objetivos que se pretendem atingir. Estas dimensões in-
cluem diversas visões:

Dimensões setoriais
Os âmbitos setoriais deste Plano diretor ficam estabelecidos nas áreas de trabalho da AMB. Estes âmbi-
tos incluem: 

Governança metropolitana
A governança das metrópoles acarreta uma dinâmica diferenciada de outros níveis de governo. A metrópole 
planifica e gere serviços partilhados e, portanto, a perspetiva vai muito além dos municípios, mas, ao mes-
mo tempo, fica circunscrita a um território determinado. Esta perspetiva, singular e específica, estabelece 
mecanismos de trabalho próprios e cria oportunidades mediante a elaboração de políticas supramunicipais.

Além disso, a governança metropolitana deve ser incluída na visão transversal que integre os desafios 
sociais e ambientais globais como parte do próprio mandatado e das exigências da cidadania.

Planificação territorial e mobilidade sustentável
A estruturação do território de uma grande cidade, desde a distribuição de serviços, habitações, empresas 
até todas as atividades que se realizam diariamente, dever-se-á conceber de maneira que esses serviços 
estejam ao alcance das pessoas e reequilibrem as necessidades da cidadania mais desfavorecida.

Dada a sua dimensão e complexidade, as áreas metropolitanas podem favorecer a invisibilidade e ex-
clusão de pessoas ou coletividades; por essa razão, as metrópoles deverão ter uma perspetiva global so-
bre o território que, por um lado, fortaleça o direito das pessoas a viverem em justiça e equidade a partir 
das valiosas diversidades que nelas convivem e, por outro lado, garanta a sustentabilidade ambiental.

Além da distribuição dos serviços, é igualmente vital a acessibilidade da cidadania a estes serviços e, nes-
te sentido, dever-se-ão prever mecanismos que permitam a mobilidade a todas as pessoas com igualda-
de de oportunidades. É por este motivo que a visão da mobilidade é a de um direito básico instrumental, 
já que é imprescindível para poder aceder a outros direitos. Por seu turno, a mobilidade deverá prever 
usos mais sustentáveis para preservar a saúde das pessoas e a qualidade da envolvente natural.

Equipamentos, espaços públicos e espaços abertos
Os espaços públicos urbanos, entendidos como lugares onde se partilha a vida pública numa cidade (não 
apenas praças e ruas, mas também bibliotecas, teatros, piscinas, escolas, etc.), têm de ser planificados, 
desenhados, construídos e, posteriormente, administrados.  

Os equipamentos e espaços públicos de uma cidade deverão dar resposta às pessoas e deverão compen-
sar as desigualdades originadas nas urbes. Será necessário entender cada espaço dentro da globalidade 
das urbes, dispor de uma boa proposta técnica e incluir na mesma as necessidades, os interesses e as 
exigências da cidadania tendo em conta as suas diversidades.
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Para além dos espaços urbanizados, a acessibilidade aos espaços naturais e as vias de participação na 
gestão destes espaços deverão estar ao alcance de toda a cidadania. Os espaços naturais incluem áreas 
protegidas ou de boa conservação, grandes espaços urbanos naturalizados e espaços de interface entre 
a cidade e a natureza que não foram urbanizados e representam o pulmão das grandes cidades, e que se 
associam à qualidade de vida.

Esta infraestrutura verde metropolitana é essencial para a ecologia, assim como para o conforto e saúde 
da população. Além do mais, os espaços abertos metropolitanos são um suporte para as atividades rela-
cionadas com a agricultura.

A gestão dos espaços abertos deverá estar ligada à cidade e, nomeadamente, dever se-á facilitar o acesso 
das pessoas e promover estratégias de gestão participativa e partilhada entre administrações e cidadania.

Serviços ambientais
A conceptualização, a planificação e a gestão dos serviços básicos de uma grande cidade, como o forne-
cimento de água e a gestão de resíduos, entre outros, requerem uma grande componente técnica e os 
conhecimentos de pessoas altamente qualificadas. O risco poderá residir na dissociação entre a gestão e 
a visão das comunidades.

Esta gestão deverá facilitar espaços que permitam um controlo dos organismos adequados com o envolvi-
mento da cidadania, com o fim de oferecer um serviço adaptado ao território e às pessoas de forma equitativa. 

Simultaneamente, dever-se-ão definir estratégias para controlar e reduzir a poluição e melhorar a quali-
dade do ar, um grande repto à escala metropolitana.

Por outro lado, é necessário dispor das ferramentas que permitam uma boa educação ambiental para dar a 
conhecer à cidadania os desafios ambientais e os hábitos que facilitem uma melhor preservação do ambiente.

Desenvolvimento socioeconómico
O desenvolvimento socioeconómico adquire uma dimensão relevante na definição e transformação das 
áreas urbanas justas e equitativas, algo que não pode ser descurado na cooperação. Apesar de não se tra-
tar de uma abordagem transversal propriamente dita, considera-se que os projetos que se levam a cabo 
devem ser incorporados na análise socioeconómica e podem incluir iniciativas económicas diversas, tais 
como de economia social e solidária ou então estratégias de implementação e gestão.

Educação para a cidadania global
As desigualdades no mundo devem ser enfrentadas em várias vertentes. Por isso, a educação para a cida-
dania global torna-se tão relevante como a ação nos territórios mais empobrecidos.

Estes processos, trabalhados de um ponto de vista local-global, fomentam conhecimentos e análises críti-
cas relacionadas com as causas na origem das desigualdades e dos conflitos no mundo, contribuindo assim 
para mudanças de atitudes e práticas transformadoras, comprometidas com a justiça, os direitos, as liber-
dades e a sustentabilidade de todas as pessoas e do ambiente. Estas propostas são levadas a cabo, além 
do mais, com todos os tipos de organizações para assim serem dadas a conhecer, propiciar o envolvimento 
e promover ações dos cidadãos que permitam fazer frente às causas que originam estas desigualdades.

É de destacar a necessidade de não deixar de aprofundar o conhecimento destas desigualdades para criar 
novas ferramentas políticas, sociais e técnicas que permitam enfrentá-las com mais força.



2323

Dimensões geográficas
A cooperação na AMB tem sofrido transformações ao longo dos anos, partindo de uma posição mais rea-
tiva, em que se procurava dar resposta a necessidades pontuais, e evoluindo para o estabelecimento de 
colaborações mais duradouras no tempo, até definir as estratégias que se alinhem mais com a missão de 
toda a organização.

Neste sentido, também se verificou uma evolução no que concerne aos lugares onde se estabeleceram 
colaborações e projetos de cooperação. Nos dias de hoje, em consonância com o estipulado no Plano de 
Ação Metropolitano 2015-2019 e com as estratégias levadas a cabo, a cooperação centra-se também em 
territórios com os quais há um vínculo mais estreito e onde a colaboração ganha uma maior coerência.

O presente Plano diretor centra-se em quatro áreas geográficas:

Mediterrâneo 
Espaço natural, estratégico e com fortes laços que, atualmente, nos interpela especialmente de uma 
maneira direta dada a grande quantidade de pessoas deslocadas devido aos conflitos armados, perse-
guição política, sexual ou religiosa ou para evitar situaicons de podbresa extrema que procuram opor-
tunidades de uma vida digna na Europa. O foco principal incide nas ações no Mediterrâneo oriental, 
onde se dão principalmente estas situações.

Mesoamérica 
Uma relação histórica e longa da AMB com esta região permitiu desenvolver propostas diversas e esta-
belecer laços sólidos e colaborações. Em particular, com a área metropolitana de San Salvador, enquanto 
espaço onde ganha sentido a cooperação da AMB com uma visão metropolitana, transversal e focalizada 
em âmbitos de competência da AMB.

África
Território empobrecido com grandes desafios metropolitanos devido ao grande crescimento das cidades 
com ferramentas de planificação e gestão precárias. A enorme diversidade deste continente comenda 

Mediterrâneo oriental

Área metropolitana
de San Salvador

MESOAMÉRICA

MEDITERRÂNEO 

ÁFRICA

África
ocidental

AMB

Área metropolitana
de Maputo
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que as ações se concentrem para que sejam mais eficazes. A AMB prevê trabalhar especialmente na Áfri-
ca Ocidental e na área de metropolitana de Maputo.

Área Metropolitana de Barcelona
Espaço próprio enquanto instituição de estreita e direta colaboração com municípios e ONGD, com uma 
perspetiva bastante significativa da educação para a cidadania global. Tem também a função de cons-
truir uma cooperação concertada no território.

Em casos de emergência e pós-emergência prevê-se que possam surgir outros territórios no transcurso 
do período de execução do Plano, sempre que sejam de grande transcendência e se coadunem com as 
várias dimensões definidas nesta política.

Modalidades de cooperação
Cooperação direta
A cooperação direta faz referência às ações de cooperação que a AMB leva a cabo diretamente com os 
intervenientes dos territórios empobrecidos e na área metropolitana de Barcelona. Levam-se a cabo pro-
jetos e ações surgidas de processos participativos com os vários intervenientes presentes no território. 
Nesta modalidade é de destacar a cooperação técnica que a AMB pode oferecer pelos seus conhecimen-
tos e pela sua singularidade enquanto instituição supramunicipal.

Cooperação concertada
A cooperação concertada potencia a coordenação entre diversos intervenientes presentes num único te-
rritório para uma ação conjunta. Esta modalidade pode tomar várias formas, como a coordenação de 
intervenientes diversos e várias administrações públicas, administrações municipais e supramunicipais, 
com a participação de ONGD ou sem ela, e com múltiplas intensidades de participação e coordenação 
segundo o projeto ou a ação que se leve a cabo.

Considera-se que a cooperação concertada potencia a complementaridade, o trabalho em rede, as cola-
borações horizontais, e que favorece a implementação de ações de grande impacto. Neste período pres-
ta-se especial atenção ao desenvolvimento da cooperação concertada com os municípios e a AMB.

Cooperação entre outros intervenientes
De um modo geral, a cooperação com outros intervenientes é levada a cabo por meio de projetos de coo-
peração, refúgio e educação para a cidadania global. Em qualquer caso, as propostas são lideradas pelas 
autarquias e ONGD, e a AMB proporciona apoio económico, de conhecimento, de formação ou de qual-
quer outro tipo, e realiza o respetivo seguimento externo. Embora os projetos se possam implementar no 
estrangeiro, ter-se-á de contar com uma entidade associada local no território, ou na área metropolitana 
de Barcelona, onde é necessária a coordenação com o tecido social do território.

Portanto, levar-se-ão a cabo estas propostas:

• Cooperação
• Refúgio, emergência e pós-emergência
• Educação para a cidadania global 
Tudo isto será realizado de maneira interligada, de modo que se possa atuar entre territórios com uma 
visão local-global.



2525

Intervenientes
A AMB colabora e trabalha, com base na complementaridade, com uma vasta diversidade de interve-
nientes, tais como autarquias, associações de municípios, ONGD, redes, centros de pesquisa, meios de 
comunicação, movimentos sociais, entre outros. Em cada projeto definem-se os intervenientes estraté-
gicos e mais adequados para conseguir o impacto desejado, e determinam-se os papéis e os mecanis-
mos mais consensuais para um trabalho conjunto.

Principalmente, a cooperação da AMB centra-se em áreas metropolitanas de territórios empobrecidos, 
mas também em municípios urbanos e associações de municípios, procurando sempre os perfis mais 
adequados e estratégicos para cada ação.

Neste contexto, as autarquias da AMB mostram uma grande diversidade no que concerne à coope-
ração internacional, quer pela dimensão e pelos recursos de que dispõem, quer pela experiência e 
pelas propostas que levam a cabo. A AMB colabora com todos aqueles que apresentem propostas que 
se coadunem com este Plano diretor e reforça especialmente as autarquias que têm menos recursos e 
capacidades para levarem adiante os projetos que pretendem efetuar.

A AMB dispõe de acordos-quadro de colaboração com algumas administrações públicas catalãs que se 
desenvolvem em forma de projetos em territórios vulneráveis ou mecanismos de melhoria da eficiên-
cia do trabalho com ONGD.

Por conseguinte, a AMB tem uma relação estreita e privilegiada com redes regionais e internacionais, 
tais como MedCités e Metropolis, graças a acordos de colaboração. Estas redes têm de ser platafor-
mas-chave para a política de cooperação da instituição.

Outras administrações e entidades permitem incorporar outras capacidades na área do conhecimento 
e do território e procurar mecanismos para inovar e proporcionar novas propostas no momento da im-
plementação de projetos. Desta forma, as ONGD, os centros de pesquisa e o tecido de entidades dentro 
da AMB permitem estabelecer diversas vias de trabalho conjunto que complementem as iniciativas 
impulsionadas por entidades públicas.

Refúgio
Emergência

Pós-emergência
Cooperação

internacional                                 

Educação para cidadania global
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Projeto RESSOC. Instalação de seleção e transferência em Cuscatancingo, AMSS, El Salvador. 2017
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Objetivos de cooperação internacional da AMB 
para o período 2017-2019
A cooperação do AMB, que tem o compromisso de contribuir para a implementação de propostas para con-
seguir uma vida justa e equitativa de todas as pessoas e a sustentabilidade global, e também a vontade de 
criar um impacto positivo, efetivado nas ações, e uma eficiência no uso de recursos, estabelece objetivos 
de trabalho claros e concisos. Este Plano director de cooperação 2017-2019 inclui os objetivos seguintes:

Objetivos estratégicos
1 Reforçar a visão global e transversal deste Plano diretor.

1.1 Incluir mecanismos para uma cooperação com visão metropolitana: horizontal, concerta-
da, transformadora e de conhecimento em todas as ações.

1.2 Alinhar as ações, com base numa aproximação critica, com os objetivos internacionais (Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável e a Nova Agenda Urbana) como um enquadramento 
de referência.

1.3 Fomentar uma conceção holística de todas as ações de cooperação que incluam os princí-
pios transversais nos projetos de cooperação internacional.

1.4 Atingir o orçamento de 0,7%, ou mais, dos recursos próprios da AMB para a cooperação 
internacional.

Objetivos setoriais
2 Promover, facilitar e fortalecer a governança metropolitana.

2.1 Prestar apoio em processos de diagnóstico e reflexão política e técnica, constituição e 
consolidação das áreas metropolitanas.

2.2 Promover mecanismos democráticos que favoreçam o envolvimento dos diversos interve-
nientes vinculados na governança urbana e metropolitana.

3 Desenvolver uma planificação territorial que garanta os direitos das pessoas e 
a mobilidade nestes espaços.
3.1 Promover o direito à cidade dando apoio na planificação e ordenamento territorial e na 

elaboração de planos estratégicos com uma visão multidimensional, sustentável e que 
inclua as diversidades que nela convivem.

3.2 Promover uma mobilidade sustentável e equitativa através da execução de planos de mo-
bilidade urbana sustentável e propor e implementar as melhorias necessárias procurando 
o máximo benefício social e o mínimo impacto ambiental em áreas urbanas de grande 
complexidade.

4 Promover o acesso seguro e equitativo a equipamentos, espaços públicos e 
espaços abertos à cidadania em contextos urbanos desfavorecidos.
4.1 Contribuir para a gestão de espaços naturais, para a sua conservação e resiliência, e para o 

direito de usufruir de espaços de qualidade. 
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4.2 Facilitar conhecimento e metodologia para a planificação e gestão de equipamentos, es-
paços públicos e abertos em zonas urbanas vulneráveis com o envolvimento da cidadania 
e das coletividades sociais.

5 Contribuir para a garantia de uma envolvente saudável e livre de poluição 
através da gestão integral do ciclo da água e da seleção, recolha e tratamento 
de resíduos em áreas metropolitanas.
5.1 Fortalecer a gestão cuidadosa do ciclo integral da água com o envolvimento da cidadania.

5.1.1 Facilitar a melhoria da gestão da água potável e do saneamento e tratamento de 
águas residuais urbanas.

5.1.2 Potenciar a preservação da qualidade e quantidade dos recursos hídricos urbanos.
5.2 Fomentar e fortalecer a gestão adequada dos resíduos urbanos numa perspetiva integrada.

5.2.1 Fomentar a minimização da criação de resíduos, a separação adequada e a recol-
ha seletiva com o envolvimento dos cidadãos.

5.2.2 Oferecer assessoria relativamente às melhores tecnologias aplicáveis num contex-
to determinado para a gestão de resíduos.

5.2.3 Fomentar alternativas viáveis na gestão dos resíduos em zonas urbanas vulneráveis.

5.3 Facilitar conhecimento e ferramentas que promovam os direitos a uma envolvente saudá-
vel e o uso sustentável dos recursos naturais através de uma educação transformadora.

6 Promover a educação para a cidadania global na área metropolitana  
de Barcelona.
6.1 Promover conhecimentos e uma análise crítica sobre as desigualdades e os conflitos no 

mundo e as respetivas causas, assim como sobre a mudança de atitudes que as possam 
reduzir, com uma visão local-global no que se refere aos objetivos do Plano diretor. 

6.2 Facilitar mecanismos e conhecimentos para vincular a educação para a cidadania global 
com os objetivos do Plano diretor.  

Objetivos de implementação
7 Incorporar mecanismos que garantam uma boa implementação deste  

Plano diretor.
7.1 Incorporar estratégias, modalidades e ferramentas inovadoras na execução do Plano dire-

tor com os municípios.
7.2 Facilitar o trabalho em rede entre os intervenientes envolvidos nos projetos que assim o 

permitam.
7.3 Reforçar a coordenação com as administrações públicas catalãs do âmbito da cooperação 

para o desenvolvimento para dispor de mecanismos coordenados em ações no estrangei-
ro e no nosso território.

7.4 Procurar oportunidades de financiamento no âmbito da União Europeia e a visibilidade da 
cooperação da AMB à escala internacional.

7.5 Dispor de ferramentas de seguimento contínuo do Plano diretor para garantir que se execu-
ta segundo a previsão e tomar as medidas necessárias para a implementação do mesmo.
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8 Estabelecer ferramentas para a melhoria da gestão e do trabalho interno da 
AMB na cooperação internacional.
8.1 Melhorar as capacidades da área de cooperação e as restantes áreas que participam no 

Plano diretor através dos recursos, da experiência e dos conhecimentos adequados.
8.2 Desenvolver uma cooperação coordenada integrada nas diversas áreas da AMB relativamen-

te com a cooperação técnica e coordená-la com as das autarquias da AMB, se for necessário.
8.3 Desenvolver e fortalecer a cooperação concertada com as autarquias da AMB e as entida-

des de cooperação do território.

9 Implementar os princípios transversais em todas as ações de cooperação.
9.1 Fomentar o desenvolvimento de projetos e ações com uma conceção holística que integre 

os princípios transversais.
9.2 Dispor de mecanismos e fortalecer as capacidades para garantir a inclusão dos princípios 

transversais deste Plano diretor.

10 Estabelecer ferramentas para o desenvolvimento de conhecimento (territorial, 
de contexto, projetos, estratégias, metodologias) e para a cooperação 
internacional gerada pela AMB, assim como nos projetos em que esta 
participa.
10.1 Desenvolver mecanismos para gerar conhecimento de forma coletiva em torno dos proje-

tos e da cooperação internacional realizada pela AMB e poder proceder à sua divulgação.
10.2 Contribuir para o fortalecimento de conhecimentos e capacidades dos diversos intervenien-

tes da área metropolitana de Barcelona, associados à cooperação e às áreas técnicas da AMB.
10.3 Incorporar estratégias de sistematização e avaliação que permitam acompanhar, analisar, 

refletir, apresentar contas e aprender sobre os processos e os resultados.

Reunião sobre governança metropolitana em Can Zam, Santa Coloma de Gramenet. 2017
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Projeto Fandema. Mercado de Tujereng, Gâmbia. 2017
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Elaboração e seguimento do Plano diretor

Processo de elaboração do Plano diretor de cooperação 
internacional e intervenientes envolvidos
O processo de elaboração deste Plano diretor foi efetuado pelo Serviço de Cooperação da AMB e 
foram tidas em conta as contribuições de todos os intervenientes vinculados ao mesmo. Por conse-
guinte, realizaram-se reuniões com a Direção e todos os serviços da AMB.

Também foi debatido com as administrações públicas catalãs que trabalham na cooperação inter-
nacional (Generalitat da Catalunha, Câmara Municipal de Barcelona, Deputação de Barcelona e Fun-
do Catalão de Cooperação para o Desenvolvimento) e com as redes internacionais com que a AMB 
mantém uma estreita ligação (Metropolis e MedCités).

Por ouro lado, foram organizadas sessões de trabalho com os municípios da AMB e as ONGD (através 
de Lafede.cat) e foram tidas em conta as contribuições de entidades associadas estratégicas dos te-
rritórios onde se desenvolve o trabalho.

Também se contou com a colaboração de pessoas especialistas em cooperação e em relações 
internacionais.

Conhecimentos, capacidades e recursos: 0,7% e capacidades 
técnicas
A AMB tem o compromisso de contribuir com 0,7%, ou mais, dos seus recursos próprios para a coo-
peração internacional.

Por seu turno, a AMB tem como ativo importante a experiência e o conhecimento dos âmbitos que 
gere. Por isso, a cooperação da AMB é encarada como uma estratégia para partilhar os conhecimen-
tos e as capacidades técnicas à disposição para contribuir para a transformação de realidades em 
zonas empobrecidas.

Processos de reflexão com os diversos intervenientes
Prevê-se que a implementação do Plano diretor seja efetuada com a participação de intervenientes 
relacionados com a cooperação internacional da área metropolitana. Prevê-se igualmente a consti-
tuição e dinamização de grupos de reflexão participativa que, a partir de uma estratégia de trabalho, 

Atores internos

Direções e serviços da AMB
Redes internacionais

Atores externos

Conselhos da AMB
Administrações catalãs que realizam cooperação
NGDO da AMB: LaFede.cat
Entidades parceiras estratégicas nos territórios onde se trabalha
Especialistas no campo da cooperação e das relações internacionais
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permitam analisar, reflexionar, recolher e desenvolver ações vinculadas ao Plano. Estes grupos po-
dem organizar-se por âmbitos temáticos, âmbitos geográficos ou ações concretas.

Além disso, o PAM já prevê a criação de uma mesa de pessoas especialistas no âmbito Internacional 
e Cooperação da AMB, com o fim de darem orientações acerca das prioridades internacionais, ques-
tões emergentes e debates que, de forma consultiva, sejam tomados como referência na implemen-
tação do plano.

Comunicação, seguimento e avaliação
O Plano diretor prevê que se realize um seguimento contínuo anual e uma avaliação final da imple-
mentação.

Para dar a conhecer o seguimento da implementação do Plano diretor, prevê-se que se empreguem os 
canais de comunicação habituais, tais como o site, o boletim e os comunicados de imprensa, zelando 
pela regularidade e qualidade da informação. Estas vias devem servir para divulgar os projetos e as ativi-
dades que se executam no enquadramento do Plano diretor.

Projeto Aguas Compartidas. Trifinium, Esquipulas, Guatemala. 2017
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Projeto RESSOC em Manágua, Nicarágua. 2017
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Anexo

Objetivos setoriais

Promover, facilitar e fortalecer a governança metropolitana.

Desenvolver uma planificação territorial que garanta os direitos das pessoas  
e a mobilidade nestes espaços.

Promover o acesso seguro e equitativo a equipamentos, espaços públicos  
e espaços abertos à cidadania em contextos urbanos desfavorecidos.

Contribuir para a garantia de uma envolvente saudável e livre de poluição 
através da gestão integral do ciclo da água e da seleção, recolha e tratamento de 

resíduos em áreas metropolitanas.

Promover a educação para a cidadania global na área metropolitana  
de Barcelona.

Mais alto 

Níveis de trabalho 

Mais baixo  
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