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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 

Os Cadernos Cedec têm como objetivo a divulgação dos resultados das pesquisas e 

reflexões desenvolvidas na instituição. 

O Cedec é um centro de pesquisa, reflexão e ação. Como associação civil sem fins 

lucrativos e econômicos, reúne intelectuais e pesquisadores diferenciados no tocante à 

formação e às posições teóricas e político-partidárias. Fundado em 1976, com sede em São 

Paulo, o Cedec dedica-se ao estudo de problemas da realidade brasileira nas suas dimensões 

locais e internacionais e à sua vocação de espaço plural de debates. Em ambos os casos o foco 

incide sobre alguns temas centrais: os direitos e a justiça social, a constituição e consolidação 

da cidadania, as instituições e as práticas democráticas, as políticas públicas vistas da 

perspectiva do seu caráter público, as relações internacionais e a integração regional. 

Suas atividades incluem projetos de pesquisa, seminários, encontros e workshops, uma 

linha de publicações em que se destaca a revista Lua Nova, e a promoção de eventos em 

conjunto com fundações culturais, órgãos públicos como o Memorial da América Latina, e 

centros de pesquisa e universidades como a USP, com a qual mantém convênio de cooperação. 

O desenvolvimento desse conjunto de atividades consoante os seus compromissos de 

origem com a cidadania, a democracia e a esfera pública confere ao Cedec um perfil 

institucional que o qualifica como interlocutor de múltiplos segmentos da sociedade, de setores 

da administração pública em todos os níveis, de parlamentares e dirigentes políticos, do mundo 

acadêmico e da comunidade científica. 
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RESUMO 
 
 
 
 
 
 
O Caderno tem como objetivo central refletir, a partir das experiências concretas, sobre 

os limites e potencialidades da atuação internacional dos governos subnacionais (cidades e 

estados), de forma a estabelecer relações entre conceitos e realidade acerca deste fenômeno. 

Para isso, buscou-se (1) identificar a adequação dos principais conceitos que estão sendo 

utilizados nas análises sobre o fenômeno da atuação internacional das cidades, inclusive o 

papel da paradiplomacia; (2) analisar a capacidade de influência das cidades na formulação da 

política externa de seus respectivos países e nos processos de integração regional; (3) 

identificar os padrões das relações que se estabelecem entre a sociedade civil e os governos 

subnacionais na gestão das relações internacionais das cidades; (4) analisar a capacidade de 

formulação e articulação relativa à reconfiguração do marco jurídico de atuação internacional 

dos municípios em termos comparados; e (5) discutir o papel da inserção internacional dos 

governos subnacionais nas políticas de desenvolvimento regional. 
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INTRODUÇÃO 

Este Caderno tem por objetivo apresentar os debates ocorridos no âmbito do seminário 

internacional “Ação internacional das cidades no contexto da globalização”, realizado em 23-

24 de novembro de 2005. Dele participaram especialistas e pesquisadores brasileiros e 

estrangeiros para discutir a atuação dos governos subnacionais em questões internacionais.  

O seminário foi estruturado de forma a contemplar tanto as visões brasileiras sobre a 

atuação internacional, quanto as de atores estrangeiros, especialmente de Barcelona e Buenos 

Aires. Ao mesmo tempo, outra preocupação na estruturação do seminário foi a discutir 

perspectivas teóricas e conceitos, contando com a experiência profissional dos participantes. 

Na primeira mesa – “O papel das cidades no atual contexto da globalização” – foram 

apresentadas questões ligadas à importância da atuação internacional de governos 

subnacionais, tais como limitações práticas e jurídicas de uma atuação autônoma em relação ao 

governo federal. O trabalho de Tullo Vigevani, “Problemas para a atividade internacional 

das unidades subnacionais: São Paulo e o contexto brasileiro”, apresentou alguns conceitos 

centrais para a análise das experiências contemporâneas de atuação. Nesta mesa, fizeram 

intervenções a secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, Helena 

Gasparian, que discorreu sobre a experiência da cidade, particularmente na gestão José Serra. 

Vicente Trevas, subsecretário de Assuntos Federativos da Presidência da República, falou 

sobre a importância para o governo nacional da participação dos municípios e estados nas 

relações externas, apresentando o trabalho “Os governos locais e regionais nas Relações 

Internacionais”.   

Na segunda mesa, foram discutidas experiências brasileiras, com especial destaque para 

os casos das cidades de Santo André e São Paulo, tendo sido esta última tema do trabalho “A 

política de Relações Internacionais do Município de São Paulo de 2001 a 2004”, 

apresentado por Kjeld Jakobsen. O eixo central das análises incidiu sobre as estratégias 

adotadas e os fatores que foram levados em conta na estruturação da inserção internacional 

dessas duas cidades. Nesse sentido, fatores como tamanho da cidade, disponibilidade de 

recursos e objetivos a serem alcançados através da atuação internacional foram considerados 

como fundamentais. Jeroen Klink, à época do seminário secretário de Desenvolvimento e Ação 

Regional da Prefeitura de Santo André, fez análise sobre a relação entre desenvolvimento 

regional e as conexões externas das cidades. 

As experiências internacionais também foram abordadas, concentrando especial atenção 

aos casos de Barcelona e Buenos Aires. Assim, no trabalho “A ação internacional das 
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cidades: o caso de Barcelona e Porto Alegre”, Vanessa Marx faz um contraponto entre a 

atuação dessas duas cidades, discutindo as limitações e potencialidades da atuação 

internacional. O trabalho “Ação internacional de Buenos Aires: importância e 

conseqüências”, de Ruben Geneyro, procurou apontar as implicações que a atuação 

internacional tem não apenas para a administração pública, mas também para a sociedade local.  

 

*** 

No atual contexto de globalização e interdependência, os governos subnacionais vêem-

se impelidos não só a assumir novos papéis e funções – como a coordenação e articulação com 

administrações públicas de diferentes instâncias de governo, com a iniciativa privada e com 

organizações da sociedade civil –, mas também a ampliar seu campo de atuação em muitos 

setores críticos. Suas estratégias de inserção internacional têm-se evidenciado de muitas 

formas, envolvendo a participação em redes e organizações regionais e mundiais de cidades e 

de autoridades locais, a promoção do comércio exterior dos bens produzidos localmente ou, 

ainda, a busca de adaptação de seus projetos às mudanças que se estruturam no plano mundial. 

Desta forma, uma agenda considerável passou a preocupar os governos subnacionais 

locais para além daquela que sempre constituiu sua tarefa. De um lado, verificou-se uma 

reinvenção das cidades, no sentido de renovar o sentido da vida local e adequá-lo a um padrão 

de qualidade internacional, dado por cidades de países desenvolvidos. De outro, o imperativo 

de projeção e inserção na economia global exigiu que os governos locais desenvolvessem 

novas relações bilaterais e multilaterais, assumindo assim uma nova condição de atores 

políticos no sistema internacional. 

É importante observar que esse fenômeno se desenvolve num marco jurídico, político e 

institucional – nacional e internacional – construído em torno do padrão estadocêntrico, no qual 

o Estado detém exclusividade na concepção e desenvolvimento das políticas externas e das 

relações internacionais. A atuação internacional das cidades encontra espaço justamente 

quando a solidez do sistema estadocêntrico passa a ser questionada em determinadas 

interpretações. Neste sentido, a necessidade de se desenvolver estratégias de ação para esses 

atores, sobretudo para os governos subnacionais, soma-se à demanda pela construção de novos 

conceitos, mais adequados à análise dos processos em curso. 

O tema da inserção internacional de governos subnacionais tem sido objeto de análise 

por parte dos pesquisadores do Cedec e PUC-SP desde 1999, com o projeto temático Gestão 

pública estratégica de governos subnacionais frente aos processos de inserção internacional e 

integração latino-americana, apoiado pela FAPESP no período 04/1999-03/2002. Neste 
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projeto, baseado nas instâncias intermediárias de governos (estados e províncias), foi 

constatada a mudança estrutural nas relações internacionais que possibilitava ações externas 

dessas esferas de governo, com destaque para a atuação das esferas governamentais locais, que 

se revelaram mais dinâmicas nesse processo. 

O tema continuou a ser tratado no âmbito do Cedec e da PUC-SP, agora ampliado com 

a FGV-SP e a UNESP, com o desenvolvimento do projeto temático Gestão pública e inserção 

internacional de cidades, também apoiado pela FAPESP. Este projeto busca estudar a 

capacidade de reposicionamento estratégico das cidades frente aos processos em curso no 

plano internacional e doméstico, envolvendo cinco eixos analíticos principais: (1) a exploração 

das potencialidades da formação e da institucionalização de blocos regionais e hemisféricos; 

(2) a constituição e o desenvolvimento de redes internacionais de cidades e regiões; (3) o 

estudo dos impactos das exportações e importações – e também da estrutura tributária – no 

município; (4) as demandas sociais por democratização dos processos de integração regional; 

e, por fim, (5) a análise da capacidade de formulação e articulação política desses governos, 

tendo em vista a ampliação de suas possibilidades de atuação no plano internacional. 

Em face do exposto, as experiências e avanços acumulados nesses dois projetos 

temáticos exigiram a ampliação do diálogo e da reflexão com outros interlocutores 

especializados, tanto na perspectiva teórica quanto prática. Este Seminário Internacional foi 

concebido justamente para atender a essa necessidade, na medida em que congregou visões de 

gestores públicos acerca de diferentes experiências concretas e reflexões de ordem acadêmica. 

O seminário teve como objetivo central refletir, a partir das experiências concretas, 

sobre os limites e potencialidades da atuação internacional dos governos subnacionais, de 

forma a estabelecer relações entre conceitos e realidade acerca deste fenômeno. Para isso, 

buscou também (1) identificar a adequação dos principais conceitos que estão sendo utilizados 

nas análises sobre o fenômeno da atuação internacional das cidades; (2) analisar a capacidade 

de influência das cidades na formulação da política externa de seus respectivos países e nos 

processos de integração regional; (3) identificar os padrões das relações que se estabelecem 

entre a sociedade civil e os governos subnacionais na gestão das relações internacionais das 

cidades; (4) analisar a capacidade de formulação e articulação relativa à reconfiguração do 

marco jurídico de atuação internacional dos municípios em termos comparados; e (5) discutir o 

papel da inserção internacional dos governos subnacionais nas políticas de desenvolvimento 

regional. 

A seguir, reproduzimos o programa completo do Seminário. 
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
AÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES NO CONTEXTO DA 

GLOBALIZAÇÃO 
 

PROGRAMA  
 
 
Dia 23/11/05 
 
O PAPEL DAS CIDADES NO ATUAL CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO 
Coordenação:  Luiz Eduardo Wanderley (professor titular da PUC-SP) 
 
Expositores/temas: Helena Maria Gasparian (secretária de Relações Internacionais da 

Prefeitura Municipal de São Paulo): “Ação internacional da Prefeitura 
de São Paulo na gestão José Serra” 
 
Tullo Vigevani (pesquisador do Cedec e professor da UNESP): 
“Problemas para a atividade internacional das unidades 
subnacionais: São Paulo e o contexto brasileiro” 
 
Vicente Trevas (subsecretário de Assuntos Federativos da Presidência da 
República): “Os governos locais e regionais nas Relações 
Internacionais” 

 
 
Dia 24/11/05 
 
EXPERIÊNCIAS NACIONAIS 
Coordenação:  Luiz Carlos Fabbri (pesquisador do Cedec, consultor de Relações 

Internacionais do Ministério das Cidades e doutorando na Universidade 
Pierre Mendès, Grenoble) 

 
Expositores/temas: Jeroen Klink (secretário de Desenvolvimento e Ação Regional da 

Prefeitura de Santo André: “Atuação internacional das cidades-
regiões” 

 
Kjeld Jakobsen (presidente do Observatório Social; ex-secretário de 
Relações Internacionais da Prefeitura Municipal de São Paulo): “A 
política de Relações Internacionais do Município de São Paulo de 
2001 a 2004” 

 
EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 
Coordenação:  Ruben César Keinert (professor titular da FGV-SP) 
 
Expositores/temas: Vanessa Marx (doutoranda em Ciências Políticas na Universidad 

Autónoma de Barcelona): “A ação internacional das cidades: o caso de 
Barcelona e Porto Alegre” 
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Ruben Geneyro (coordenador geral da Direção Geral de Relações 
Internacionais do governo da cidade de Buenos Aires): “Ação 
internacional de Buenos Aires: importância e conseqüências” 

 
 
 
 
 
 
 
Informações gerais 
 
Promoção: Cedec, FGV-SP, PUC-SP, UNESP 
Data: 23 e 24 de novembro de 2005 
Local: PUC-SP, Campus Perdizes 

Rua Monte Alegre, 984 – São Paulo, SP 
Coordenador: Rodrigo Cintra 
 
 

 
 
 
 



 12 

1. PROBLEMAS PARA A ATIVIDADE INTERNACIONAL DAS 
UNIDADES SUBNACIONAIS: SÃO PAULO E O CONTEXTO 
BRASILEIRO - Tullo Vigevani 

 

1.1. Considerações gerais 

A literatura acadêmica e a experiência concreta sugerem que o tema da participação 

internacional e regional dos governos subnacionais vem ganhando importância e poderá 

emergir como questão relevante em diferentes países. Do ponto de vista internacional, seu 

crescimento está colocado desde há algum tempo, e a literatura apresenta estudos de casos que 

comprovam esta afirmação. Os autores que pesquisaram sobre o papel dos governos 

subnacionais sugerem que há experiências consolidadas, sobretudo nos países da OCDE 

(Organization for Economic Co-operation and Development). Soldatos (1990), curiosamente, 

lembra que, já em 1882, Quebec indicou um general agent em Paris. Cornago (2004), em 

estudo sobre o mundo pós-soviético e a Ásia Pacífico, mostra como, ao longo da década de 

noventa, as ações internacionais de regiões e cidades ganharam uma relevância até então 

inexistente. O caso brasileiro não difere desse quadro geral. O debate não se consolidou ainda, 

mas há sinais de que a questão terá maior importância futuramente. As atribuições 

constitucionais de estados e municípios – estes últimos reconhecidos como entes federados a 

partir da Constituição de 1988 – abrem perspectivas para o aprofundamento do debate sobre a 

possibilidade e a capacidade descentralizada de interveniência internacional. Em geral, os 

estudos nesse campo sugerem que um fator importante para a paradiplomacia é a existência de 

governos democráticos e, de preferência, sistemas federativos. Também nesse caso, o Brasil 

não seria uma exceção, pois a retomada da vida democrática, entre 1985 e 1990, acabou 

projetando o tema no debate político, ainda que de modo limitado.  

As constituições estaduais, assim como as Leis Orgânicas dos Municípios, não 

absorvem o debate específico sobre o tema, mas constata-se uma busca por parte do governo 

nacional e nas ações de facto de algumas instâncias subnacionais no sentido de adaptações, 

muitas vezes estimuladas pelos próprios acontecimentos. No caso brasileiro, o papel dos 

estados e municípios no tocante ao desenvolvimento e ao planejamento sugere que o problema 

da inserção internacional, ou melhor, a absorção da dinâmica internacional, global e regional 

nas ações subnacionais, seja crescentemente relevante. De acordo com Mariano e Barreto, “o 

enfrentamento da questão regional constitui-se, assim, num verdadeiro indicador do avanço 

da integração” (Mariano e Barreto, 2004: 31). A literatura mostra que um aspecto que 
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viabilizou inicialmente o debate a respeito das relações externas dos governos subnacionais foi 

a existência de fronteiras porosas entre os países, especificamente o movimento 

transfronteiriço, denominado perforated sovereignties ou mesmo percolated sovereign 

boundaries. Por exemplo, à medida que as fronteiras entre o Canadá e os Estados Unidos, entre 

os Estados Unidos e o México (independentemente dos aspectos assimétricos, que não são 

analisados aqui), ou entre a França e a República Federal Alemã depois de 1945 

transformaram-se em fator de integração econômica, social e cultural, estimularam-se relações 

recíprocas e colocaram-se novas necessidades institucionais. No caso brasileiro, embora de 

forma modesta, verificou-se essa situação em algumas iniciativas surgidas a partir do processo 

de integração Argentina-Brasil, portanto depois de 1985; e, no quadro do Mercosul, também 

em relação ao Paraguai e Uruguai, assim como à Bolívia. Também estados e municípios 

mostraram algum ativismo transfronteiriço (Colacrai, 2004b). No governo Lula da Silva, 

visando fortalecer essa possibilidade, alguns programas educacionais e de saúde estão 

especificamente voltados à lógica transfronteiriça. De todo modo, no Brasil e na América do 

Sul esse tema não apresenta a mesma relevância que em outros continentes, já que os centros 

econômica e socialmente mais importantes dessas regiões não se situam em áreas de fronteiras; 

ao contrário, há regiões de escassa densidade econômica e demográfica nos limites dos estados 

sul-americanos. 

Hocking (1993) afirma que o crescente envolvimento internacional das entidades 

subnacionais tem sido um movimento que os governos nacionais tendem a ver negativamente, 

ou ao menos a manter dentro de estreitos limites. A concepção realista, estatocêntrica, sugeriria 

que a coerência e a unidade da política exterior sejam necessárias para evitar qualquer 

vantagem para adversários ou mesmo para parceiros. Isso explica por que, historicamente, 

mesmo havendo laços entre entidades subnacionais, não tenham ganho relevância política geral 

e tampouco tenham se tornado um tema de estudos acadêmicos. Como veremos, em virtude de 

adaptações institucionais, que também aconteceram em outros países, inclusive nos Estados 

Unidos e na União Européia, no caso do Brasil parece surgir a oportunidade de compatibilizar 

a manutenção do papel do Estado nacional no campo da política exterior com uma ação efetiva 

das esferas subnacionais. Ainda que não seja o objeto específico deste paper, sugere-se com 

isso a necessidade de uma melhor discussão conceitual a respeito da suposta inconciliabilidade 

entre o monopólio, estabelecido por todas as constituições, da política exterior pelo governo 

central e a ação subnacional nesse quesito (Duchacek, 1990). O governo central, no caso 

brasileiro, mostrou uma busca de adaptação a movimentos que podem surgir como inevitáveis. 

A criação, em 1997, da Assessoria de Relações Federativas ligada ao gabinete do ministro das 



 14 

Relações Exteriores parece ir nessa direção, especialmente quando se sabe que ela vem 

trabalhando em razoável sintonia com os governos subnacionais. 

Autores como Keating (1998) indicam que as causas das estratégias de inserção 

internacional dos governos subnacionais não têm origem ideológica nem surgem de definições 

precisas. O Estado nacional se constitui tendo como prerrogativa a ação internacional; aliás, 

esta é uma de suas características e razões de ser, a partir do momento em que cria um mercado 

protegido. Estados e municípios buscam o mundo exterior por razões sobretudo pragmáticas; 

as estratégias stop and go são prevalentes. Um elemento que ganhou peso nos anos oitenta, 

quando são iniciados os estudos sobre o tema, foi a percepção de que o que acontece no plano 

local, regional ou no território repercute no mundo exterior e é profundamente influenciado por 

ele. Na verdade, não há novidade alguma nisso: desde Tucídides (2003), sabemos que as 

cidades desempenham um papel internacional relevante. Foi assim na Idade Média, às vezes 

por longo tempo, como no caso das cidades comerciantes; o mesmo vale para os casos de 

Hamburgo ou mesmo de Veneza no Renascimento e depois. O Estado nacional, em seu modelo 

westphaliano, absorveu o monopólio legal e real da política externa. Podemos afirmar que este 

papel não está questionado mesmo agora, no início do século XXI. O que levou os governos 

subnacionais a buscarem relacionar-se com seus parceiros, em alguns casos mesmo com outros 

governos centrais, nos processos de integração regional ou internacional tem a ver com suas 

necessidades práticas. Com isso afirmamos que a ação externa subnacional não provoca 

necessariamente um movimento crítico do monopólio da política exterior pelo Estado nacional, 

como alguns poderiam sugerir (Ohmae, 1995). Essa ação acaba sendo, como certamente 

sugeririam os funcionalistas, uma necessidade política dos governos, das elites, dos grupos 

dirigentes, ou mais em geral, da sociedade, dependendo das condições específicas. 

No caso do Brasil, pode-se supor que uma das razões pelas quais cidades e estados 

aumentaram sua preocupação com o mundo exterior é o fato de que eles vêm sendo vistos 

como agentes de desenvolvimento econômico. Tussie e Paglieri (2004) mostram o 

entrelaçamento existente entre a capacidade de afirmar uma política local de desenvolvimento, 

a ação coordenada em nível nacional e a intervenção num mundo cada vez mais 

interdependente. Maior flexibilidade e capacidade de adaptação às mudanças das sociedades, 

dos mercados, da tecnologia e da cultura parecem produzir o incentivo para se aproveitar os 

benefícios da globalização ou, ao menos, para se evitar as perdas que podem advir do 

alheamento a esse fenômeno. Isso não é estrutural, pois depende das relações políticas, das 

inclinações de governos e das forças partidárias e sociais. Keating (2004) afirma que muitas 

das ações subnacionais dependem das percepções e dos interesses dos grupos governantes. 
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Essa flexibilidade, num contexto de limitação da capacidade indutora do Estado nacional na 

América Latina – e que pareceu acentuar-se na década de 1990 –, poderia estimular novas 

posturas na busca de alternativas de crescimento, facilitando a instauração de projetos, 

buscando atrair investimentos, utilizando capacidades implantadas, particularmente as que 

contribuem para o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Apesar de sucessivas queixas de 

governadores e prefeitos, a Constituição Federal de 1988 melhorou as condições estruturais das 

finanças de estados e municípios – ao menos os maiores estados brasileiros têm papel 

significativo na indução do desenvolvimento. 

No Brasil, parece comprovar-se um dos aspectos mais discutidos no tocante ao tema da 

ação internacional dos governos subnacionais e que parece ser uma característica sua. O 

aumento do peso dos aspectos internacionais no conjunto da vida dos países, a 

interdependência, obriga a que esses tenham que ser levados em conta nas políticas públicas 

em geral. Duchacek (1990) afirma que a preocupação pelo welfare teria estimulado a tendência 

à adaptação de estados e municípios e sua busca no sentido de fazer política também em 

direção ao exterior. Assim, teria ocorrido um aumento da percepção de que as questões locais 

entrelaçam-se com o mundo externo, percepção esta que atinge parte da população, 

viabilizando o suporte político e social para as ações governamentais. Quando, em 1987, no 

governo Pedro Simon, foi criada a Secretaria Especial para Assuntos Internacionais no Rio 

Grande do Sul, o tema da integração regional, sobretudo as relações Argentina-Brasil, era 

objeto de forte interesse de parte da população. Portanto, apesar de não ser nova essa ação, ela 

ganha contornos específicos na década de 1990 em razão das mudanças que se produzem no 

environment internacional, estimulando adaptações a regras e a valores que têm seu foco nos 

países ricos. A tendência da adaptação não é peculiar a este tema, tendo ocorrido também em 

questões como o comércio e o meio ambiente, dentre outras. No entanto, o tema da ação 

externa dos governos subnacionais, mesmo não sendo inédito, ganha novo status, embora se 

constatem ainda grandes oscilações na forma como ele é tratado: por exemplo, o governo do 

Estado de São Paulo não dispõe de uma agência específica de política internacional, mas no 

Brasil inúmeros outros governos estaduais e mesmo municipais têm procurado se adaptar, 

criando secretarias ou segmentos administrativos específicos para a área. 

Um tema recorrente da ação subnacional em política internacional, tanto na literatura 

quanto na práxis, é aquele que discute o seu potencial de conflito com a política exterior do 

Estado nacional. A literatura indica que, apesar dos riscos, isso dificilmente acontece, a não ser 

quando há crises abertas do sistema federativo, como aconteceu no Canadá nos anos sessenta, 

ou quando há intenções secessionistas por algum motivo – étnico, lingüístico, nacional, ou 
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outro –, como sucedeu na ex-Iugoslávia na década de noventa. De todo modo, esse conflito 

potencial – ou suas formas de resolução – entre governos locais e governo central constitui 

ponto central ao se discutir a política externa dos entes subnacionais. No caso brasileiro, parece 

confirmar-se a tendência vista na maioria dos países à concentração de ações ligadas apenas à 

low politics, especificamente movimentos que não interferem na estratégia internacional do 

país, não relacionando-se nem remotamente a temas da high politics, como estratégicos ou de 

segurança, e nem mesmo a opções econômicas de caráter geral. 

O que prevalece é aquilo que denominamos de stop and go: há ativismo em questões 

como convênios tecnológicos, cooperação técnica, empréstimos, turismo, investimentos, dentre 

outras, mas nunca houve um movimento em torno de qualquer outro tema que não estivesse 

ligado a questões locais. Ainda assim, as ações de alguns governos visando atrair investimentos 

estrangeiros por meio de favorecimentos fiscais não pactuados na federação acabaram levando 

a crises, nem sempre superadas. Alguns estados, como Rio Grande do Sul e Bahia, em certas 

ocasiões chegaram a causar problemas para o pacto federativo em razão da ação assimétrica 

adotada para a atração de investimentos, sobretudo do setor automotivo. De fato, a realização 

de viagens, de negócios e de acordos aparentemente deu-se sempre sob a guarida do Estado 

nacional e com o beneplácito do Ministério das Relações Exteriores. Nas experiências que 

estudamos mais especificamente – estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul e cidade de 

São Paulo (Cedec e PUC/SP, 2002; Cedec, UNESP, PUC/SP e FGV/SP, 2004) –, constata-se o 

crescimento do peso da política exterior, ainda que dela nem sempre tenham resultado 

conseqüências administrativas consistentes. Conforme Duchacek (1990), os temas prevalentes 

na ação subnacional são comércio, investimentos, tecnologia, energia, meio ambiente, turismo, 

itens sociais, intercâmbios culturais, políticas migratórias, tráfico de drogas, epidemias e 

políticas de sanitárias – são estes também os temas que prevalecem no caso do Brasil. Com 

eles, e como se verifica em boa parte das experiências de outros países, evitaram-se conflitos 

entre as esferas de governo nas questões de política exterior. 

Vista a relevância que as unidades subnacionais estão adquirindo no tocante à presença 

internacional, no caso brasileiro podemos preliminarmente afirmar que elas podem ser vistas 

como novos atores. Ainda que não tenham autonomia para negociar, assinar acordos ou se 

fazer representar; tais funções se mantêm como atributos específicos do Estado nacional. 

Assim, estados e municípios permanecem não sendo sujeitos do direito internacional público. 

Apesar disso, de facto, não de jure, participam de modalidades de cooperação internacional, 

estabelecem ou buscam acordos de cunho econômico e cultural, de modo formal ou informal. 

A Constituição do Brasil estabelece claramente que, como em todos os países, sem exceção, as 
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relações externas são de competência privativa do Estado, cabendo a ele estabelecer vínculos 

ou acordos com outros estados, com organizações internacionais ou com outras entidades. Nos 

temas gerais da política externa, Duchacek (1990) assinala que os interesses locais, que 

existem, se manifestam ou deveriam manifestar-se por meio dos órgãos nacionais. Isso é válido 

para as negociações econômicas, para as de segurança, para os tratados relativos a qualquer 

tema, ainda que de interesse para uma região ou de uma cidade. No Brasil, diferentemente do 

que ocorre em outros países, como Canadá ou Estados Unidos, por exemplo, parece que a 

capacidade de incidência dos governos locais sobre as esferas nacionais é relativamente 

restrita, não sendo objeto de ações específicas, sobretudo, não tendo canais institucionais. 

Como vimos nas pesquisas que realizamos, os interesses locais pressionam as autoridades 

federais por meio de representações setoriais, empresariais, sindicais, de categorias, de classe 

ou corporativas. No entanto, a adaptação institucional do governo central para incluir as 

instâncias regionais é fraca. No processo de integração regional do Mercosul, busca-se fazer 

algo nesse aspecto, embora com resultados concretos reduzidos, pois mesmo quando se tenta 

constituir organismos específicos, eles não chegam a ter poderes reais. 

1.2. Paradiplomacia 

A literatura especializada ampliou na década de 1990 o conceito de paradiplomacia para 

indicar a participação de outros atores estatais, que não o Estado nacional, na ação 

internacional. A questão tem origem remota, sempre entrelaçada com os debates clássicos 

sobre o conceito de soberania nacional e sobre o federalismo. Desde a década de 1980, a 

formulação conceitual vem se afirmando, estimulada pelas necessidades concretas. As obras de 

Soldatos, Feldman e Feldman (1990) e outros, com base na experiência canadense, têm sido 

pioneiras na formulação de um novo marco teórico. A marcante e a crescente presença dos 

níveis subnacionais no cenário externo vem sendo operada via contatos formais e informais 

com entidades públicas ou privadas estrangeiras, em algumas circunstâncias ultrapassando – 

sem contudo rompê-los abertamente – os limites aos quais cada entidade subnacional está 

constitucionalmente vinculada. Trata-se de um campo onde há formas difusas de atuação e 

onde os limites legais não são precisos. Visando alcançarem eficiência e operacionalidade, é de 

fundamental importância esclarecer a atribuição dos respectivos papéis e os parâmetros 

jurídico-legais que envolvem estes contatos e subseqüentes acordos. 

No caso brasileiro, a dimensão dessas atribuições pode ser claramente identificada na 

preocupação do Ministério das Relações Exteriores em adequar-se à nova situação, não 

institucionalmente formalizada, mas ganhando significativo peso. Segundo Moura Daniel 
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(2002: 45), a criação da Assessoria de Relações Federativas no Ministério em 1997 busca 

responder à necessidade de adequação aos fenômenos novos.  

“Vou dar uma pequena notícia sobre a organização no Itamaraty, dessa nova unidade, 
denominada Assessoria de Relações Federativas. Seu objetivo consiste, exatamente, em 
coordenar e apoiar os governos subnacionais no processo de integração que se realiza não só 
no âmbito do Mercosul, mas com outros países também. ... Ela foi criada exatamente em razão 
dessa nova e intensa participação dos governos subnacionais, estaduais e municipais, no 
processo de integração do Mercosul. Cada vez mais estes governos subnacionais participam na 
organização e na condução da política externa brasileira. A Assessoria de Relações 
Federativas do Itamaraty foi instituída em junho de 1997, criada por determinação expressa do 
presidente da República, Cardoso, e vinculada diretamente ao gabinete do ministro de Estado 
de Relações Exteriores, com a missão precípua de intermediar as relações entre o Itamaraty e 
os governos dos estados e municípios brasileiros, com o objetivo de assessorá-los nas suas 
iniciativas externas, tratativas com governos estrangeiros e organismos internacionais. A 
assessoria tem por objetivo sistematizar e centralizar os contatos entre os governos estaduais e 
municipais e o Itamaraty, até então dispersos entre as várias áreas substantivas da Secretaria 
de Estado. Busca promover, além disso, a interlocução dos estados e municípios com os 
escritórios regionais do Itamaraty no Brasil. A essa Assessoria do Itamaraty estão 
subordinados oito escritórios regionais, sediados em oito estados brasileiros”. 

Em outros termos, o crescimento da importância da paradiplomacia acabou por afetar o 

Ministério das Relações Exteriores, visto haver um fenômeno de spill over em relação à 

capacidade do Estado Nacional em administrar os temas subnacionais, que deveria de algum 

modo ser equacionado. Segundo alguns funcionários, a preocupação de uma parte da 

diplomacia foi aumentando na medida em que os estados e municípios iam articulando relações 

externas, o que gerava situações irregulares visto que todo acordo internacional é atribuição do 

Estado nacional e deve ser aprovado pelo Senado Federal. Em junho de 2003, novo Decreto 

reformula a Assessoria, constituindo a Assessoria Especial de Assuntos Federativos e 

Parlamentares e unificando as assessorias de relações federativas e de relações parlamentares, 

até então desvinculadas. Não estão claras as conseqüências dessa mudança, certamente 

implicando em risco de diminuição da atenção em relação a uma das partes sob 

responsabilidade do órgão assim criado. Parece nesse caso confirmar-se a idéia do stop and go 

à qual fizemos referência, ora fortalecendo-se o tema no aparelho estatal, ora atenuando-se o 

seu peso. Tanto no que se refere aos governos locais, quanto ao aparelho central do Estado, 

parece também se confirmar a afirmação de Keating (2004), de que muito depende de políticos 

empreendedores, pois é através deles que a ação paradiplomática se fortalece; se não existirem, 

essa ação se debilita. 

A preocupação do governo central com a relação entre as questões federativas e a ação 

internacional pareceu ampliar-se no governo Lula da Silva, atingindo o núcleo da 

administração. A criação da Assessoria de Cooperação Internacional Federativa em 2003, 
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seguida pela Subchefia de Assuntos Federativos, na Presidência da República, em 2004, sugere 

essa direção. Como em outras experiências, a direção geral do processo não é clara. Parece que 

a busca de maximização da capacidade nacional de promover a participação exterior dos 

governos subnacionais não é homogênea no governo. Nos setores em que, como lembra 

Kincaid (1990), a preocupação pela ação centralizada do Estado é maior, o impulso em direção 

ao fortalecimento da paradiplomacia parece menor. Isso acontece em alguns órgãos da 

diplomacia, ainda que nela surjam também movimentos opostos. 

Para Colacrai e Zubelzú (2004a: 305), analisando o caso argentino, “para se entender, 

em parte, a emergência destes novos processos de integração e a atuação externa das unidades 

subnacionais, é preciso vinculá-los com as mudanças ocorridas no sistema internacional, em 

meio ao processo de globalização econômica. A tendência de formação de blocos regionais, a 

crescente transnacionalização e interdependência têm implicado vários canais de vinculação de 

atores diversos, ampliando os temas de tipo recíproco”. Em outros termos, a interdependência 

que afeta o sistema internacional, que ganhou status de grande debate teórico a partir da década 

de 1970, particularmente com a publicação do livro de Keohane e Nye (2001) em 1997, acabou 

fortalecendo o papel de outros sujeitos do direito internacional público, além dos Estados 

nacionais. A interdependência é por isso uma referência teórica que surge reiteradamente no 

debate. Se isso é válido para os estados subnacionais, cabe lembrar que também vale para 

organizações internacionais, para estruturas supranacionais ou mesmo para entidades privadas. 

De fato, como é bem visível na União Européia, com a institucionalização do Comitê de 

Regiões, as unidades subnacionais de países integrantes de blocos econômicos e espaços 

regionais geograficamente próximos, ou mesmo distantes, têm tomado iniciativas próprias 

(Jeffery, 1997). 

Pensar novos marcos jurídico-institucionais para estes fenômenos é fundamental, 

particularmente na perspectiva política que considera relevante o papel do Estado nacional. No 

Brasil, aceita essa relevância – que não é questionada por nenhum grupo significativo –, parece 

que o debate sobre as contradições e as novas oportunidades que se abrem para os níveis 

subnacionais ainda não alcançou o nível apropriado. 

No caso brasileiro, a globalização e a integração regional não chegam a desencadear 

maiores debates sobre o papel político dos governos subnacionais no sistema internacional, 

mas são claras as preocupações em segmentos dos governos locais e em setores da sociedade 

sobre a influência desses fenômenos na economia. Segundo Kugelmas e Branco (2004), duas 

forças convivem e combatem na relação entre o governo central e os poderes locais. Uma 

tendência centrípeta, que procura reter o poder para o governo central, permitindo ações 
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autônomas das unidades subnacionais desde que regulando-as e controlando-as. E uma 

tendência centrífuga, que mostra as unidades subnacionais em busca de maior autonomia 

política e econômica para seus interesses específicos, tendência esta acentuada atualmente 

pelas crescentes assimetrias na distribuição de recursos internos e nas oportunidades de 

negócios abertas em decorrência da globalização. Para estes autores, a concentração de fatores 

produtivos, industriais, agrícolas, de serviços e tecnologia, numa região do país em detrimento 

de outras, e a concentração populacional, distorcendo o equilíbrio federativo, são ingredientes 

que no contexto atual poderiam fortalecer os elementos centrífugos, ainda que não tendo 

concretamente surgido no Brasil. 

A busca de ação internacional se dá em alguma medida em razão dos problemas que se 

apresentam objetivamente, mas, como sugerem as análises construtivistas, também influem a 

percepção de mundo e os valores de que estão imbuídos os atores políticos e os agentes 

econômicos. No Estado de São Paulo, alguns governantes e políticos incentivam regiões 

administrativas a buscar na integração regional e na globalização saídas para o desemprego ou 

para a depressão econômica localizada: empresas e municípios são incentivados a 

relacionarem-se diretamente com o mundo exterior. Estimulam-se empresários a investimentos 

necessários à melhor adequação da infra-estrutura do Estado visando a economia global, 

melhora de portos, aeroportos, conexões por vias navegáveis, estradas e ferrovias. No estado 

do Amapá, trajetórias de vida de alguns políticos levaram a ações visando o estreitamento de 

relações com o governo francês, em vista da extensa fronteira comum com a Guiana francesa. 

Isso tem conseqüências no tocante à política de preservação da floresta amazônica, à 

biodiversidade, a projetos comuns geridos por organizações não-governamentais. Geram-se 

assim inputs que estimulam a paradiplomacia. 

Em análises extremamente radicalizadas, como a de Ohmae (1995), não confirmadas 

pela experiência brasileira, os governos subnacionais seriam os novos protagonistas da 

economia e da política internacional. Como discutido por Barreto (2001) para o caso brasileiro, 

o ambiente internacional acentuou, em alguns casos, não em todos, o papel de estados e 

municípios como protagonistas da atividade econômica, uma vez que a lógica global busca 

mercados e fatores produtivos visando a economia-mundo e não mais concentrando interesse 

no entorno geográfico imediato. Para a autora, “assim, foi-se caracterizando a interface global-

local: embora a competição ocorra nos mercados globais, as capacidades competitivas foram 

sendo construídas nos níveis locais” (Barreto, 2001: 78). Em outros termos, a sinergia entre o 

nacional e o sub-regional ganha relevância para fortalecer competitividade e melhorar as 

condições sociais e econômicas. 
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1.3. Tradição centralizadora e cooperação 

O pensamento que parece dominante no Ministério das Relações Exteriores do Brasil é 

que a paradiplomacia deve servir para “integrar as iniciativas e prioridades de estados e 

municípios ao processo de identificação dos grandes interesses nacionais que exigem 

constante aprimoramento do diálogo entre o Ministério das Relações Exteriores, os diversos 

níveis da administração pública e a sociedade civil organizada” (Moura Daniel, 2002: 46). O 

desafio que se coloca no Brasil é conjugar o potencial interesse pelas relações externas dos 

governos estaduais e municipais com os interesses do Estado nacional, evitando situações 

dúbias que possam colocar em dúvida a legalidade da ação externa desses governos. Isto é, 

como minimizar conflitos e maximizar complementaridade de interesses, através da legislação 

existente ou de projetos para sua reforma (Bogéa Filho, 2002). Nesse campo, podemos afirmar 

que existem contradições. No caso do Brasil, o risco para o Estado nacional não se refere a 

movimentos externos que buscariam romper o tecido do Estado; isso aconteceu em algumas 

circunstâncias do passado, na crise político-militar de 1964, mas depois disso não se repetiu 

(Rodrigues, 2004). O problema reside, como discutido em Kincaid (1990), na dificuldade do 

Estado-nacional em repensar sua ação tendo em conta que as formas de fazer política exterior 

têm que considerar novos agentes, que buscam espaço, sem debilitar a política central. 

No caso brasileiro, há uma tradição federalista centralizadora, historicamente 

explicável, que remonta ao caráter unitário do período imperial, de 1822 a 1889. A ruptura do 

regime democrático em 1964 reforçou o centralismo. A redemocratização a partir de 1985 e a 

Constituinte de 1987 e 1988 viabilizaram mecanismos novos para uma maior efetividade 

descentralizadora e autônoma das unidades federadas, mantendo a ação internacional nas mãos 

do governo central. Prazeres (2004) lembra que todas as constituições brasileiras do período 

republicano atribuíram exclusivamente ao Presidente da República o poder de celebração de 

compromissos internacionais. A primeira Constituição Republicana, de 1891, atribuía ao 

Presidente poderes para manter as relações com os estados estrangeiros e entabular 

negociações internacionais, celebrar ajustes, convenções e tratados, sempre ad referendum do 

Congresso Nacional. A Constituição de 1988, ao estabelecer as competências da União, diz que 

cabe a ela “manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações 

internacionais” (Price Waterhouse, 1989: 251). Numa utilização ao menos parcial do princípio 

da subsidiaridade, em outro parágrafo explicita-se que “são reservadas aos Estados as 

competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição” (Price Waterhouse, 1989: 

289). Dessa forma, temos os parâmetros exatos em que se exercem as atribuições dos governos 

subnacionais. 
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Pode-se apontar aqui uma evidente contradição em termos. Estando claramente definido 

o papel dos governos estaduais e municipais no ordenamento jurídico nacional, não existindo 

dúvidas quanto à sua impossibilidade de participação legal no campo das relações exteriores, 

de fato, essas ações acontecem e, em alguns casos, têm importante significado. Isto é, está 

colocada a necessidade de uma reflexão em profundidade sobre o papel de outros níveis de 

governo, além do nacional, no campo da política externa. Alguns estados brasileiros têm 

centros de comércio no exterior, como o escritório do estado de Pernambuco em Lisboa; outros 

recebem representações de unidades federativas ou regionais de outros países, como é o caso 

da representação da província Argentina de Entre Rios em Porto Alegre. Todos os 

governadores brasileiros e muitos prefeitos, assim como secretários de Estado, secretários 

municipais, dirigentes de empresas públicas estaduais e municipais têm realizado missões no 

exterior, na área do Mercosul e em países de todos os continentes. Um razoável número de 

governos estaduais, assim como prefeituras maiores e mesmo médias, criaram secretarias 

específicas para as relações internacionais, com uma preocupação em comum, evidenciada 

desde os anos 80: incentivar o comércio exterior, a busca de investimentos, o turismo. A 

relação relativamente forte que existe entre o Codesul (Conselho para o Desenvolvimento 

Econômico do Sudoeste do Brasil, do qual participam os estados de Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul) e o Crecenea-Litoral (Comissão Regional do Nordeste 

da Argentina para o Comércio Exterior, integrado pelas províncias de Chaco, Corrientes, Entre 

Rios, Formosa, Misiones e Santa Fé) é um exemplo de institucionalização dessas relações. 

Na década de 1990 e no início dos anos 2000, muitos convênios e protocolos de 

intenções foram assinados por governos subnacionais – paradoxalmente, não há uma cobertura 

legal, explicita e clara para eles. O município de São Paulo, além de relações com órgãos 

internacionais como o BID e o BIRD, desenvolveu contatos continuados com cidades e regiões 

de diferentes partes do mundo, não apenas numa linha tradicional, como seria o 

estabelecimento de acordos de cidades irmãs, com significado sobretudo cultural e simbólico, 

mas também visando parcerias de maior densidade. A organização das Urbis, assim como o 

acordo com a UNCTAD para a realização em junho de 2004 da XI Conferência da organização 

teriam o objetivo de projetar a cidade como pólo de referência mundial. A existência de 

fronteiras brasileiras com quase todos os países da América do Sul acabou por diversificar nos 

últimos anos o relacionamento até então existente: Mato Grosso, Acre e Rondônia buscam 

relações específicas com os departamentos bolivianos de Pando e Beni; por sua vez, Acre, 

Amazonas e Roraima desenvolvem contatos privilegiados com as províncias correspondentes 
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do Peru, Colômbia e Venezuela. O Ceará tem políticas específicas e fortes de relacionamento 

comercial com o exterior. 

Ainda nos anos 1990, a paradiplomacia, mesmo num contexto de centralização da 

política exterior, foi responsável pela implementação de inúmeros acordos, difíceis de serem 

exaustivamente examinados pelas suas diferenças e pela sua relativa indefinição legal: Santa 

Catarina e Galícia, assinado em 1997; Rio Grande do Sul e Veneto, assinado em 2001; acordos 

entre o Rio Grande do Sul e a Província chinesa de Hubei e com a canadense de Quebec; 

acordo com o Paraguai. O Codesul e o Crecenea estabeleceram relações específicas com a 

Galícia, tendo o governo do Rio Grande do Sul, em 2001, assinado um acordo entre a Feira 

Verde da Galícia e a exposição gaúcha Expointer. Embora sejam apenas alguns exemplos, em 

todos estes casos prevaleceram formas de cooperação institucional no Brasil, tendo o governo 

federal, por meio da Assessoria de Relações Federativas e através das embaixadas no exterior, 

prestado seu apoio informal às iniciativas subnacionais. Em 2003, a Embaixada do Brasil em 

Buenos Aires criou uma área especialmente dedicada aos assuntos subnacionais e regionais. 

Desenvolve-se assim uma experiência aparentemente inovadora, que podemos interpretar como 

precursora, e cujas conseqüências deverão ser avaliadas em vista de possível ampliação deste 

novo campo de atividade no futuro. 

1.4. Diplomacia federativa 

Aceito o pressuposto de que a participação dos governos subnacionais nas relações 

externas dos países já é um fato, é preciso entender por que o debate sobre o tema é ainda 

relativamente escasso. Não se trata de trilhar o caminho relativamente fácil das mudanças 

constitucionais e legislativas, mas do estabelecimento de condições para alguma forma de 

descentralização decisória que seja aceitável no contexto federativo. “Junto com a 

globalização, os projetos de integração regional na América representam mais desafios para a 

Federação brasileira. Ao serem implementados numa época de antagonismos exacerbados e 

governo federal fraco, estes projetos podem incentivar esses antagonismos de uma forma que 

pode se assemelhar aos primeiros dias do Império e às primeiras décadas republicanas”. Isto 

é, para fortalecer a inserção internacional, os processos de integração regional têm que ter 

como contrapartida maior capacidade na criação de incentivos que equilibrem as desigualdades 

existentes numa federação, ou entre regiões de um Estado unitário. Sabemos que a 

insuficiência ou inexistência dos incentivos foram importantes para colocar obstáculos à plena 

implementação dos acordos do Mercosul, levando à ampliação de listas de exceção, de 

restrições voluntárias e outras. “A probabilidade do estabelecimento de laços mais estreitos 
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entre os estados do Sul e os países do Mercosul contribui para aumentar a preocupação nas 

regiões brasileiras menos desenvolvidas sobre as perspectivas de distribuição regional da 

produção e renda” (Rezende e Afonso, 2004: 340-341). A dificuldade dos países pobres para 

criar mecanismos equilibradores das diferenças regionais acaba fortalecendo o surgimento de 

contrapesos à maior autonomia, pois se acredita que esta implicaria aumento de riscos para a 

Federação e para o Estado nacional. 

Para Prazeres (2004), dessa situação surgem duas possibilidades principais para a 

paradiplomacia e para a diplomacia federativa. A primeira seria uma reforma constitucional 

semelhante à da Argentina de 1994, visando permitir uma maior atuação internacional das 

unidades federadas. A segunda seria reconhecer e legitimar atuações informais dos governos 

subnacionais. É largo o espectro de alternativas apresentado pela autora: elas vão de uma 

possível reforma constitucional que rompa o monopólio do Estado federal em matéria de 

atuação externa a uma representação concreta dos interesses das unidades federadas através dos 

mecanismos de diplomacia federativa desenvolvidos pelo Ministério das Relações Exteriores 

ou ainda a ajustes complementares do próprio Ministério. Neste último caso, uma unidade 

federada brasileira poderia agir no exterior com mandato expressamente delegado pelo Estado 

nacional. Esse modelo foi utilizado em alguns casos pelo governo federal, particularmente para 

administrar questões fronteiriças. 

1.5. Questões legais 

Os dilemas para legalizar as ações e as políticas externas dos governos subnacionais são 

crescentemente uma preocupação brasileira, tanto quanto em outros países. Os fenômenos da 

globalização e da integração regional, em nossa perspectiva não parecem ter diminuído o papel 

do Estado nacional. Os países, e dentro deles as regiões, que conseguiram adaptar-se melhor e 

obter benefícios, muitas vezes o fizeram porque o Estado nacional teve a capacidade de 

otimizar as novas condições. No Brasil, a dificuldade conceitual que se apresenta aos círculos 

restritos que discutem o tema da participação dos governos subnacionais na política 

internacional refere-se a como mudar as regras jurídicas sem ferir os limites constitucionais, 

tendo em conta que os constituintes de 1987 e 1988 inseriram o federalismo entre os princípios 

imutáveis, entre as cláusulas pétreas. Há algum debate sobre este tema entre funcionários, no 

meio acadêmico, e em alguns círculos da sociedade civil. 

Num estado federal a representação externa é atributo do governo nacional, portanto 

não é viável o caminho da alteração da Constituição visando a descentralização da política 

internacional. Como dissemos, os trabalhos acadêmicos mais relevantes no plano internacional, 
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o main stream, não sugerem a segmentação do poder do Estado nacional. Lembrando Kincaid 

(1990), a constituent diplomacy seria uma forma de fortalecer a ação exterior e não de debilitá-

la. Uma emenda constitucional com o objetivo de descentralizar prerrogativas do Estado 

nacional iria contra os princípios sobre os quais se apóia o Estado brasileiro e, assim, não teria 

viabilidade. O aumento, nas últimas décadas, da ação internacional dos governos subnacionais 

ocorreu de facto, não alterando os fundamentos jurídicos pré-existentes. Apenas um direito 

consuetudinário fortemente assentado poderia levar, a longo prazo, a mudanças na legislação.  

A proibição de atuação das unidades federadas no âmbito externo parece atingir apenas 

os contatos formais, aqueles efetivamente diplomáticos, as ações perfeitas entre Estados 

soberanos. Há um terreno onde prevalecem ambigüidades, como as das relações nos campos 

cultural, científico, educativo, tecnológico, turístico, econômico, dentre outros. Provavelmente, 

no Brasil ainda não esteja adequadamente interiorizada a compreensão das mudanças na 

governabilidade global. Nesse sentido, Rosenau (1998) fala em realocação da autoridade. Na 

perspectiva que apresentamos aqui, o reconhecimento e o fortalecimento pelos governos 

nacionais de ações até recentemente não previstas podem ir no caminho da reconstrução da 

governabilidade e da construção de Estados mas eficientes. O reconhecimento na literatura que 

acordos dependem de uma personalidade jurídica no plano internacional, que as unidades 

subnacionais não possuem, não invalida essa possibilidade. A diplomacia brasileira parece 

orientar-se por uma política ad hoc, examinando concretamente cada situação e buscando, 

quando possível, um papel de intermediação. O Ministério das Relações Exteriores vem agindo 

como intermediário em acordos que os governos estaduais e municipais queiram estipular, 

procurando formas de enquadramento por meio de ajustes complementares no framework de 

um acordo existente entre os Estados nacionais. Deste modo, preserva-se o princípio 

constitucional da competência do Estado, sendo a ação subnacional resultante de uma 

delegação de responsabilidade. Um exemplo antigo dessa forma de atuação é o da Fundação 

para o Desenvolvimento Administrativo (Fundap), do governo do Estado de São Paulo. Ela 

desenvolve desde os anos 1980 atividades de cooperação técnica com os governos de 

Nicarágua, Moçambique, Angola, Guiné Bissau, Cabo Verde e outros. Quem tem a 

responsabilidade formal por eles é a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério, 

delegando-se poderes à Fundap para sua execução. 

1.6. Conclusões 

Para um diplomata,  
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“O aumento da demanda dos entes federados na área externa poderá criar novas condições no 
cenário político brasileiro e suscitar a hipótese de uma emenda constitucional, tal como 
ocorreu na Argentina, na Suíça e no Canadá. Neste sentido, não pareceria impensável formular 
nova regulamentação dessas atividades no âmbito do pacto federativo, considerando-se que os 
limites constitucionais à atuação externa dos estados federados poderiam ser revistos através 
de um mecanismo que, mesmo resguardando a competência exclusiva da União – ou, melhor 
dizendo, da Federação – no âmbito externo, atribua aos entes federativos algumas 
prerrogativas na matéria”. 

Uma análise detalhada da ação de cada Estado brasileiro evidencia que todos eles têm 

formas de inserção internacional e interesses específicos. Amapá e Roraima têm interesses nas 

relações com vizinhos e com outros países. O mesmo pode ser dito em relação a todos os 

países amazônicos. A Amazônia busca no Peru e na Venezuela interlocutores especiais. O Pará 

tem desenvolvido intercâmbios com muitos países, inclusive da Ásia e do Oriente Médio. Os 

estados nordestinos, Ceará, Pernambuco e Bahia, têm fortalecido os intercâmbios, utilizando-se 

de relações não apenas econômicas, mas também políticas. Esta lista pode ser ampliada aos 

estados do Centro-oeste, do Sudeste e do Sul, como examinamos ao estudar detalhadamente os 

casos de São Paulo e Rio Grande do Sul. Todos têm intensa preocupação pelo comércio 

exterior e pelos investimentos externos, sendo essas questões assimiladas à vida pública. 

Entre as propostas possíveis, ainda utilizando a formulação de um diplomata, poderia se 

pensar em algumas ações: a) a maior capacitação do Ministério das Relações Exteriores para o 

exercício da diplomacia federativa; b) a incorporação da diplomacia federativa à ação externa 

do Estado nacional; c) a articulação das autoridades estaduais, de regiões metropolitanas e de 

cidades relevantes para a ação internacional; d) examinar a conveniência de mudanças na 

legislação infra-constitucional; e) dar poderes mais efetivos ao fórum consultivo de autoridades 

regionais do Mercosul, aprovado na reunião do Conselho do Mercosul de dezembro de 2004; f) 

ação mais efetiva no sentido do estabelecimento de convênios da União com estados e 

municípios visando delegação de poderes em ações internacionais e adaptação mais dinâmica 

dos convênios externos dos estados e municípios no quadro dos acordos bilaterais do Estado 

nacional. 

A análise feita indica que, além de medidas administrativas, o maior problema reside na 

capacidade de compreender um mundo em mudança, onde o nível de relações internacionais 

passa pelo Estado nacional, mas vai além dele. O emaranhado dessas relações apresenta uma 

alta complexidade: trata-se de trazer para a política nacional a capacidade desenvolvida por 

outras instâncias, considerando que sua ação pode fortalecer a Nação. Duchacek (1990), 

embora admita existirem riscos para a política exterior nacional, afirma que a ação 

internacional subnacional é uma realidade, devendo ser portanto reconhecida como fato real. 
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No caso brasileiro, aparentemente a possibilidade de risco não se coloca em razão da própria 

história. As potencialidades da diversificação e, ao mesmo tempo, do fortalecimento da ação 

exterior – ou agir mais fortemente para a governabilidade num mundo transformado, nas 

palavras de Rosenau (1998) – não estão ainda plenamente absorvidas. 
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2. OS GOVERNOS LOCAIS E REGIONAIS NAS RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS - Vicente Trevas1 

2.1. Introdução: Novas orientações da política externa brasileira 

Desde o seu início, o governo do Presidente Lula tem realizado novos movimentos na 

cena internacional. A integração regional no âmbito do Mercosul e a promoção de uma 

estratégia de integração do país na América do Sul passaram a ser elementos constitutivos de 

um novo projeto de desenvolvimento para o país no cenário da crescente interdependência 

econômica internacional. A formação de coalizões com outros países em desenvolvimento, as 

articulações para a constituição do G20 e do G3, constituem igualmente uma política externa 

inovadora e mais afirmativa dos interesses do país no cenário internacional. 

Neste sentido, sustentaremos neste artigo que a ampliação do alcance da política 

externa brasileira poderá ser potencializada pela mobilização e pactuação dos entes federados – 

cidades e estados – em torno de agendas compartilhadas, no sentido de auxiliar, de forma 

coadjuvante, o fortalecimento da política externa do governo Lula, e ao mesmo tempo, 

outorgar maior impacto às iniciativas de cooperação internacional empreendidas pelos 

governos subnacionais. 

Portanto, a maior coordenação e melhor articulação entre os entes federados brasileiros 

poderão fortalecer a integração regional no âmbito do Mercosul, a integração do país na 

América do Sul e o fortalecimento dos laços sociais, econômicos e políticos com países e 

blocos regionais agora prioritários nas novas diretrizes da política externa brasileira (África do 

Sul, Índia, China, União Européia, entre outros). 

2.2. Atuação dos governos subnacionais na cena internacional 

Assiste-se na última década à crescente participação de governos locais e regionais nas 

relações internacionais, que se reflete na multiplicação de protocolos de cooperação entre 

governos subnacionais de diferentes países, no crescente número de missões de prefeitos e 

governadores para atrair investimentos externos e promover o turismo do território, entre 

outras ações. 

No mesmo sentido, as cidades e estados empenham-se nesse novo domínio em busca de 

benefícios diretos para suas administrações, como acesso à assistência técnica e a fontes de 

financiamento para projetos de desenvolvimento, promover o fluxo de informações e 

                                                
1 Subchefe de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República 
(SAF/SRI-PR). Colaboraram Mariana Cunha e Alberto Kleiman, Assessores da SAF/SRI-PR. 
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conhecimento sobre questões econômicas, administrativas e de gestão pública, desenvolver sua 

capacidade técnica e administrativa. 

Assim, cidades e estados estão constituindo, em sua estrutura administrativa, 

departamentos especializados, como assessorias e secretarias, para desenvolverem e 

implementarem, de forma qualificada, atividades visando estabelecer protocolos, acordos de 

cooperação técnica e intercâmbios de experiências em diversas áreas das políticas públicas com 

outras cidades e regiões do mundo, identificando linhas de financiamento para projetos de 

desenvolvimento econômico e social junto às agências bilaterais e multilaterais e integrando 

redes internacionais de cidades e regiões. 

2.3. Iniciativas internacionais e regionais desenvolvidas pelas cidades e 
estados federados 

Deve-se atentar para o alto potencial do novo ativismo dos entes subnacionais no 

cenário internacional e, em particular, no latino-americano, articulando este movimento com as 

prioridades da política externa do país, no esforço de consolidar o Mercosul e viabilizar uma 

maior integração do país na América do Sul. Neste sentido, o estabelecimento de parcerias, 

redes e instâncias de cooperação regional, por parte de municípios e estados, no curso da 

ultima década, constitui um arcabouço institucional e político valioso que poderá ser 

fortalecido para ampliar a participação dos governos subnacionais nas diversas escalas do 

processo de integração regional. 

Diversos estados brasileiros se envolveram em projetos de integração transfronteiriça 

desde o inicio da década de 90. Paralelamente ao processo de integração do Mercosul, notam-

se, no mesmo sentido, iniciativas de cooperação intra-regional entre governos estaduais, 

províncias e correspondentes, tal como a parceria entre a CRECENEA (Comissão Regional de 

Comércio Estrangeiro da Argentina do Nordeste), que inclui as províncias de Chaco, 

Corrientes, Entre Rios, Formosa, Misiones e Santa Fé e o CODESUL (Conselho para o 

Desenvolvimento Econômico do Sul do Brasil), formado pelos Estados do Mato Grosso do 

Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. 

Destaca-se, mais recentemente, a iniciativa de integração econômica, social e cultural 

da Zona de Integração do Centro-Oeste da América do Sul (ZICOSUL), que envolve governos 

regionais e locais de Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia e Brasil, em um espaço territorial, o 

qual tem apresentado expressivo crescimento econômico e conta com uma estrutura fluvial que 

possibilita um grande escoamento da produção regional. 
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Por sua vez, as cidades também se mobilizam frente ao Mercosul. Desde o início, 

manifestaram seu interesse em adquirir uma maior participação no processo de integração 

regional e, com este propósito, formaram uma rede que reúne, hoje, mais de 160 municípios, 

entre os quais as principais cidades do Mercosul, além de Chile e Bolívia. A Rede 

Mercocidades promove o intercâmbio de experiência e a cooperação entre seus membros em 

temas urbanos prioritários – como desenvolvimento econômico e social, planejamento, gênero, 

juventude – no âmbito de unidades temáticas, verdadeiras sub-redes, nas quais são debatidos os 

temas e implementadas as ações. 

Essa crescente mobilização das cidades do bloco levou à criação, em 2000, da “Reunião 

Especializada de Municípios e Intendências do Mercosul” (REMI), que instituiu um espaço 

institucional de participação das cidades no Mercosul. Essa Reunião Especializada mostrou-se 

um canal insuficiente para atender aos anseios dos governos locais. Em razão disso, em 2004, 

foi criado o Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos 

do Mercosul, do qual trataremos adiante. 

2.4. Nova relação do governo federal frente às iniciativas dos governos 
subnacionais no cenário internacional 

Esse conjunto de iniciativas remete ao reconhecimento das cidades e estados como 

atores pró-ativos na cena internacional. As diversas parcerias internacionais constituídas entre 

diferentes instâncias de governo colocaram para o atual Governo o desafio de articular estas 

potencialidades com os movimentos estratégicos da política externa. 

Neste contexto, a unidade da Presidência da República responsável pelos Assuntos 

Federativos buscou interagir com as iniciativas dos governos municipais e estaduais na cena 

internacional objetivando constituir com os entes federados uma política de cooperação 

internacional. Tal política tem como fundamento o conceito da cooperação internacional 

federativa. Trata-se de uma política governamental voltada para a promoção e coordenação de 

iniciativas externas promovidas pelos governos subnacionais, no sentido de apoiá-los na 

identificação de oportunidades objetivando estabelecer acordos de cooperação, bem como 

fomentando sua participação nos fóruns de negociação e cooperação. 

O conceito de cooperação internacional federativa está centrado no fortalecimento da 

estrutura federativa do Estado nacional, onde a mobilização e coordenação entre as esferas de 

governo em torno das diretrizes da política externa tornam-se um recurso importante não 

somente para a estratégia de inserção do país no cenário internacional, mas como um fator de 

promoção de desenvolvimento dos governos subnacionais. 
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O desenvolvimento da cooperação internacional federativa requer a negociação de uma 

agenda compartilhada em torno de temas internacionais de interesse comum, tais como a 

cooperação técnica internacional, a integração fronteiriça, a integração regional, entre outros. 

2.5. Iniciativas desenvolvidas pelo governo federal 

2.5.1. Foro Consultivo de Municípios, Estados federados, Províncias e 
Departamentos do Mercosul 

Embora os governos subnacionais dos países membros venham tomando iniciativas e 

implementando ações nos âmbitos econômico, comercial, político e cultural ao longo dos 

últimos anos, seu papel como atores relevantes do processo de integração regional não havia 

sido devidamente reconhecido por parte dos governos nacionais. 

A Reunião Especializada de Municípios e Intendências (REMI), criada em 2000, 

constituiu o primeiro espaço de participação dos governos locais na estrutura institucional do 

Mercosul. No entanto, conforme mencionado, este mecanismo mostrou-se insuficiente para 

atender as demandas políticas de participação dos governos locais, principalmente por dar às 

cidades tratamento temático no bloco regional (tal como as reuniões especializadas de ciência e 

tecnologia, turismo, entre outros) e não reconhecê-las como atores efetivos da construção do 

Mercosul. 

O Foro Consultivo de Municípios, Estados federados, Províncias e Departamentos do 

Mercosul, criado pela Decisão 41/04 do Conselho Mercado Comum, no marco da Cúpula de 

Ouro Preto, em dezembro de 2004, inaugura um novo momento para os governos subnacionais 

no Mercosul. 

Esta nova instância de representação dos interesses dos governos subnacionais do 

Mercosul possui status semelhante ao Fórum Consultivo Econômico e Social (FCES), que é 

integrado por representantes do empresariado e dos sindicatos da região, entre outros. Neste 

sentido, os governos subnacionais da região passarão a atuar diretamente nos temas que lhes 

forem pertinentes no âmbito dos debates do Mercosul e poderão igualmente formular pareceres 

e recomendações ao órgão executivo do bloco, o Grupo Mercado Comum (GMC). Segundo o 

texto da mencionada Decisão, o Foro será formado por um comitê dos municípios e um comitê 

dos estados, províncias e departamentos e deverá submeter proposta de seu Regimento Interno 

ao GMC. 
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2.5.2. Política de integração da faixa de fronteira 

A integração fronteiriça nacional no âmbito da América do Sul tornou-se uma questão 

estratégica em várias escalas de atuação do poder público: para aprofundar o processo de 

integração regional do Mercosul, para fomentar estratégias de desenvolvimento econômico 

alternativas para estados e cidades de fronteira, assim como para conferir maior coerência à 

implementação de políticas públicas e à prestação de serviços às populações que habitam o 

território fronteiriço. 

O governo federal vem desenvolvendo diversas iniciativas voltadas para o 

fortalecimento da integração da faixa de fronteira por meio da coordenação e articulação de 

diversas ações ministeriais. O Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira, 

coordenado pelo Ministério da Integração Nacional, contempla cinco projetos-pilotos de 

integração econômica e social entre cidades fronteiriças que já possuem algum tipo de 

interação: entre o governo estadual do Amazonas e o Departamento do Amazonas da Colômbia 

(cidades gêmeas de Tabatinga e Letícia), o governo estadual do Mato Grosso do Sul e o 

Departamento de Amambay no Paraguai (cidades gêmeas de Ponta Porá e Pedro Juan 

Caballero), o governo estadual de Santa Catarina, do Paraná e da Província de Misiones 

(cidades gêmeas de Dionísio Cerqueira, Barracão e Bernardo Irigoyen) e o governo estadual do 

Rio Grande do Sul e a Província de Corrientes na Argentina (Uruguaiana e Paso de los Libres, 

e Santana do Livramento e Rivera). O programa tem como propósito promover a integração e 

potencialização de cadeias produtivas regionais, criar ou revitalizar os comitês de fronteira e 

mobilizar a sociedade civil da região e promover uma maior coordenação da prestação de 

serviços públicos e do planejamento urbano regional. 

Destaca-se ainda neste contexto a iniciativa do Ministério da Educação de desenvolver 

um programa bilíngüe (português-espanhol) para o ensino fundamental em escolas da faixa de 

fronteira com a Argentina. O Projeto Escolas de Fronteira envolve ainda o intercâmbio de 

professores e o planejamento compartilhado entre os atores nacionais, regionais e locais 

envolvidos, na construção de um currículo compartilhado e livros didáticos bilíngües. O 

projeto-piloto, que abarca atualmente as parcerias entre as escolas de Uruguaiana (RS) e Paso 

de los Libres (Províncias de Corrientes, Argentina) e as de Dionísio Cerqueira (SC) e Bernardo 

Irigoyen (Província de Misiones, Argentina), deverá ser ampliado ainda este ano, e envolverá 

mais 20 escolas de ambos lados da fronteira. 

O Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras (SIS Fronteira) constitui outro exemplo do 

modo como a integração transfronteiriça está sendo construída como uma agenda prioritária de 

governo. Através de um aumento significativo dos recursos transferidos aos municípios 
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brasileiros de fronteira, que se encontram, de forma geral, sobrecarregados pela demanda 

fronteiriça, esse programa tem como objetivo fomentar uma progressiva integração e 

harmonização na prestação de serviços de saúde e vigilância sanitária da faixa de fronteira, por 

meio da elaboração de diagnósticos, qualificação de recursos humanos e implantação de 

serviços de saúde para áreas estratégicas. O programa está atualmente repassando recursos 

fundo a fundo para 121 municípios de fronteira, com base no respectivo Piso da Atenção 

Básica (PAB) e contando com o apoio de 11 universidades da região, por meio da assinatura de 

convênios. 

Observa-se que as regiões de fronteira poderão constituir laboratórios para a construção 

de um novo modelo de integração regional, onde a mobilização e coordenação entre as diversas 

instâncias de governo em torno de uma agenda compartilhada, capaz de fazer convergir 

iniciativas em andamento, poderão amparar e fortalecer os acordos diplomáticos entre os países 

da região, assim como os grandes investimentos em infra-estrutura voltados para a integração 

física regional. 

2.5.3. Cooperação técnica na área de políticas e estratégias de desenvolvimento 
regional  

O Protocolo de Cooperação entre o Governo Federal e as regiões italianas de Umbria, 

Marche, Toscana e Emilia Romagna, assinado em julho de 2004, representa um bom exemplo 

de articulação intergovernamental na área da cooperação técnica. Esse acordo é fruto das 

parcerias que se estabeleceram, nas duas últimas décadas, entre prefeituras progressistas 

brasileiras e atores institucionais e sociais italianos da chamada Terceira Itália, em torno das 

experiências de desenvolvimento regional baseadas na pactuação política e social do território, 

no pequeno e médio empreendedorismo, no sistema cooperativista e na consolidação de uma 

cultura de gestão democrática e participativa. 

Derivado do Acordo Quadro Brasil-Itália (1997), o Protocolo de Cooperação foi 

assinado entre o governo federal e quatro governos regionais da Itália. Suas ações reúnem 

ministérios do governo federal e os governos estaduais do Amazonas e do Piauí e governos 

municipais da região da Mantiqueira (SP e MG), do entorno de Bagé (RS), do eixo Araraquara-

São Carlos (SP), e do entorno de Santa Maria (RS). 

O objetivo principal deste Acordo é a difusão e adaptação de instrumentos, políticas 

públicas e estratégias utilizadas pelas regiões da Terceira Itália, entre atores institucionais das 

três esferas de governo, para a promoção do desenvolvimento regional, da economia, da 

cultura, do cooperativismo e do planejamento integrado das políticas sociais no território. 
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O acordo envolve a realização de seminários, missões técnicas nos territórios 

selecionados e missões de estudos nas regiões italianas, a elaboração de diagnósticos e planos 

de desenvolvimento territoriais e a busca de financiamento para os projetos com a participação 

dos diversos atores envolvidos no processo. Um elemento fundamental para o bom andamento 

desta cooperação refere-se à estrutura de gestão e coordenação do projeto, que envolve a 

articulação e pactuação entre o Comitê Gestor Italiano, composto por representantes das quatro 

regiões italianas, e o Comitê Gestor Brasileiro, integrado por representantes da Presidência da 

República, de ministérios e outros órgãos do governo federal. A pactuação dos atores 

territoriais foi realizada pela instituição dos comitês gestores locais nos diversos eixos 

regionais selecionados no âmbito do Protocolo de Cooperação. 

Essa experiência, ainda em curso, de articulação intergovernamental e cooperação 

técnica pretende aprofundar o debate nacional em torno das estratégias de desenvolvimento 

local-regional que poderão ser implementadas em diversas escalas territoriais, na medida em 

que se propõe fortalecer a articulação interministerial, no âmbito do governo federal, e 

intergovernamental, entre as diferentes esferas de governo envolvidas neste Protocolo de 

Cooperação. 

2.6. Desafios ao desenvolvimento da Cooperação Internacional Federativa 

O desenvolvimento de uma política de Cooperação Internacional Federativa requer uma 

maior coordenação e articulação intergovernamental que assegure a convergência das 

iniciativas dos entes federados em torno dos princípios e orientações da política externa 

nacional. Essa tarefa será encaminhada por meio da institucionalização de instâncias de 

negociação e coordenação de políticas, que possam igualmente prever mecanismos consultivos 

e de resolução de conflitos. 

Além disso, deve-se levar em conta a necessidade de capacitação de operadores na 

elaboração de projetos e gestão de iniciativas internacionais. Avaliações em torno das 

iniciativas de cooperação internacional dos governos subnacionais apontam para uma falta de 

continuidade nas relações construídas, que pode estar associada à falta de quadros 

especializados na operação das relações internacionais no âmbito dos municípios e estados. 

A condição de precariedade jurídica e normativa dos acordos de cooperação firmados 

pelos governos subnacionais também deverá ser enfrentada em um futuro próximo. O 

amadurecimento do debate e o crescente ganho de qualidade e consistência das iniciativas no 

cenário internacional poderão conduzir os governos subnacionais a um novo patamar jurídico 

para a cooperação internacional federativa. 
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Para tanto, trata-se de desenvolver uma visão estratégica da cooperação internacional, 

que supere a condição subordinada, centrada exclusivamente no acesso a recursos financeiros e 

ganhos imediatos, para uma nova posição, que capte os desafios da globalização e fortaleça a 

postura que o Brasil, em sua condição de federação, assume como potência emergente e ator 

global. 

 
 
 
 
 



3. A POLÍTICA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO DE 2001 A 2004 – Kjeld Jakobsen 

3.1. Introdução 
A administração municipal de São Paulo chegou a desenvolver políticas de relações 

internacionais no passado, conforme demonstram alguns “irmanamentos” com cidades de 

outros países que, em alguns casos, remontam aos anos 60, como a cidade de Milão, e projetos 

de cooperação, como o apoiado pela cidade de Toronto, que foi executado ao final dos anos 80. 

Entretanto, as relações internacionais do município praticamente deixaram de existir na 

segunda metade da década de 90, contrastando enormemente com a política internacional 

implementada em seguida sob a gestão da prefeita Marta Suplicy. Porém, este contraste não é 

apenas evidente porque as administrações anteriores à dela pouco ou nada fizeram, mas, 

principalmente, devido à qualidade e importância daquilo que foi possível implementar entre 

2001 e 2004. 

Muitos prefeitos, mesmo os mais comprometidos com a implementação de programas 

de justiça social, têm certa relutância em investir demasiadamente nas políticas de relações 

internacionais, porque o retorno dessas iniciativas é lento e porque normalmente já faltam 

recursos para atender as demandas imediatas da população. 

A realidade de algumas cidades é, de fato, a impossibilidade de alocar recursos para 

qualquer atividade internacional devido a endividamentos, baixa receita e outros 

constrangimentos orçamentários. Mas, em outros casos, simplesmente se evita o debate com a 

população e as representações políticas locais devido à complexidade do tema e ao temor de 

desgastes políticos. Assim, perde-se uma boa oportunidade para discutir o papel das relações 

internacionais para, justamente, colaborar para a solução técnica, financeira e política de alguns 

dos problemas que as cidades enfrentam. 

De acordo com a ONU, mais de 50% da população mundial é urbana. Na América 

Latina ela representa 60% e, no Brasil, aproximadamente 82%. Embora as empresas de 

serviços e as indústrias se localizem nas cidades e seus habitantes sejam responsáveis pela 

geração de 50 a 80% dos Produtos Nacionais Brutos, a opinião de prefeitos e vereadores não é 

considerada pelas instituições multilaterais que determinam as políticas internacionais, o que 

sugere a adoção de políticas a partir do nível local para incidir sobre o global. 

A cidade de São Paulo tem uma dimensão populacional e econômica comparável a 

alguns Estados Nacionais e não poderia prescindir de ter uma política internacional. Logo após 

a vitória eleitoral em 2000 foi anunciado o nome do futuro responsável pelas relações 
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internacionais do município. As incertezas que havia diziam respeito apenas ao formato 

institucional do organismo a ser criado, seu tamanho e dotação orçamentária. Inicialmente, 

pensou-se em criar uma assessoria especial ligada diretamente ao gabinete da prefeita, mas em 

5 de julho de 2001 a Câmara Municipal aprovou a Lei nº 13.165, que criou a Secretaria 

Municipal de Relações Internacionais. 

Essa decisão demonstrou-se acertada por possibilitar a necessária autonomia para o 

desenvolvimento do trabalho e também para, na ausência da prefeita, fortalecer a representação 

do governo municipal em eventos internacionais por intermédio do secretário de Relações 

Internacionais. 

Houve, evidentemente, dificuldades que valem a pena comentar, até para que outros 

gestores no futuro não enfrentem os mesmos obstáculos que nós enfrentamos. Sem dúvida que 

as restrições orçamentárias crônicas da cidade de São Paulo eram um deles, pois algumas 

iniciativas interessantes foram descartadas devido à falta de recursos. Porém, houve duas outras 

situações que não foi possível equacionar definitivamente.  

Uma era a intenção de criar o cargo de analista de Relações Internacionais, pois os 

recursos humanos da Secretaria eram compostos basicamente por técnicos comissionados. 

Embora contássemos com um quadro qualificado de profissionais que lidavam diretamente 

com os diferentes aspectos das relações internacionais e da cooperação, avaliávamos que 

provavelmente haveria descontinuidade de algumas políticas essenciais no momento de 

alternância de poder na Prefeitura. 

O prefeito eleito em 2004, num primeiro momento, anunciou a extinção da Secretaria, 

porém quase às vésperas da transmissão de cargo entre os prefeitos, mudou de idéia e anunciou 

o nome da nova titular da Pasta, uma conceituada diplomata de carreira. Decisão importante à 

qual se somou posteriormente a nomeação do secretário adjunto1, também com origem do meio 

dos profissionais de Relações Internacionais. No entanto, mesmo assim houve perda de uma 

parte importante da memória da Secretaria e interrupção de alguns dos projetos em andamento, 

não apenas devido à substituição de profissionais, mas também às mudanças de rumos e 

prioridades. 

A maioria das relações internacionais que uma cidade como São Paulo possui são 

institucionais e deveriam prosseguir independentemente dos posicionamentos políticos do 

governante do momento. No entanto, ainda não atingimos esse estágio de maior 

profissionalização da gestão pública. A alternância partidária frente aos governos ou até 

                                                
1 Esse cargo não existia anteriormente, e as secretarias eram dirigidas somente pelo respectivo secretário com o 
apoio de um chefe de gabinete. 
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mesmo a alternância de autoridades de um mesmo partido político continuam provocando 

mudanças nos vários escalões. 

A segunda questão era o fato de que, embora houvesse iniciativas interessantes da 

administração para induzir o desenvolvimento econômico da cidade, como os Projetos 

Especiais da Zona Leste e Sul e a realização de grandes eventos, como a XI UNCTAD, não 

chegou a ser criado um organismo especial para lidar permanentemente com os potenciais 

investidores estrangeiros em São Paulo.  

O balanço da gestão, de todo modo, é positivo, e as relações internacionais que 

desenvolvemos alcançaram reconhecimento em várias cidades brasileiras e do exterior, bem 

como no meio acadêmico, conforme demonstram várias teses de conclusão de curso e 

dissertações de mestrado, recentes, que tomaram a política internacional da cidade de São 

Paulo como seu objeto de análise. 

Buscamos, durante o mandato, desenvolver uma diplomacia municipal capaz de 

influenciar as políticas internacionais de interesse das administrações locais, melhorar a 

imagem da cidade de São Paulo no exterior e fortalecer a cooperação descentralizada, 

conforme buscaremos descrever nesse texto. 

3.2. A marca da inclusão social 

É no território urbano que se localizam as conseqüências das políticas neoliberais, como 

a pobreza, a violência, entre outros problemas, e são os poderes municipais que assumem a 

maior parte da responsabilidade de enfrentá-los por estarem mais próximos dos necessitados. É 

junto às prefeituras que os desempregados, os pobres e outros setores da população buscam 

assistência, mesmo que esta não esteja disponível ou seja reduzida pelos governos centrais. 

A pobreza e a má distribuição de renda são ainda mais graves nos países em vias de 

desenvolvimento, que além de terem sido mais prejudicados economicamente pela 

globalização neoliberal, assistiram sua população urbana crescer a uma taxa anual de 5,1% 

entre 1970 e 1995, contra apenas 1,1% nos países industrializados (Dados ONU – 2000). 

No Brasil não é diferente e no nosso caso, além de a economia nos anos 90 (o período 

neoliberal) apresentar um desempenho ainda mais medíocre que a chamada “década perdida” 

dos 80, a participação dos municípios na divisão dos recursos governamentais caiu de 18 para 

14% ao longo dos últimos dez anos.  

No entanto, nenhuma cidade deveria abnegar da posse de uma marca que defina suas 

políticas, inclusive a política internacional, conseqüente com a política oferecida à população 

local. Se na gestão 2001-2004 a marca da administração de Marta Suplicy era o governo da 
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reconstrução e da inclusão social, por coerência a política internacional teria que seguir a 

mesma diretriz. 

Dessa maneira, foi possível articular desde a intervenção política nos fóruns 

internacionais que discutem alternativas à globalização, quanto o posicionamento frente às 

instituições internacionais, bem como manter um discurso coerente nas negociações sobre 

cooperação descentralizada. Os projetos de cooperação mais relevantes que conseguimos eram 

todos relacionados com a política de inclusão social. 

Entre as iniciativas concretas podemos citar o Programa URB-AL como uma iniciativa 

muito positiva da União Européia para combater a exclusão social e agora para promover 

maior coesão social, na Europa e na América Latina. Este programa deu partida a 14 projetos 

de cooperação internacional nesta área, por intermédio de redes, como a de segurança urbana, 

igualdade de oportunidades, democracia participativa, combate à pobreza urbana etc. 

Esta última, a Rede 10, era coordenada pela Secretaria de Relações Internacionais da 

Prefeitura de São Paulo e reuniu quase 300 sócios entre municípios e organizações não 

governamentais dos dois continentes, constituindo-se em valioso mecanismo de fomento de 

políticas públicas em nível internacional que mobilizou mais de dois milhões de euros durante 

três anos.  

O mesmo vale dizer sobre os Objetivos do Milênio da ONU, aprovados pela 

comunidade internacional de países em 2000, introduzindo uma série de metas de redução da 

pobreza e da exclusão social, a serem implementadas por todos. Grande parte destas metas 

refere-se a problemas urbanos e, portanto, exige que os poderes municipais participem 

ativamente para cumpri-las, e neste caso tendo uma orientação internacional como referência.  

Começamos a fazer isso em São Paulo por intermédio de um “Observatório Urbano”, 

também coordenado pela Secretaria, que compilava os indicadores relativos às metas do 

milênio em nível municipal para formar séries históricas que permitissem mensurar a situação 

de cada meta na cidade e definir políticas para atingi-las nos prazos previstos.   

3.3. Diplomacia municipal e relações bilaterais   

O primeiro passo, no entanto, foi estabelecer relações bilaterais e integrar o município 

nas redes internacionais de relevância. No tocante às relações com outras cidades, destacam-se 

as que foram estabelecidas na América Latina com Buenos Aires, Rosário, Montevidéu, Quito, 

Santa Cruz de la Sierra, San Salvador, Manágua, Bogotá, entre outras; em outros continentes, 

podemos mencionar Barcelona, Londres, Manchester, Paris, Saint Dennis, Genebra, Lyon, 

Roma, Milão, Erivan, Johanesburgo, Maputo, Beiruth, Osaka, Beijing etc. 
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No entanto, as relações bilaterais não se deram apenas no nível municipal. Havia 

também as relações com governos regionais, como Ile de France e PACA, na França, Emiglia 

Romagna na Itália e Catalunha na Espanha. Mesmo com governos nacionais, por intermédio de 

seu corpo diplomático no Brasil, havia contatos muito fluidos, com a França, Itália, Finlândia, 

Reino Unido, Irlanda, Holanda, Rússia, Japão, Argentina, Líbano, China, entre outros. 

As presidentes da Irlanda e Finlândia fizeram questão de visitar equipamentos sociais 

de São Paulo por ocasião de suas respectivas visitas ao Brasil. A impressão deve ter sido 

positiva porque pouco depois da visita da presidente da Finlândia, Tarja Halikonnen, a prefeita 

foi convidada a se integrar ao “Grupo de Helsinki”, um think-tank internacional composto por 

diferentes personalidades para elaborar propostas visando fortalecer a dimensão social da 

globalização.  

Por fim, havia também freqüentes contatos e discussões com as instituições 

multilaterais, entre elas, as financeiras, como o Banco Mundial e o BID, bem como diversos 

organismos da União Européia. Além das possibilidades de cooperação que essas relações 

ofereciam, havia também o debate sobre políticas urbanas e sociais. 

O governo municipal de São Paulo foi um advogado importante da tese da revisão dos 

critérios das instituições financeiras internacionais para conceder créditos aos municípios, de 

modo que não estivessem subordinados aos endividamentos dos países e sim à sua própria 

capacidade de honrar com os compromissos financeiros, e que eventuais empréstimos 

concedidos às cidades não fossem somados às dívidas nacionais. A prefeita foi convidada para 

proferir uma palestra sobre políticas urbanas num seminário promovido pelo Banco Mundial 

no final de 2003, ao lado do presidente James Wolfenson, onde pôde expor diretamente essa e 

outras propostas. 

Em meados de 2004, o secretário geral da ONU, Kofi Annan, realizou uma memorável 

visita ao CEU Campo Limpo durante a realização da XI UNCTAD em São Paulo. Ele 

considerou essa experiência como muito eficaz para combater a pobreza, bem como para 

promover a dignidade e as perspectivas de inclusão social das crianças e que poderia ser um 

exemplo para outros países. Foi também uma oportunidade importante para discutir com ele as 

reivindicações das cidades frente à reforma da ONU, principalmente a possibilidade do 

reconhecimento do status dos prefeitos e governadores junto à organização, como autoridades 

de governos locais. 
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3.4. Diplomacia municipal e redes de cidades 

Cada vez mais a sociedade se organiza em redes. Esse fato é ainda recente entre nós e 

também para as nossas cidades. A relação internacional entre cidades é, no entanto, antiga nos 

países industrializados, datando do início do século XX. Atualmente, registra-se o 

funcionamento de dezenas de redes de cidades no mundo, desde as de caráter mais geral até as 

que se articulam por intermédio de temas específicos, como meio ambiente, arqueologia, 

idioma, arquitetura, urbanismo, tamanho das cidades, integração regional, entre outros. 

Em 2004 encerrou-se um processo muito importante, que foi a fusão entre duas grandes 

redes mundiais de cidades: Federação Mundial de Cidades Unidas (FMCU) e União 

Internacional de Autoridades Locais (IULA). O resultado foi a criação de uma organização 

muito forte e representativa que alguns já vêm chamando de a “ONU das cidades” e que foi 

denominada “Cidades e Governos Locais Unidos” (CGLU). Esta conta ainda com a 

participação da rede “Metropolis”, que reúne cidades com mais de um milhão de habitantes e 

cooperará também com o International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), 

uma rede que articula cidades em torno de preocupações e iniciativas na área ambiental.  

A equipe da Secretaria de Relações Internacionais do município de São Paulo 

participou ativamente desse processo, não somente para assegurar o justo espaço na 

distribuição de poder da nova entidade, mas para defender um sentido político à fusão. 

Coerente com esta visão, a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, foi eleita junto com os 

prefeitos de Paris e Pretória para presidir o primeiro mandato da nova organização. A luta 

aguçada que as cidades brasileiras de governos progressistas vêm travando contra o 

neoliberalismo, as nossas experiências de políticas sociais e de democracia participativa, entre 

outras, nos credenciaram para apresentar esta candidatura e propostas concretas para o 

funcionamento da entidade. 

Anteriormente a esse congresso houve também o congresso da Federação Latino-

Americana de Cidades Municípios e Autoridades Locais (FLACMA), que até então era o 

organismo regional para a América Latina da IULA e que se tornou a organização regional da 

CGLU. A FMCU não possuía uma estrutura orgânica no continente, mas tão somente uma 

vice-presidência para a América Latina, que era exercida pela prefeita de São Paulo desde 

2001. 

A FLACMA basicamente só tinha associações e federações de municípios como seus 

membros, e o processo de unidade entre IULA e FMCU gerou um novo desafio de reunir 

cidades, muitas vezes grandes capitais, com associações que normalmente representam 

pequenos municípios, para trabalharem juntas apesar das suas dinâmicas serem bem diferentes.  
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Uma outra rede que está se tornando cada vez mais relevante e onde tínhamos uma 

participação expressiva é a Rede Mercocidades, que articula cerca de 200 cidades no âmbito do 

Mercosul e países associados – Chile e Bolívia. Esta rede organiza diferentes atividades 

relacionadas aos temas em debate na região por meio de Grupos Temáticos, encontros, 

publicações e uma assembléia anual. Possui uma secretaria executiva que é rotativa entre os 

seis países. 

Apesar da baixa institucionalidade do Mercosul, foi constituída a REMI (Reunião 

Especializada de Municípios e Intendências) como espaço de expressão das autoridades locais 

com os governos centrais, mas que a exemplo de outros fóruns específicos, não possui poder 

vinculante ao Tratado do Mercosul. Sua eficácia tem sido duramente questionada pelos 

membros da Rede Mercocidades. Recentemente foi aprovada a transformação da REMI em 

Fórum Consultivo de Estados, Províncias, Departamentos, Municípios e Intendências, que 

deverá ter dois comitês: um para representar os municípios e outro para representar os 

governos de nível estadual.   

3.5. Promovendo a imagem de São Paulo 

Sempre entendemos que o desenvolvimento e a apresentação da política antecede a 

possibilidade de cooperação descentralizada. Da mesma forma, a divulgação das ações e a 

promoção da imagem da cidade devem ocorrer para que a capacidade das autoridades seja 

conhecida. Ninguém tem interesse em relacionar-se politicamente e cooperar com governantes 

inoperantes e que não demonstram o que pensam. 

A gestão do prefeito Celso Pitta foi muito negativa no geral, totalmente isolacionista do 

ponto de vista internacional e gerou uma péssima imagem para a cidade, principalmente de 

corrupção, violência urbana e abandono, que era necessário resgatar. Não somente perante a 

própria população, mas também externamente. Isso implicou implementar uma estratégia que 

permitisse que as políticas e iniciativas da nova administração se tornassem conhecidas e até 

apoiadas em alguns casos. 

O primeiro evento com caráter internacional realizado depois da posse, em janeiro de 

2001, foi a celebração do aniversário de 447 anos de fundação da cidade, no dia 25, e que pôde 

contar com a presença de prefeitos e representantes de diversas cidades do exterior que 

estavam se dirigindo a Porto Alegre, para participar do I Fórum de Autoridades Locais. 

O passo seguinte foi o de visitar cidades do exterior, uma atividade que mentes tacanhas 

costumam classificar como passeios, mas que é fundamental para estabelecer relações com 
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outras cidades e dar início a fluxos de visitas, intercâmbios e, futuramente, projetos de 

cooperação. 

Uma outra estratégia adotada foi a de promover exposições e debates que trouxessem os 

prefeitos e representantes estrangeiros para São Paulo. Essa foi a linha de três edições da 

URBIS – Feira e Congresso Internacional de Cidades entre 2002 e 2004, e que possibilitou que 

cidades de diferentes regiões do Brasil, bem como as de diferentes países viessem para expor 

sua prática inovadora e participar dos debates. Providenciamos para que a terceira edição 

coincidisse com a realização da XI UNCTAD para potencializar os dois eventos. Foi 

seguramente uma semana de muitos debates em São Paulo, bem como de grandes ganhos para 

os hotéis, restaurantes e táxis. 

A realização de dois encontros da Rede 10 do Programa URB-AL, da Assembléia 

Anual do Cities Alliance, a primeira reunião do Comitê Executivo da CGLU, o Fórum Mundial 

da Educação, o Fórum Mundial da Cultura e a reunião de um dos Track’s do Processo de 

Helsinki tiveram o mesmo propósito político e vantagens materiais.  

O aniversário de 450 anos da cidade no começo de 2004 foi outro momento marcante 

para as relações internacionais da cidade, pois dezenas de cidades e regiões se fizeram 

representar. Esse esforço conjunto do poder público em atrair eventos e do setor privado em 

garantir a infra-estrutura necessária foi muito benéfico para todos. 

3.6. Cooperação internacional 

Normalmente, a maioria das cidades brasileiras que desenvolve relações internacionais 

começa pela tentativa de captar recursos no exterior, justamente para compensar um pouco a 

carência comentada anteriormente. Essa política tem trazido aportes importantes para elas, 

tanto financeiros, quanto técnicos, além de ser a entrada para a cooperação política. Às vezes 

estamos falando de montantes pequenos ou de simples viagens de intercâmbio técnico com 

baixo custo, que, no entanto, de outra forma não se viabilizariam devido às restrições 

orçamentárias.  

É importante considerar também que, atualmente, muitos governos regionais e 

municipais em vários países industrializados vêm despendendo recursos de seus orçamentos 

para realização de cooperação internacional. Um dos exemplos mais notórios é a Espanha, 

onde cada município, província e região, além do governo nacional, aplicam um percentual 

anual do orçamento para cooperação internacional. Naturalmente, governos sub-centrais como 

estes irão priorizar a cooperação com suas contrapartes em outros países (estados ou 
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municípios), o que por si só gera relações internacionais muito intensas, fora do âmbito dos 

Estados nacionais. 

Portanto, embora reconhecendo as atuais limitações da cooperação internacional, 

entendemos que esta pode ser melhorada, e muito. Primeiramente, unindo as cidades brasileiras 

à campanha para que todos os países desenvolvidos adotem a recomendação da ONU de 

destinar no mínimo 0,7% para este fim. Em segundo lugar, reivindicando critérios mais 

adequados para definir a cooperação, tais como eficiência, eficácia e transparência de projetos. 

Terceiro, discutir com o governo federal a criação de instrumentos para orientar e facilitar para 

que estados e prefeituras possam conseguir mais recursos junto às agências de cooperação e 

governos sub-centrais de outros países, bem como junto às agências multilaterais.  

O Brasil, pelas suas características de ser ao mesmo tempo pobre e a 11ª economia 

mundial, tanto recebe recursos de cooperação internacional, quanto coopera com países mais 

pobres, como Moçambique e Timor Leste. A instituição que coordena isto é a ABC, 

subordinada ao Ministério das Relações Exteriores. No entanto, a cooperação brasileira é 

basicamente técnica, mas nem por isto é menos importante. Seria fundamental que a ABC 

estimulasse as prefeituras a participar, pois algumas cidades, como São Paulo, podem 

contribuir com seus recursos humanos para cooperar com outras cidades menos favorecidas no 

mundo. 

Seria importante aproveitar este momento de destaque da política internacional 

brasileira para abrir o debate sobre políticas de cooperação com a participação de outros níveis 

de governo, sociedade civil e setor privado, pois a melhor cooperação é, antes de tudo, a 

política que busca soluções conjuntas para problemas semelhantes. 

De qualquer maneira, a experiência paulistana de cooperação foi muito importante e 

útil. Além do Programa URB-AL e @llis da União Européia, houve vários projetos 

interessantes viabilizados pela cooperação internacional, como a construção e início de 

operação de um Restaurante-Escola, com apoio das cidades de Genebra e Lyon; a reforma da 

Fonte Milão no Ibirapuera, com apoio da cidade de mesmo nome; a realização de estudos e 

seminários sobre legalização fundiária, com apoio do Cities Alliance; cursos de francês em 

escolas municipais, entre outros. 

Avaliamos que, além da cooperação técnica, a política de cooperação de São Paulo 

movimentou mais de quatro milhões de dólares.  
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3.7. Conclusão 
Os esforços foram dirigidos para que, além de beneficiar-se das oportunidades 

oferecidas pelas relações internacionais e pela cooperação, a cidade de São Paulo também se 

tornasse um ator político frente à globalização. Para tanto, havia um exercício de política tanto 

externa, quanto interna.   

Externamente, além das relações bilaterais e da atuação junto às redes, buscávamos 

também participar de alguma forma e relacionar-nos com as organizações especializadas, como 

a Cities Alliance, Programa de Gestão Urbana – PGU, PNUD, PNUMA, e o Programa 

HABITAT da ONU. A Conferência “HABITAT II”, também chamada a “Cúpula das 

Cidades”, realizada em 1996 em Istambul, introduziu uma série de novos objetivos sobre 

política urbana, particularmente políticas para desenvolvimento sustentável e redução da 

pobreza e gerou um programa com base nas diversas resoluções adotadas anteriormente. 

Infelizmente, o “HABITAT + 5”, realizado em 2001, não provocou o mesmo impacto da 

Conferência de Istambul, tendo havido inclusive alguns retrocessos em suas resoluções.  

Uma cidade como São Paulo, que dispõe de quase R$ 5 bilhões a.a. para suas compras 

governamentais, com 80% do seu PIB vinculado a comércio e serviços e que necessita de 

autonomia para criar condições próprias para atrair e regular investimentos, tem peso político e 

precisa acompanhar de perto as negociações internacionais, como a Alca, OMC e Mercosul-

União Européia, no mínimo para demonstrar para o governo federal o que elas significam para 

os municípios. 

Muitas cidades do sul do planeta já adotaram programas sociais extremamente 

inovadores para enfrentar a grave situação provocada pela globalização neoliberal. São Paulo, 

por exemplo, possuía um dos mais abrangentes do mundo em nível municipal: em 2004, ele 

atendia cerca de 300 mil famílias. É importante que tais iniciativas possam ser incorporadas 

aos acordos de integração como o Mercosul, por exemplo, o que exigirá uma participação 

maior dos municípios no campo internacional.    

Internamente, buscamos trabalhar uma relação mais estreita com os organismos federais 

que formulam a política externa do país. As autoridades locais brasileiras têm, hoje, um canal 

de interlocução com o MRE por intermédio de sua Assessoria de Relações Parlamentares e 

Federativas, que é uma instância para encaminhamentos de questões internacionais, mas não de 

decisões. Seria importante que fosse pensada a criação de instrumentos de interlocução e 

decisão mais diretos com o governo federal, nos quais a representação municipal pudesse se 

articular por meio de conselhos específicos para este fim ou pelas redes de cidades nacionais 
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ora existentes, como a Frente Nacional de Prefeitos, a Confederação Nacional de Municípios e 

a Associação Brasileira de Municípios. 

Junto aos organismos internos da administração municipal nós tínhamos uma 

articulação que periodicamente reunia representantes das diferentes Secretarias para discutir a 

conjuntura internacional e as iniciativas adotadas pela Secretaria de Relações Internacionais e 

pelas demais. Era uma forma eficiente de socializar informações e potencializar as diferentes 

oportunidades que se apresentavam. 

Por fim, achávamos importante que a população de São Paulo também se sentisse, na 

medida do possível, dona das relações internacionais e beneficiada por elas. Por isso, 

procurávamos divulgá-las e interagir ao máximo com atores sociais que de alguma maneira 

pudessem se envolver. Por exemplo, durante a XI UNCTAD, promovemos uma série de 

debates nas Faculdades de Relações Internacionais da cidade sobre comércio e 

desenvolvimentismo e, no dia-a-dia, desenvolvemos um projeto especial com as comunidades 

estrangeiras e seus descendentes que vivem na cidade, chamado “São Paulo Mil Povos”. 

A intenção desse projeto era valorizar o capital humano da cidade, enormemente 

determinado pela migração estrangeira e mesmo pela migração brasileira regional, pois São 

Paulo hoje é a maior cidade japonesa fora do Japão, a maior cidade libanesa fora do Líbano, o 

maior parque industrial sueco fora da Suécia, a maior cidade negra fora da África e a maior 

cidade nordestina fora do Nordeste. 

Portanto, o que procuramos fazer foi muito mais que simplesmente captar recursos 

externos ou promover recepções protocolares. 



 

4. LA ACCIÓN INTERNACIONAL DE LAS CIUDADES: EL CASO DE 
BARCELONA Y PORTO ALEGRE1 - Vanessa Marx2 

4.1. Introducción 
En las últimas dos décadas hemos experimentado un crecimiento del papel de las 

ciudades en la esfera internacional. Los gobiernos locales están adquiriendo cada vez más 

espacio a nivel mundial y muchos de ellos han creado departamentos, coordinaciones o 

gabinetes de relaciones internacionales en sus estructuras administrativas. 

La actuación en el contexto internacional y el trabajo de las ciudades en este ámbito 

plantea la necesidad de verificar las experiencias desarrolladas por algunas ciudades. 

En primero lugar veremos como las ciudades están actuando en el contexto de la 

globalización y como se están se posicionando en este contexto. 

A partir de este marco pondremos el énfasis en las dos ciudades que elegimos como 

estudios de caso. Se trata de dos ciudades medianas que han tenido relevancia en el escenario 

internacional en los últimos años: Barcelona y Porto Alegre. En este trabajo veremos como se 

han destacado en el escenario internacional, cuales fueron los objetivos para desarrollar esta 

área, el grado de influencia de las dos ciudades en el ámbito internacional y su articulación a 

nivel nacional y regional. A partir de este diagnóstico hemos podido interpretar la acción 

internacional de Barcelona y Porto Alegre. Hemos traducido esto en la creación de los 

modelos, lo que hemos llamado: El modelo Barcelona – desde el marketing hacia la 

institucionalización; y el modelo Porto Alegre – progreso interior hacia la utopía exterior. En 

los dos estudios de caso hemos trabajado con entrevistas en profundidad realizadas a políticos, 

técnicos y expertos del área tanto en Barcelona, como en Porto Alegre. 

Por último trataremos de comparar los dos modelos y demostrar como se ha 

desarrollado la acción internacional de Barcelona y Porto Alegre. 

4.2. Las ciudades en el contexto de la globalización 

El contexto actual viene marcado por la revolución tecnológica de la información y por 

las consecuencias económicas, sociales y culturales que ha generado la economía globalizada y 

la internacionalización de la comunicación. Todas estas transformaciones estimulan la 

                                                
1 El presente trabajo se basa en la tesina presentada en la UAB: “Las ciudades como actores políticos relevantes en 
las relaciones internacionales: el caso de Barcelona y Porto Alegre”. 
2 Abogada. Master en Integración Latinoamericana por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). 
Doctoranda en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 
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separación de los individuos y deterioran el concepto del colectivo, pues generan un sistema 

competitivo donde la globalización de la economía y la rapidez de los flujos financieros causan 

una dependencia de los Estados, de las empresas y de los individuos respecto a los 

movimientos de capital. 

Ante la amenaza de la desaparición de la ciudad como forma específica de relación 

entre territorio y sociedad3, crece la necesidad de que la ciudad renueve su papel especifico y 

se abra al mundo trabajando la relación Global-Local. Esta relación dinámica y creativa entre 

lo local y lo global (que algunos autores llaman Glocalización)4 podría ser una relación 

complementaria, creadora de sinergia social y económica. Esta sinergia ha estado presente en 

los albores de la economía mundial en los siglos XIV-XVI, momento en que las Ciudades-

Estado se constituyeron en centros de innovación y de comercio a escala mundial. 

Como describe Rosenau (2003)5: “Analizar los procesos globalizadores y localizadores 

es observar un mundo en movimiento, una masa borrosa de orientaciones, de organizaciones, 

de instituciones y de modelos cambiantes que transforman la manera como la gente organiza 

sus asuntos”. 

Los gobiernos locales tienen la ventaja frente a los gobiernos nacionales en este sistema 

pues son próximos a la ciudadanía y, a la vez, tienen una escala menor que facilita la 

flexibilidad, la adaptabilidad, una mayor capacidad de maniobra en un mundo más dinámico y 

cambiante. 

Dentro de este contexto las ciudades deben abrirse, relacionarse, capacitarse, innovarse 

y actuar en red buscando la cooperación y la solidaridad para enfrentar estos nuevos desafíos. 

Con este espíritu, muchas ciudades han creado en sus administraciones un área de relaciones 

internacionales para relacionarse desde lo local con lo global. Buscan tanto posicionarse en 

algunos de los casos en el sistema económico global como  tener influencia y ser consideradas 

actores en el sistema político mundial6. 

Consideramos necesario que al utilizar el concepto de actor desde lo local nos 

inspiremos en lo que nos describe Le Galés (2003): “Ser un actor dentro del sistema global no 

                                                
3 Esta amenaza se puede dar en virtud del avance de la globalización con la eliminación de fronteras y de sus 
consecuencias. 
4 Borja y Castells, 2004, p.14. 
5 Rosenau in Morata i Etherington, 2003, p. 33. 
6 A partir de esta idea podemos describir las palabras de Rafael Grasa (2002, p.7) que inspirado en Singer, marca 
la distinción clara entre actor y sujeto: “ Una distinción clara entre actor (quién puede influir en una conducta) y 
sujeto (quién tiene jurídicamente capacidad de decidir respecto a una conducta), sabedores de que una institución 
concreta puede ser al mismo tiempo – como ocurre con las ciudades-sujetos (como autoridad y parte, no central, 
del Estado) y también un actor (como partícipe en redes de ciudades o actor con un influencia en organizaciones 
internacionales como Naciones Unidas, donde no puede decidir, al menos no como estados)”.. 
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sirve sólo para competir con otras ciudades, sino que debe incorporar la preocupación por la 

cohesión social, la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico y cultural7. 

A partir de la década de los ochenta empezamos a construir un escenario de nuevos 

equilibrios entre diversos actores y nuevos flujos económicos, comerciales y de información. 

Se han internacionalizado la mayoría de las estructuras y segmentos de la economía, de la 

cultura, de la información, de la educación y de la comunicación.  

Para adaptarse a esta nueva situación, las ciudades han tenido que aprender a gobernar y 

a gestionar sus asuntos en red.  Una red que establecen tanto en el exterior con otros territorios 

como en el interior con los más diversos actores sociales y económicos. Trabajar en red supone 

aceptar que no se pueda avanzar sin estar vinculado a una estructura de interdependencias y 

complementariedades. Tomamos como primer punto lo que nos describe Borja y Castells, para 

explicar el papel de las redes: “La estructuración de redes de ciudades es una necesidad 

básica para complementar una estructura espacial más sólida y equilibrada en el ámbito 

nacional, y conseguir centralidades arraigadas y complementarias de su entorno territorial”8. 

Es importante resaltar que las redes de ciudades nacen de la necesidad de sobrevivir en 

una sociedad de flujos intensos. Así, las ciudades se han agrupado en redes por diversas 

razones: para hacer lobby conjunto, para generar espacios territoriales más modernos y 

globalizados, para inserirse en el sistema internacional, para tener acceso a la información y a 

las nuevas tecnologías, para construir liderazgo y para generar un espacio de relación entre 

ellas y otros actores, como por ejemplo los gobiernos nacionales, los organismos 

internacionales o la sociedad civil organizada. 

La participación en la red, además no es una tarea reservada a las grandes ciudades, 

sino que también incumbe a las pequeñas y a las medianas. De hecho son estas últimas las que 

sacan mejores ventajas de su presencia en la red, ya que es una forma de defenderse frente al 

mundo globalizado. 

A partir de la definición del contexto globalizado que vivimos y de la relación en red 

como forma de actuar en este sistema, vemos que las ciudades buscan dos caminos para 

adaptarse a la nueva situación: ganar influencia en las relaciones económicas internacionales y 

ganar influencia en las relaciones políticas a nivel internacional. 

 

                                                
7 Ver en este caso lo que aporta Le Galès y Harding in Morata i Etherington, 2003, p. 133 
8 Borja y Castells, 2004, p.318. 
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4.3. El Modelo Barcelona: desde el marketing hacia la institucionalización 

En este apartado pretendemos analizar el modelo Barcelona, tomando como base la 

historia de las relaciones internacionales de la ciudad y las entrevistas en profundidad 

realizadas en Barcelona. 

Podemos dividir el Modelo Barcelona en tres fases que están interconectadas, pero que 

tienen su desarrollo en el siguiente orden: 

• La euforia por el marketing de ciudad; 

• El liderazgo político en la creación de redes y organismos; 

• La prioridad por el aspecto institucional. 

4.3.1. La euforia por el marketing de ciudad 

Barcelona ha conseguido con los Juegos Olímpicos de 1992 hacer una gran campaña de 

marketing de la ciudad. Los grandes eventos mundiales facilitan que las ciudades sean 

conocidas en todo el mundo. Además, Barcelona supo potenciar al máximo este evento y 

alargar su permanencia en el tiempo. Esta permanencia en el tiempo sólo se ha dado porque 

Barcelona quería continuar promocionándose para atraer turistas y mostrar sus proyectos 

innovadores de gestión. Como ha mencionado uno de los entrevistados: 

“Esto ocurre a partir de 1986 con la nominación de Barcelona como ciudad olímpica. Luego 
hay una venta muy global como estrategia internacional de cómo se está transformando la 
ciudad, esto ha sido un valor, la calidad de la transformación de la ciudad, los nuevos sistemas 
de gestión, este énfasis ha sido importante como marketing internacional, la participación en 
temas urbanísticos, la descentralización y la participación”. 

Con los Juegos Olímpicos de 1992, Barcelona dibuja su plan estratégico de ciudad, 

donde reúne los principales proyectos que han de actuar como motores del futuro de la ciudad. 

Este modelo lo exporta a las ciudades del mundo entero, principalmente al continente 

Latinoamericano. La idea del plan estratégico ha sobrepasado  a los Juegos Olímpicos y ha 

sabido potenciar el momento de los juegos a un horizonte más largo. Esta apuesta ha permitido 

cosechar frutos durante muchos años y ha permitido que el marketing de ciudad se fuera 

consolidando con la creación de otros eventos y slogans como: “Barcelona la ciudad de las 

ciudades”, “Barcelona: ciudad de negocios”, etc. 

Esta estrategia no fue sólo un logro del poder público, sino que su permanencia y éxito 

en el tiempo se debe a la gran articulación que logró con los sectores privados y con la 

sociedad civil organizada. El “momento mágico” de los juegos olímpicos significó un 

llamamiento a la ciudadanía para que ejerciera su papel de sujetos activos y colaborasen de 

forma voluntaria para el éxito de los juegos. Uno de los entrevistados, de perfil académico, 
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explica como Barcelona va adquiriendo relevancia importante por sus propias características 

como, entre las que se destaca por tener un grupo de gestores con iniciativas y ambiciones, ser 

una ciudad abierta al extranjero y disponer de la fuerza de la sociedad civil catalana.  

Esta euforia por estar en todas partes y conseguir que Barcelona sea la ciudad de las 

ciudades ha tenido sus puntos positivos, pero también negativos.  

El aspecto positivo es que Barcelona se ha convertido en una ciudad internacionalmente 

conocida, con su lugar específico en el mapa y con capacidad para atraer turistas, inversores, 

eventos internacionales de carácter cultural, artístico, deportivo, etc. Ha pasado de ser una 

ciudad mediana desconocida a ser una capital conocida y ser la segunda ciudad de España en 

referencia, después de Madrid. La estrategia de marketing de la ciudad ha tenido éxito por 

todos los factores descritos anteriormente y por haber sido referencia de la arquitectura y del 

diseño urbanístico para el mundo. 

El aspecto negativo reside en que “estar en todas las partes” exige muchos esfuerzos 

para mostrar que somos buenos en todo. En consecuencia, no se ha delimitado un campo de 

actuación y no se ha profundizado en su seguimiento. Muchas veces se ha mostrado proyectos 

vacíos de contenido y de profundidad, donde hay una fachada (fruto del marketing) que no se 

corresponde con la realidad. Por ejemplo los proyectos de participación ciudadana que son 

vendidos al exterior. El entrevistado de perfil académico va en esta misma dirección cuando 

nos dice que: 

“El reto de Barcelona es que es una ciudad, por un lado, muy conocida. Se sabe que tiene 
ventajas comparativas, muestra potencialidad, pero también hay un peligro. Por ejemplo en lo 
económico no está tan claro lo que puede hacer Barcelona y puede haber incoherencias entre 
políticas, porque es difícil decir que Barcelona puede ser seis cosas a la vez. El problema es 
que no hay una prioridad clara de lo que se quiere”. 

El área de las relaciones internacionales se ha visto sobrecargada de trabajo en este 

tiempo de euforia, pues ha recibido varias delegaciones extranjeras que vienen a la ciudad para 

conocer la administración, las empresas y la ciudad. La entrevistada técnica reconoce:  

“Ahora todo el conjunto del Ayuntamiento tiene una actividad internacional, lo cual es muy 
importante, un éxito. Pero tiene una limitación, ya que a veces no se actúa bien y de manera 
coordinada. Continua diciendo que al estar desbordados por el propio éxito, no se ha puesto 
suficientes límites a la propia capacidad del área”. 

Realizar un gran evento para mantener la imagen de Barcelona como ciudad 

internacional y hacer las reformas fue el objetivo del Forum Universal de las Culturas – 

Barcelona 2004, un evento que anteriormente ha sido descrito y que no tuvo el éxito que se 

esperaba, como en los Juegos Olímpicos de 1992. Podríamos decir que el "escaso éxito" del 
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Forum se debe a la falta de claridad del proyecto, a la especulación generada por el comercio 

alrededor del negocio realizado y la poca implicación de la sociedad civil en la organización. 

El Forum 2004 no ha contado con la implicación del conjunto de la ciudad, quizás solamente 

de dos vértices (empresas – administración) del triángulo (administración- empresas-sociedad 

civil), pero ha servido para continuar manteniendo la imagen de Barcelona en el escenario 

internacional y de su modelo. Ha conseguido atraer, durante los cinco meses de realización del 

evento, multitud de ponentes internacionales, turistas y participantes para el espectáculo. 

Esta fue la etapa inicial de la estrategia de relaciones internacionales, que tuvo su auge 

en 1992, pero que todavía permanece en el tiempo y que actualmente está siendo evaluada por 

sus limitaciones y por el descubrimiento de que no todo lo que es proyectado al exterior se 

aplica en la política interna de la ciudad. 

4.3.2. El liderazgo político en la creación de redes y organismos 

Después de la etapa de la euforia y del éxito de los grandes eventos, en que Barcelona 

se ha convertido en una ciudad conocida y de referencia mundial, la administración municipal 

representada por su alcalde ha tenido la legitimidad suficiente para empezar a liderar procesos 

alternativos que creasen redes y organismos que priorizasen el tema de la ciudad y de lo urbano 

en el contexto internacional. 

Barcelona ha conseguido este protagonismo ocupando espacios. Como ha dicho uno de 

los entrevistados por “estar en todas partes”:  

“En el caso de Barcelona hubo una política de multiplicar su presencia por varias razones. 
Una de ellas era estar en todas partes y se produjo en los años ochenta un afán por emergerse, 
por situarse en el mapa y por decir que ¡Barcelona Existe! A partir de este principio, Barcelona 
ha invertido muchos esfuerzos en estar en el máximo de organismos y redes internacionales”. 

En la estrategia por ganar espacio, Barcelona ha priorizado la presencia en Europa para 

convertirse en un actor político en las relaciones internacionales. Uno de los entrevistados se 

refiere a la red de ciudades de Europa diciendo: “Eurociudades fue un lobby de grandes 

ciudades que tenia el objetivo casi único de tener influencia en la Unión Europea y en la 

Comisión Europea”. 

El entrevistado termina su pensamiento reflexionando sobre el concepto tener 

influencia: 

“Tener influencia es sensibilizar a la comisión y al parlamento de la importancia de las 
temáticas urbanas y de la necesidad de disponer de políticas europeas de apoyo al desarrollo 
urbano, espacio en el cual se centran los principales problemas sociales y funcionales: la 
movilidad, la pobreza, el desempleo, la seguridad, la marginación. Es decir influir en la Unión 
Europea para que se desarrollen programas sobre las ciudades”. 
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Además de Eurociudades, que ha servido de inspiración para la creación de 

Mercociudades en América Latina, Barcelona ha apostado fuerte por estar presente en el 

Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) y posteriormente en el Comité de 

Regiones. Pasqual Maragall, en esta época alcalde de Barcelona, ha sido presidente del CMRE 

(1990-1991) y del Comité de Regiones (1993-1994). Podemos a través de este hecho decir que 

no solamente el contexto histórico que ha vivido Barcelona ha contribuido a tener presencia 

internacional, la figura del alcalde ha contribuido mucho para reforzar la presencia de 

Barcelona. Uno de los entrevistados comenta: “La proyección internacional de Barcelona no 

se puede entender sin la figura de Pasqual Maragall, que fue una personalidad que se impuso 

mucho en el mundo de los alcaldes, porque era muy carismático y tenía una buena capacidad 

de discurso”.  

En este sentido podemos concluir que en el caso de Barcelona hubo un liderazgo claro 

del más alto cargo de la ciudad, el alcalde. Es importante resaltar este aspecto ya que en el 

mundo de las relaciones internacionales no siempre el político va al mismo paso que el técnico, 

pero es muy importante que el aspecto político este en la primera línea, porque así el proceso 

avanza más rápido, ya que esta es un área que depende mucho de las relaciones políticas. 

En la lógica, como ha dicho unos de los entrevistados, de que para ser fuertes, no basta 

ser Barcelona y si tener algo detrás, representar algo. Barcelona ha conseguido crear proyectos 

internacionales y poseer el secretariado general de los mismos. Como ejemplo tenemos el 

Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), creado entre otras cosas 

para dar a conocer el plan estratégico de Barcelona en el continente Latinoamericano y la 

Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE). Además de estas dos asociaciones 

internacionales, desde hace más de ocho años está ubicado en Barcelona el secretariado 

internacional de Metrópolis, que actúa en el ámbito internacional y es miembro fundador de 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 

A través de este recorrido, Barcelona ha sido pieza fundamental en la construcción del 

movimiento municipalista mundial y lo ha hecho desde una visión más institucional, 

priorizando la actuación en organismos y asociaciones internacionales, que desde una visión 

más informal y compleja como las redes de ciudades. Aunque haya participado en la 

construcción de redes siempre ha priorizado las instituciones. Actualmente CGLU está en 

Barcelona, lo cual quizás representa de la culminación de sus objetivos. Trataremos de forma 

detallada esto en el próximo punto. 
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4.3.3. La prioridad por el aspecto institucional 
En su apuesta internacional, Barcelona ha priorizado la presencia internacional de las 

ciudades a través de un organismo que pudiese ser la “voz única” de las ciudades frente a 

ONU. En base a esto ha tenido un alto protagonismo en la construcción de la institución 

mundial de ciudades, la llamada CGLU. 

Barcelona ha priorizado la fusión de IULA y FMCU junto a Metrópolis, para la 

constitución de CGLU, aunque como ha dicho uno de los entrevistados, el proceso ha costado 

más tiempo de lo que se esperaba. 

Podemos decir que Barcelona ha tenido este protagonismo por dos razones 

fundamentales: la capacidad de tener aliados de diversos colores políticos y la capacidad de 

representar a todas las ciudades del mundo en los organismos internacionales. 

Barcelona ha encarado las relaciones internacionales fuera del aspecto ideológico o 

partidario, haciendo alianzas con diversas ciudades gobernadas por partidos de centro, 

demócratas cristianos, liberales, de extrema izquierda y de izquierda. Este amplio abanico de 

relaciones ha permitido a Barcelona crear una red de aliados en todo el mundo. La prioridad 

era tener relaciones internacionales estables, independiente de cambio de gobierno en las 

ciudades y que se avanzase en la construcción de CGLU. 

Tener el apoyo de los aliados, representar a asociaciones internacionales y redes y estar 

en los órganos máximos de representación de los mismos culminó cuando el alcalde de 

Barcelona fue el primer alcalde en hacer un discurso en la Asamblea General de Naciones 

Unidas, hecho histórico para el movimiento municipalista mundial. El entrevistado de perfil 

técnico ha destacado que este recorrido ha sido un proceso lento, pero que hoy los alcaldes son 

cada vez más consultados en muchos temas, pues considera justo que una ciudad pueda 

intervenir en las prioridades de un plan de acción de la Unión Europea, o en la definición de la 

implementación de los objetivos del milenio, porque muchas de las políticas que se definen a 

nivel internacional son aplicadas por las ciudades.  

Después de toda esta trayectoria, Barcelona ha presentado la candidatura para ser sede 

de CGLU y la ha ganado. El entrevistado que ha participado de este proceso destaca: 

“La creación de CGLU es la prueba de que con todas las dificultades y haciendo política, 
puedes llegar a ser considerado, los gobiernos locales como interlocutores y en el caso 
Europeo cuando se decidió crear el Comité de Regiones, esto ha pasado no porque hubo un 
Jefe de Estado que lo pensó y si porque hubo un lobby fuerte de los gobiernos locales para que 
esto pasara”.  
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Aunque sea un camino largo a recoger cree que los gobiernos locales han dado pasos 

significativos, como por ejemplo, la creación de un órgano consultivo como UNACLA en UN-

HABITAT o del programa Cities Alliance.  

Parece que Barcelona ha conseguido cumplir el objetivo principal de su trayectoria en 

las relaciones internacionales al ayudar a constituir CGLU y al lograr tener la sede de este 

organismo en la ciudad de Barcelona. Podemos considerar este un marco para la historia de las 

relaciones internacionales que han priorizado el aspecto institucional, la nueva etapa a seguir 

sería ver como se desarrolla CGLU y como se mantiene la presencia de Barcelona en este 

organismo, ya que Barcelona posee una de las vicepresidencias, por tener la presidencia de 

Metrópolis. 

4.3.4. Conclusiones 

Podemos llegar a algunos puntos de reflexión después de hacer un diagnostico y 

análisis de las relaciones internacionales con las entrevistas en profundidad realizadas. 

Algunos puntos  a modo de conclusión pueden ser trazados: 

• Barcelona ha logrado ser conocida internacionalmente y, por lo tanto, su objetivo 

principal se ha alcanzado: transformar una ciudad mediana, no capital, en una ciudad 

reconocida que hoy puede ser considerada la segunda ciudad de España con una 

ubicación clara en el mapa mundial; 

• El gran evento, las Olimpiadas en 1992, atrajo turistas y la atención de todo el mundo 

a la ciudad, que a partir de los años 80 se transforma en la “ciudad de moda” de 

Europa; 

• Barcelona ha sido referencia para las otras ciudades en estrategias de “marketing” y 

promoción de la ciudad, ha innovado más en esta área que en la parte de cooperación 

internacional; 

• A partir de ser reconocida internacionalmente empieza a estar en todas partes, en 

redes y organismos internacionales de representación,  de ciudades, buscando liderar 

el proceso del movimiento municipalista mundial; 

• La búsqueda de la institucionalización de las ciudades en el nivel internacional, ha 

culminado con la nominación en 2002 de Barcelona como sede de Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos, la organización mundial de ciudades, que ha empezado 

sus actividades en 2004, en Barcelona. 
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A partir de estos puntos que definen la estrategia internacional de Barcelona, podemos 

observar no sólo sus puntos fuertes sino también algunas debilidades: 

• La cooperación internacional ha actuado más en la esfera técnica y de exportación 

del modelo (principalmente en América Latina) que en un intercambio real y con 

una apuesta financiera fuerte en las ciudades con las que se han establecido 

proyectos de cooperación. Ha actuado más como donante técnico que realizado 

cooperación internacional en todas sus dimensiones; 

• La diferencia entre la propaganda y la realidad ha sido uno de los principales 

problemas: se exportaba un imagen que muchas veces no se daba en la ciudad; 

• La voluntad de estar en todas partes ha tenido un aspecto negativo, como ha 

mencionado uno de los entrevistados: nunca se supo presentar de forma estructurada 

y ordenada lo que fue realizado y el porqué. El problema está en que hoy no hay una 

prioridad clara de lo que se quiere; 

• La diferencia que ha tenido para la proyección externa de la ciudad los Juegos 

Olímpicos en comparación con el Forum Universal de las Culturas. El primer evento 

ha tenido un impacto positivo en el exterior y en la política interna de la ciudad, 

mientras que el segundo ha tenido un impacto relativo a nivel externo y negativo en 

la política interna de la ciudad, en relación a los ciudadanos. Con esto podemos 

reflexionar que las relaciones internacionales pueden llegar a tener un fuerte 

impacto en las relaciones internas de la ciudad. 

La posición de Barcelona como actor económico es indiscutible. Barcelona puede ser 

considerada, también, un actor político en las relaciones internacionales. El papel internacional 

de Barcelona ha sido una combinación de tres cosas: condiciones objetivas, experiencias que 

contar y uso relativamente bien hecho de las ventajas comparativas. 

En la definición de Rafael Grasa, la condición de actor es funcional se da y se pierde, 

no es para siempre: “Eres actor porque eres influyente, porque te toman en cuenta, porque 

atraes, porque importas y exportas”. 

Barcelona ha conseguido tener influencia y en consecuencia ser considerada actor 

político en las relaciones internacionales. Aunque esta condición no sea permanente, por el 

momento  la ciudad sigue haciendo este papel y un esfuerzo para mantenerlo. 
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4.4. El Modelo Porto Alegre: progreso interior hasta la utopía exterior 

El presente capítulo pretende analizar el modelo de Porto Alegre, tomando como base 

lo que hemos expuesto anteriormente y contando con las entrevistas en profundidad realizadas 

en la ciudad. 

Podemos dividir en modelo Porto Alegre en tres fases que tienen conexión, pero que 

tienen su evolución en el tiempo en el siguiente orden: 

• El progreso interior: tanto en el aspecto político como económico; 

• El Mercosur y la Red Mercociudades como prioridad política; 

• La utopía exterior y la realización del Foro Social Mundial. 

4.4.1. El progreso interior 

Las relaciones internacionales en la ciudad de Porto Alegre han nacido vinculadas a dos 

ideas: legitimar el Presupuesto Participativo a nivel interno y captar recursos internacionales 

para la ciudad. 

La idea central fue legitimar el Presupuesto Participativo a nivel internacional frente a 

algunos sectores de la oposición interno. Cuando el PT fue escogido para un segundo mandato 

en 1992, el alcalde empezó a desarrollar un papel decisivo en el ámbito internacional. Durante 

este mandato fue reconocido el proyecto del Presupuesto Participativo como una de las mejores 

prácticas de gestión del mundo por HABITAT. A partir de esto, el Presupuesto Participativo ha 

tenido reconocimiento internacional y ha servido para ganar respecto y legitimidad en la 

ciudad. En virtud de la transparencia de las cuentas públicas que caracterizan el proceso, las 

instituciones financieras internacionales como el BID, el Banco Mundial y las agencias 

internacionales han invertido en los grandes proyectos de la ciudad. 

Vemos con este ejemplo cómo la política internacional puede influir sobre la situación 

política interna de una ciudad. Uno de los entrevistados, de perfil técnico, ha mencionado y lo 

expresa en los siguientes términos: 

“Cuando el PT gana la elección en 1989 se comienza a desarrollar una experiencia de 
gobierno basada en la participación popular. Toda la critica de la oposición hacia al gobierno 
es que el presupuesto participativo era una experiencia administrativa que permitía pensar los 
pequeños problemas de forma fragmentada y que no teníamos condiciones para pensar un 
proyecto de ciudad en el sentido más amplio de desarrollo. Tanto, era así, que la consigna del 
principal candidato de la oposición en la segunda elección, fue pensar grande y la principal 
propuesta era Porto Alegre capital del Mercosur. El PT ganó la elección en virtud de la 
experiencia que habíamos desarrollado, pero también a la conclusión que era necesario 
contestar a este nuevo escenario que se constituía y que exigía una actitud más pro-activa de la 
ciudad”.  
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Complementa su idea destacando, una vez más, cómo hacer política externa puede tener 

influencia al determinar las políticas internas de la ciudad: 

“El otro aspecto que es importante resaltar es el sentido político de la disputa interna que se 
establece en la ciudad. La repercusión interna sobre las relaciones externas que la ciudad 
establece, como por ejemplo en el caso del premio HABITAT (ONU). Resolvimos apostar por 
esto con el objetivo que una institución internacional reconociera esta experiencia de gestión, 
para así construir una legitimidad para la disputa política que teníamos internamente. Desde el 
HABITAT, el presupuesto participativo ha dejado de ser cuestionado incluso por la oposición”.  

En relación a la segunda idea, de la financiación internacional, el entrevistado describe 

la vinculación del área de relaciones internacionales con la captación de recursos: 

“En 1994 se crea la secretaria de captación de recursos, donde el objetivo fundamental era 
captar recursos para proyectos. Esta secretaria inaugura una relación más sistemática con las 
instituciones financieras multilaterales como el BIRD, el BID, FONPLATA y después la JAICA. 
Más tarde decide montar una estructura que funcionaría paralelamente, como una especie de 
diplomacia municipal. Se pensaba que si Porto Alegre adquiría un papel protagonista en estas 
relaciones, que se estaban constituyendo en nivel municipal, entonces se mejoraba la capacidad 
de tener un retorno positivo de estas relaciones. La diferencia de relación entre ciudad 
conocida y protagonista con estas instituciones es visible”.  

 

Efectivamente, es destacable, como en los últimos diez años ha habido inversiones del 

BID y del BIRD muy significativas en la ciudad: “La ciudad se ha proyectado 

internacionalmente, con administradores serios y capaces, con un partido que tenía una visión 

estratégica y un compromiso ético de una gestión, y todo esto componiendo un escenario que 

convertía Porto Alegre en referencia mundial”. 

Es importante resaltar que la opinión del entrevistado con perfil académico va en la 

misma dirección de lo que ha dicho el entrevistado técnico que se ha comprometido con el 

proyecto. El entrevistado, que tiene una visión externa del proceso, describe:  

“Desde finales de los ochenta hasta hoy, con una administración con visión de izquierda, con 
una agenda diferente de lo que es dominante en esta época esta ciudad no solo tuvo que hacer 
un trabajo muy bueno para legitimar su administración, sino también buscar contactos externos 
para evitar cierto aislamiento donde algunos poderes en nivel más alto que el urbano tienden a 
boicotear”. (…)La ciudad tuvo que buscar recursos, fuera de las fuentes tradicionales de 
financiamiento que pasan por un cierto tipo de clientelismo partidista y político, tuvo que 
buscar el diálogo con movimientos políticos y con otros polos y ciudades, buscar dinamismo y 
protagonismo. Es un capital político directo y una forma de captación de recursos, aunque todo 
el Estado continúe con el monopolio de las relaciones exteriores”. 

Termina su argumentación afirmando que en el caso de Porto Alegre, la ciudad tuvo una visión 

prospectiva y pudo crear links con varias fuerzas y organismos. Fue creando una cultura 

internacional y aprendió a estar presente y a moverse en este medio, aunque no sea una 

instancia de decisión. 
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Podemos concluir diciendo que en el caso de Porto Alegre la proyección política de la 

ciudad ha favorecido el aspecto económico-financiero. Han creado un ambiente más favorable, 

donde la idea de una política de protagonismo internacional es la idea de desarrollo de la 

ciudad, de ocupar un espacio en un escenario político para tener resultados económicos, 

sociales y culturales para la ciudad. 

4.4.2. El Mercosur y la Red Mercociudades como prioridad política 

La estrategia internacional de Porto Alegre también se ha dirigido a fortalecer el 

Mercosur como proceso de integración regional y como contra-punto al modelo que estaba 

siendo desarrollado por los gobiernos centrales y que implicaba una integración volcada al 

aspecto comercial y económico. El Mercosur, en tanto que, proceso de integración, ha 

promovido una zona de libre comercio y la tasa externa común, pero sin alcanzar nunca la idea 

del mercado único y priorizando los aspectos culturales, sociales y políticos de la integración. 

En este sentido Porto Alegre, junto con otras ciudades como Asunción, Montevideo, 

Buenos Aires, impulso la creación de la Red Mercociudades, inspirada en el modelo de 

Eurociudades. Se trataba de crear una red que debía servir para trazar las líneas de la 

cooperación técnica entre ciudades y, en el aspecto político, para ejercer un lobby frente a los 

gobiernos centrales y las instituciones del Mercosur. El objetivo era pues que los gobiernos 

locales fuesen escuchados y reconocidos por el proceso del Mercosur, así como impulsar un 

órgano dentro de la estructura para que las ciudades fueran consultadas en temas de su interés. 

Porto Alegre se ha volcado en esta estrategia prefiriendo tener un mayor protagonismo 

en la región que en ámbito internacional a través de federaciones y/o organizaciones mundiales 

de ciudades, como la FMCU o IULA, por ejemplo. 

En esta línea el entrevistado de perfil técnico explica:  

“Hay un escenario que se constituyó paralelamente cuando el PT ganó las elecciones en 1989. 
Fue el período en que se intentó consolidar el Mercosur y reconstituir un eje político en 
América Latina. Porto Alegre era una ciudad periférica9 , pero en este contexto en una 
situación política nueva, podría pasar a ser un lugar político y geográficamente importante”.  

En conclusión, se tenía que desarrollar un trabajo que era institucional, de articulación 

política, garantizando la participación de la ciudad en los foros que iban constituyéndose: 

”Creíamos que la constitución de organismos tipo Red eran más eficiente, por los intercambios 
y las relaciones políticas que querríamos establecer. Hemos pues participado en estas 

                                                
9 Hoy hay un cambio en el concepto de ciudad periférica que actualmente se conceptúa no como las ciudades que 
están fuera del sistema y si las que están alrededor  de una ciudad que es una gran metrópoli. Como ejemplo el 
caso de la Red de Ciudades Periféricas coordinada por la ciudad de Nanterre (Francia). 
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dinámicas, las cuales han sido muy relevantes para consolidar la ciudad en el escenario 
internacional”. 

Después de un tiempo, Porto Alegre pasó a ser miembro de la FMCU y a implicarse en 

el proceso de fusión de las dos organizaciones mundiales de ciudades para crear CGLU. Sin 

embargo, Porto Alegre siempre ha preferido jugar un papel más fuerte en la integración 

Latinoamericana y en la participación en redes de este continente. La dinámica de las redes y la 

horizontalidad en la toma de decisión siempre han interesado más a Porto Alegre que las 

grandes organizaciones mundiales. 

La creación del programa URBAL de la Unión Europea ha sido un factor 

desencadenante de la estrategia de cooperación internacional de la ciudad. La cooperación 

entre gobiernos locales de Latinoamérica y Europa que impulsa este programa ha despertado el 

interés de la ciudad. Como ejemplo de esto, Porto Alegre ha optado dos veces a la coordinación 

de redes del programa URBAL. La primera sobre democracia en la ciudad y la segunda, en la 

que fue elegida, sobre Financiación Local y Presupuesto Participativo. 

4.4.3. La utopía exterior y el FSM 

La ciudad de Porto Alegre vivió su mejor momento en las relaciones internacionales 

cuando fue elegida por los movimientos sociales de todo el mundo para ser la sede del FSM. 

Después de más de cinco años de trabajo en el área internacional para dar a conocer la 

experiencia del Presupuesto Participativo y más de once años de consolidación de esta 

experiencia, el primer FSM se celebró en Porto Alegre el año 2001. 

La utopía del proyecto político de Porto Alegre, que buscaba una mayor igualdad social 

dentro del desigual contexto brasileño, ha sido reconocida en el mundo como la ciudad que ha 

conseguido resistir a la globalización neoliberal y que ha buscado un proyecto distinto con la 

participación de los ciudadanos en la gestión de la ciudad. La utopía interna se transforma en 

utopía externa. 

El entrevistado de perfil político nos explica como la política internacional de Porto 

Alegre nació en el corazón del movimiento que los gobiernos locales del primer y del tercer 

mundo han promovido durante las últimas décadas. Este movimiento consistía en buscar un 

papel diferenciado en el escenario global, expresando una voluntad política y buscando que 

éste pudiera irrumpir como una “casi política exterior”: “En el tercer mundo, Porto Alegre 

encarna un poco esta idea en por ser un ejemplo de democracia participativa y por ser la sede 

del FSM, forum que continúa creciendo y que es un ejemplo y una alternativa para el mundo 

entero”.  
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En definitiva, Porto Alegre se convierte en un gran símbolo a partir del FSM, con una 

visión ampliada de la democracia participativa y de la solidaridad. Porto Alegre adquiere una 

dimensión simbólica que se contrapone a lo que representaba Davos. En la palabra de uno de 

nuestros entrevistados: 

“Lo factor importante es que la ciudad traduce lo que la sociedad quiere expresar” (…) La 
ciudad es un espacio que puede otorgar protagonismo a la sociedad, ya que es el espacio de 
poder donde el contacto es más directo entre el poder y la sociedad. Es en este ámbito donde la 
sociedad, a través de la gestión formal del municipio, puede disponer de algún grado de 
participación en la política internacional. Esto fue lo que Porto Alegre hizo y lo que ha 
culminado en la realización del FSM ¿Por qué el FSM se celebra en Porto Alegre? Porque 
aunque el estado estuviera también administrado por el PT, es en la ciudad donde se sedimenta 
el proceso y se construyó la base para su organización. La ciudad fue convirtiéndose  en una 
referencia mundial”. 

Otro de nuestros entrevistados, ahora de perfil político, destaca la capacidad de Porto 

Alegre para representar una utopía política: 

“Porto Alegre  y la administración popular no tienen solamente un proyecto de ciudad sino 
también la pretensión de disponer de una estrategia para un mundo no acabado. Porto Alegre 
tiene una utopía, una visión global y solidaria de mundo. Esta visión nos mueve y forma parte 
de nuestro programa político, así como la democracia participativa y la relación con las 
instituciones y los movimientos sociales de otros continentes. Se trata de expresar una especie 
de política exterior de un gobierno que tiene una visión utópica y programática de la 
solidaridad entre los pueblos y de otro mundo”. (…) “Creemos que lo más importante para las 
ciudades en el escenario internacional es que exista una relación más democrática con los 
organismos internacionales, construir una red de ciudades a favor de la democracia 
participativa, de los derechos humanos y del respecto al medio ambiente. Esto traduce una 
visión del mundo, una utopía y un proyecto político que tiene en la idea de la democracia y la 
participación popular y en la idea de la solidariedad sus bases filosóficas”.  

Este entrevistado también hace referencia a los límites que las ciudades enfrentan y que 

estos muchas veces son debidos a la estrategia mundial que estamos viviendo. Hace un puente 

entre la idea del FSM y como esto puede ayudar a redefinir el papel internacional de la ciudad 

en la escala mundial: 

“Las ciudades se enfrentan a los límites establecidos por el propio sistema de poder mundial. 
Es evidente que las ciudades son muy débiles frente a los organismos internacionales, a las 
grandes asociaciones internacionales de países y frente a los propios estados. Estos son límites 
muy importantes y, por lo tanto, las ciudades tienen dificultades para traspasarlos. Estos 
límites son límites políticos, económicos y jurídicos, pero que se están superando. Así, cada vez 
más tenemos más ciudades trabajando para superarlos, fortaleciéndose, articulándose y 
buscando estrategias comunes en el escenario internacional”. 

En cuanto a la contradicción que pueda existir entre buscar recursos a través de las 

relaciones internacionales y una estrategia política a nivel mundial, el entrevistado considera:  

“Porto Alegre consigue trabajar ambos elementos de manera integrada como una totalidad. 
Las relaciones internacionales pueden pasar por las relaciones políticas, por la solidaridad, 
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por los intercambios culturales, por las inversiones y por la construcción de espacios 
alternativos de nuestra ciudad. Hay que integrarlo todo y saber que todo es importante”. 

El entrevistado de perfil académico menciona aún que Porto Alegre puede jugar un 

papel activo, a través del FSM y dirigido al resto del mundo: 

“Porto Alegre podría jugar un papel importante al ser pionera y portavoz de la sociedad y de 
los movimientos políticos, así como de nuevas agendas que éstos presentan y debaten. Aunque 
no sea un actor con capacidad de decisión, es un actor político indirecto, pues divulga agendas 
y es capaz de influir en la toma de decisiones”.  

El poder simbólico de Porto Alegre es, pues, un factor de gran importancia: “Porto 

Alegre tiene la ventaja de que el FSM se haga en la ciudad y esto es una marca enorme, todo 

el planeta sabe donde queda Porto Alegre”.  

En definitiva, Porto Alegre ha aportado un elemento distinto en el mundo de las 

relaciones internacionales al ser pionera y portavoz de la sociedad y de los movimientos 

políticos y sociales, influyendo en las nuevas agendas que deben ser presentadas y discutidas 

en los próximos años. 

4.4.4. Conclusiones 

Vamos a resumir nuestras conclusiones en los siguientes puntos: 

• Porto Alegre ha logrado ser conocida internacionalmente y, por lo tanto, el objetivo 

se ha alcanzado. Porto Alegre es una ciudad mediana que se ha ubicado en el mapa 

brasileño y mundial. Donde antes sólo estaba São Paulo y Río de Janeiro y ahora 

también encontramos a Porto Alegre; 

• El Presupuesto Participativo y el Foro Social Mundial ha dado a Porto Alegre el 

título de ciudad que ha resistido a la globalización neoliberal. Esta “marca” se ha 

convertido en referencia para los movimientos sociales y para la izquierda mundial 

desde 2001; 

• Porto Alegre ha preferido jugar un papel protagonista en el contexto regional del 

Mercosur (en la Red Mercociudades), priorizándola frente a las grandes 

organizaciones mundiales de ciudades; 

• La ciudad se ha mostrado más interesada en actuar en redes internacionales que en 

organizaciones, intentando que la proyección externa favoreciera tanto el aspecto 

político como el económico de la ciudad; 

• Porto Alegre ha preferido ser protagonista dentro del Mercosur que a nivel 

internacional pero, después del FSM, se ha hecho internacionalmente conocida por 

su apuesta por la democracia y por una nueva utopía global. 
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En el caso de Porto Alegre aparecen algunas debilidades que merecen ser mencionadas: 

• Porto Alegre no ha sabido mantener el mismo perfil técnico y político en todos los 

mandatos, en virtud de las transferencias de personal a otras esferas de gobierno; 

• La falta de continuidad y de memoria del área de relaciones internacionales ha 

significado que, en algunos momentos el perfil bajara y que se resintieran los 

proyectos internacionales de ciudad. 

•  En el área de cooperación internacional, muchos de los protocolos firmados no 

llegaron a concretarse por falta de recursos. El aspecto político ha tenido más fuerza 

que los aspectos técnicos; 

• El centro de la política internacional ha tenido una fuerte carga ideológica, con 

relaciones políticas bien definidas, pero el aspecto institucional ha sido quizás 

exclusivamente débil. 

La posición de Porto Alegre en tanto que un actor político es claro y visible. A partir de 

ello ha logrado atraer recursos e inversiones para la ciudad, pasando a tener un papel de actor 

económico también. Empieza con el proyecto del Presupuesto Participativo y, a partir de el, 

actúa internacionalmente. El  área de relaciones internacionales ha sido fundamental para los 

avances y conquistas de la ciudad.  

Porto Alegre ha visto incrementada por su influencia a partir del FSM. Se ha convertido 

en pasar a un actor político relevante, aunque nunca haya apostado por tener un papel 

importante en los organismos internacionales de representación de ciudades. A través de las 

redes que fue construyendo y del trabajo que ha realizado con los movimientos sociales 

consiguió ubicarse en el mapa y ser referencia para todos los sectores y actores que están en 

contra de la globalización neoliberal. Es importante resaltar que la condición de actor no es 

permanente. Por el momento la ciudad sigue desarrollando este papel, pero existe el peligro de 

perderlo si deja de trabajar en esta dirección. 

4.5. Reflexiones finales 

Como conclusiones del capítulo podemos trazar los siguientes puntos, relacionando los 

dos estudios de caso con algunos aspectos teóricos que hemos desarrollado anteriormente. En 

este sentido, nos gustaría resaltar que las entrevistas en profundidad han contribuido mucho a 

vincular el aspecto teórico con el práctico, ya que la mayoría de los entrevistados han 

participado, directa o indirectamente, en la construcción del modelo en las dos ciudades. 

Hemos resumido nuestras conclusiones en los puntos siguientes: 
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• Tanto Barcelona como Porto Alegre aún no han llegado a ser consideradas 

“ciudades globales”, según la conceptualización de Sassen y Marcuse. Sin embargo, 

podemos decir que Barcelona está más cerca de convertirse una ciudad global que 

Porto Alegre. 

• En relación a los grandes eventos Barcelona apuesta por eventos de cualquier tipo 

(turísticos, ferias, deportivos, culturales, etc.), mientras que Porto Alegre se ha 

concentrado en el Forum Social Mundial, que es un proceso y que no siempre se 

realiza en Porto Alegre.  

• En las dos ciudades la cooperación internacional es un tema que presenta límites y 

que no está siendo bien desarrollado.  

• Respecto a la manera de relacionarse a nivel internacional, vemos como Barcelona 

prioriza más las relaciones institucionales a través de organismos internacionales de 

ciudades que Porto Alegre. Porto Alegre ha preferido siempre apostar más por 

articular redes con ciudades o con otros actores. 

• Creemos que el gran problema de las dos ciudades es como lograr un equilibrio 

entre ser ciudad mediana y  ciudad global. Hay factor de confusión y de 

contradicción entre en modelo de ser global y mediana al mismo tiempo. 

• Podemos decir que las dos ciudades ejercen influencia en el escenario internacional 

y en el movimiento municipalista mundial. Así pues, pueden ser consideradas 

actores políticos por esta influencia que ejercen. Pero están lejos de ser sujetos 

políticos de las relaciones internacionales, aunque están persiguiéndolo a través de 

involucrarse en redes y organismos internacionales. 
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5. ACCIÓN INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES, IMPORTANCIA Y 
CONSECUENCIAS - Ruben Geneyro��

A través de esta presentación no se pretende debatir sobre los aspectos teóricos de la 

actuación internacional de los gobiernos subnacionales, materia que ha sido abordada con gran 

calidad en diversas obras de las instituciones organizadoras de este Seminario Internacional, 

sino establecer una reseña sobre una actuación concreta de accionar internacional (y 

particularmente en el marco de la integración) de una ciudad, como demostración de la gran 

labor  que los actores locales han alcanzado a escala regional y global. 

Pese a ello, se considera importante diferenciar la perspectiva de análisis del enfoque 

que se desarrollará.  

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires2 puede decirse que se ha 

concretado una política de relaciones internacionales particular y un accionar externo 

general, sobre los que se ha pretendido un esquema de coherencia (por lo menos en el período 

de análisis 2000-2005), pero que no necesariamente han tenido un solo camino de desarrollo. 

Esto se debe a diversos factores; por un lado, ha existido un ámbito específico que ha 

llevado adelante las relaciones internacionales (Subsecretaría y Dirección General), 

entendiendo a las mismas como la vinculación política global del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires (GCBA) a través de su Jefe y Vicejefe de Gobierno, con sus respectivas agendas, 

y de los relacionamientos bilateral (ciudad-ciudad)  y multilateral (participación activa en redes 

de ciudades) que estratégicamente se definieron como prioritarios para la gestión de gobierno3. 

Sobre este aspecto se concentrará el presente análisis. 

Por otra parte el accionar externo  se ha complementado con las numerosas actividades 

internacionales que las distintas áreas del GCBA han realizado, como Turismo, Cultura, 

Comercio Exterior, Medio Ambiente o Hacienda. Con todas ha existido un vínculo permanente 

para mantener una actuación global común, aunque el desarrollo concreto de esas dinámicas ha  

correspondido a cada una de ellas4. 

                                                
1 Abogado, Especialista en Integración Latinoamericana (UNLP). Asesor de organismos públicos y privados 
nacionales e internacionales en materias de integración regional/Mercosur. Desde el año 2000 Coordinador de la 
Dirección General de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
2 La condición de Autonomía le otorga, en Argentina, características únicas con competencias tanto de Municipio 
como de Estado Provincial, según su Constitución de 1994.  
3 Debe mencionarse que en razón de su condición de Capital Federal y siendo uno de los distritos más importantes 
del país, se han desarrollado en forma permanente vinculaciones con Embajadas de numerosos países, 
Organismos Internacionales, como así también visitas de Jefes de Estados y personalidades de todo el mundo. 
4 Según puede contemplarse en la página web: www.buenosaires.gov.ar. 
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Sin duda, todas las acciones han permitido consolidar el objetivo político 

pretendido, un mayor posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires en el escenario 

internacional, con la finalidad de multiplicar sus potencialidades a partir de la promoción 

de su imagen en el exterior. 

5.1. Una política de relaciones internacionales 

Desde el año 2000 (con el inicio de la gestión del Dr. Aníbal Ibarra) se han definido dos 

premisas fundamentales para la política de relaciones internacionales: obtener resultados para 

la gestión de gobierno y colaborar en el nuevo posicionamiento político de las ciudades. Las 

mismas se han trabajado en dos niveles principales: relaciones bilaterales y ámbitos 

multilaterales5. 

� Búsqueda de resultados para la gestión 
Cambiar ciertas dinámicas instaladas, con escasos resultados de las vinculaciones 
internacionales para la administración, ha sido un eje central.  

Para ello se ha trabajado en la consolidación de ciertos acuerdos específicos de 
colaboración (con intercambios y acciones conjuntas puntuales) con diversas ciudades 
del mundo, destacándose lo realizado con: Asunción, Barcelona, Berlín, Madrid, 
Montevideo, Milán,  Quito, París, Roma y San Pablo, entre otras.  

A través de una labor conjunta con diferentas áreas de gobierno se han desarrollado 
propuestas concretas para la gestión del GCBA6. 

 
Este objetivo también se ha mantenido en el accionar desarrollado en las Redes de 
Ciudades, como Mercociudades (a través de las actividades en sus distintas Unidades 
Temáticas), la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (con las acciones de sus 
Comités Técnicos y Programa de Formación Municipal), en otros foros temáticos 
(como CIDEU, OIDP, etc.) y en la participación en el Programa URB-AL (generando 

                                                
5 Debe mencionarse que también se ha desarrollado una creciente labor de Cooperación, tanto como receptor, 
como a través de la participación en programas de oferentes (ejemplo del FOAR – Fondo Argentino de 
Cooperación Horizontal, en el que se colaboró con la presencia de funcionarios del GCBA en 19 misiones en 
América Latina).  
6 La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 34 Hermanamientos y 40 Convenios de Colaboración, por ello se ha 
priorizado un núcleo importante, entres los cuales pueden mencionarse algunos ejemplos puntuales, como: 
Berlín: se realizó un amplio programa de cooperación cultural entre ambas ciudades y actividades sobre derechos 
humanos y memoria 
Milán: Se generaron programas de cooperación cultural (Teatro Colón y la Scala de Milán) y de desarrollo 
económico (particularmente en el área de diseño)  
Montevideo: se desarrollaron acciones conjuntas en turismo (apertura de oficinas de promoción), cultura (como 
difusión de festivales), e intercambios sobre políticas de comunicación 
París: se realizaron intercambios en las áreas de planeamiento urbano y seguridad 
Roma: Se trabajó en intercambios sobre políticas de descentralización, turismo y derechos humanos 
San Pablo: A partir de reuniones entre sus Alcaldes con sus Gabinetes de Secretarios, se coordinaron actividades 
culturales, comerciales y en temáticas medioambientales 
Con estas y otras ciudades se ha priorizado también la formación de funcionarios y ha existido una gran 
coordinación en foros internacionales. 
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un marco de acciones conjuntas sobre temáticas urbanas relevantes, como: lucha contra 
la pobreza, seguridad ciudadana, participación y descentralización,  etc.).  

� Colaborar en el nuevo posicionamiento político de las ciudades.  
La segunda premisa fue sumarse al compromiso que los gobiernos locales han 
entendido relevante para obtener nuevas oportunidades de desarrollo. Se procuró 
cooperar por la presencia de la voz de las ciudades en la toma de decisiones del 
escenario internacional.  

La importancia que las ciudades tienen como receptores principales de tensiones 
económicas y sociales; su cercanía a los ciudadanos, junto a la carencia de instrumentos 
macroeconómicos para revertir los efectos exógenos negativos, exigen contar con una 
posición destacada en la toma de decisiones. Por ello se trabajó tanto por una mayor 
descentralización y autonomía, como por un mejor posicionamiento frente a la 
definición de temáticas relevantes regionales y globales (ejemplo de ello han sido, la 
labor por la presencia de las ciudades en el esquema institucional del Mercosur y el 
proceso de unificación de las mayores federaciones internacionales de ciudades)7. 

 

5.2. La participación en el proceso de integración regional 

Un ejemplo interesante a desarrollar puntualmente que combina el concepto de esta 

nueva dinámica internacional del GCBA ha sido, a mi entender, la experiencia a escala 

regional. 

Por una parte, se han potenciado los trabajos de colaboración a nivel bilateral, 

multilateral y de cooperación; se han buscado y concretaron resultados para la mejor gestión de 

gobierno, y se ha avanzado en la obtención de nuevos espacios políticos en el Mercosur. 

Previo al desarrollo de la experiencia puntual que ha implicado especialmente la 

actuación en Mercociudades, he considerado de interés realizar algunas apreciaciones 

generales sobre la participación de las ciudades latinoamericanas en los procesos de 

integración. 

                                                
7 En ese marco debe señalarse que la Ciudad de Buenos ha ejercido roles de conducción en diversos organismos, 
como: 
MERCOCIUDADES: siempre ha sido miembro del Consejo y durante el período 2004-2005 ha ejercido su 
Secretaría Ejecutiva. 
REMI (Reunión Especializada de Municipios e Intendencias del Mercosur), durante el período 2001-2004 ha sido 
la Coordinación de la Sección Nacional Argentina. 
CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos), desde su conformación en 2004, Miembro del Bureau Ejecutivo 
y el Consejo Mundial 
FLACMA (Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones): Miembro del Comité 
Ejecutivo 
CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano) Vicepresidencia (2005) y Presidencia (2006)  
CUMBRE DE ALCALDES, la ciudad de Buenos Aires desde el año 2001 ha convocado diversos foros de 
alcaldes, con el objetivo de discutir herramientas para un nuevo modelo de desarrollo (puede citarse la 1er. 
Cumbre de Alcaldes de Grandes Ciudades del Cono Sur, del 10 y 11 de mayo de 2001 con la presencia de los 
Alcaldes de Belo Horizonte, Montevideo, Porto Alegre, Rosario, San Pablo y Buenos Aires). 
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Por una parte, si bien ha crecido considerablemente la cifra de gobiernos locales 

involucrados en las relaciones internacionales, aún sigue siendo un número reducido las que las 

llevan a cabo activamente, y esto se profundiza en el espacio de la integración regional 

Por otro lado, no se percibe (en forma general) un cambio de motivación de los actores 

subnacionales en la participación en los procesos de integración regional a la vinculación 

“tradicional” en las relaciones internacionales que, entiendo, ha sido la búsqueda de 

oportunidades (económicas, políticas, de cooperación) para sus regiones o territorios.  Es decir, 

las ciudades latinoamericanas no se han involucrado en la integración regional con un espíritu 

u objetivos específicos. 

Esto sucede por diversos motivos, como por ejemplo, la baja disposición de los 

gobiernos nacionales (conductores naturales de los procesos de integración regional, como el 

Mercosur) a involucrar a nuevos actores y a entender la relevancia de incorporar la agenda 

positiva que los ámbitos subnacionales, entre otros, pueden generar. A esto debe sumarse que 

los altibajos en las propias experiencias integracionistas han debilitado el interés de muchos 

actores, públicos y privados. 

En ese contexto, debe destacarse el rol que ha cumplido Mercociudades, a la que ha 

apostado claramente el GCBA en este período. 

Esta red, creada en 1995, ha sido una construcción política iniciada y desarrollada  por 

las ciudades, y que ha tenido como principal objetivo (a diferencia de la mayor parte de las 

redes) alcanzar una participación de las mismas en el esquema institucional del Mercosur 

(además de impulsar el intercambio y la cooperación). Es decir, ha propuesto desde sus 

orígenes la presencia de las ciudades en el proceso de integración. 

Inicialmente fue núcleo de las grandes ciudades, pero esta dinámica se modificó y en la 

actualidad cuenta con más de 160 miembros de diversos tamaños relativos (en los que habitan 

cerca de 75 millones de ciudadanos), y bajo un esquema institucional sencillo (Asamblea 

General, Consejo, Secretaría Ejecutiva, Unidades Temáticas y Secretaría Técnica Permanente), 

se ha distinguido por su trabajo, a lo largo de estos primeros 10 años, con espíritu y 

vocación regional bajo la convicción de que otro Mercosur es posible. 

Por ello, siempre ha propiciado un proyecto regional integral, que superara la visión 

comercialista y que tuviera en cuenta las cuestiones sociales, productivas, medioambientales, 

culturales, educativas y que, especialmente, contemplara la relevancia de la participación de la 

sociedad, para lo cual las ciudades podían ser un nexo para “acercar el Mercosur a la 

ciudadanía”. 
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En ese contexto el GCBA ha considerado a Mercociudades como un espacio prioritario, 

por lo cual ha sido miembro de su Consejo, ha coordinado Unidades Temáticas (como 

Educación, Cooperación Internacional y Cultura) y ha ejercido la Secretaría Ejecutiva durante 

el período 2004-20058.  

En cuanto al vínculo de Mercociudades con el Mercosur, debe destacarse que tras 

numerosas tratativas en el año 2000, a partir de la Dec. 59/00 CMC y la Res. 90/00 GMC, se 

creó la REMI (Reunión Especializada de Municipios e Intendencias del Mercosur), que 

funcionó hasta 2004 (siendo el GCBA coordinador de la Sección Nacional Argentina). 

La REMI ha demostrado que las ciudades en el Mercosur han trabajado aisladas de la 

dinámica real del proceso; y ha modificado el espíritu de trabajo de Mercociudades (no sólo 

por no reconocerla institucionalmente) al cambiar su lógica regional por el funcionamiento de 

secciones nacionales. Pero finalmente ha sido la propia Red la que le otorgó vida y 

funcionamiento real a la REMI. 

Estas circunstancias han llevado a solicitar un nuevo marco institucional para los 

gobiernos locales en el Mercosur, basado entre otros motivos en que sus autoridades son 

electas y que han incrementado notablemente sus ámbitos de competencia.  

Mercociudades ha tomado nuevamente la iniciativa y ha elevado una propuesta para la 

creación del Foro de las Ciudades, pero finalmente la Dec. 41/04 CMC (de diciembre de 2004) 

ha dado origen, sin discusión alguna con los propios actores, al Foro Consultivo de 

Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur. 

El mismo, que consta de dos Comités (uno de Municipios), no ha podido constituirse a 

lo largo de 2005 por desavenencias entre los gobiernos nacionales. Mercociudades ha 

solicitado que, por su trayectoria y la experiencia de la REMI, sea reconocida como 

coordinación del mencionado Comité. 

Esta descripción de la vivencia del GCBA en Mercociudades y Mercosur, puede 

tomarse como una clara demostración de las dificultades que los gobiernos nacionales han 

tenido en reconocer que los actores subnacionales han desarrollado una importante labor de 

                                                
8 El Plan de Trabajo 2004/2005 de Mercociudades, fue elaborado a partir de la propuesta de la Secretaría 
Ejecutiva / Buenos Aires, y ha consistido en dos ejes principales: Interno y Externo; el primero de ellos tuvo como 
objetivos centrales: políticas de fortalecimiento de la Red, Estrategias de Desarrollo Local y de Apertura a la 
Sociedad; el segundo estuvo basado en la Vinculación con Mercosur, Presencia en otros Foros Internacionales y 
Cooperación.  
El Plan de Trabajo y los resultados obtenidos, que constan en el Informe de Gestión de la Secretaría Ejecutiva, se 
encuentra disponible en www.mercociudades.org 
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acercamiento y compromiso con el proyecto regional9, sin apoyo10, y que pueden aportar una 

agenda positiva al complejo camino de consolidar al Mercosur como nuevo camino para un 

modelo de desarrollo alternativo.   

5.3. Consideraciones finales 

Para avanzar en los comentarios finales considero de interés responder a algunas de las 

principales preguntas que han guiado la convocatoria a este Seminario; entre ellas: 

1. Desde la experiencia concreta, cómo responder a la pregunta ¿para qué sirve a una ciudad 

su acción internacional? 

Podría resolverse sólo mostrando otros 2 ejemplos, uno en Brasil y otro en Argentina. 

Porto Alegre y Rosario ¿puede desconocer la importancia de sus acciones externas / política de 

relaciones internacionales en el  posicionamiento que las ciudades (no sólo sus gobiernos) han 

alcanzado? Siendo ciudades intermedias han logrado una notoriedad y presencia internacional 

que sólo ha respondido a una clara decisión política de los gobiernos, y sus actores sociales, de 

brindar otras alternativas a sus ciudades. 

En un mundo complejo y competitivo como el actual, aquellas ciudades que potencien 

su accionar internacional, podrán: 

� Conocer mejor las alternativas que el contexto brinda para su desarrollo, y de allí 

permitirse planificar posiciones pasivas (no generan nuevas acciones), defensivas (sólo 

trabajan sobre aquellos efectos que pueden cambiar su situación, por ejemplo 

productiva) o activas (definir estrategias para aprovechar con nuevas políticas e 

instrumentos dicho contexto, como ha sido el caso de los dos ejemplos mencionados). 

� Al intercambiar experiencias de políticas públicas, enriquecer las opciones para su 

ciudad. 

� Demostrar un modelo de ciudad, en la cual existe un accionar global que pretende 

otorgar nuevas opciones a los distintos actores locales. 

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se percibe claramente que las acciones 

emprendidas para posicionar la oferta cultural, turística o de inversiones (desde las 

                                                
9 Mercociudades realizó durante el período diciembre 2004 – diciembre 2005, más de 40 actividades; 
destacándose entre ellas: 1er. Curso de Capacitación para funcionarios municipales “Integración Regional, 
Gobiernos Locales y Sociedad, Convenios de Colaboración con el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (de la 
Cancillería Argentina) y con la Asociación Universidades Grupo Montevideo; una Ronda de Negocios, la II 
Muestra de Ciencia y Tecnología, Concursos, Seminarios y talleres de capacitación entre otras. 
10 No ha existido la estrategia de sumar la participación social en el proceso regional, y esto ha demostrado la 
coherencia del “modelo Mercosur” que se ha pretendido en los años 90, con una gran concentración en la toma de 
decisiones y en los beneficios de un proyecto marcadamente comercial. 
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productivas, de infraestructura, a la promoción de Bs.As. como lugar para la realización de 

films o centro de diseño), ha generado nuevas alternativas de desarrollo, empleo y 

crecimiento general que, por otra parte, han permitido al GCBA realizar nuevas políticas 

de inclusión social.   

En este punto debería abordarse un aspecto particular ¿cómo deben medirse los 

resultados?  

En el caso de las relaciones internacionales políticas (desligadas del accionar externo, 

tal como se planteara al inicio del presente), no deben medirse los resultados sólo por la 

obtención de logros económicos para la ciudad; ya que es necesario saber interpretar la 

importancia que implica, para alcanzar mejores políticas públicas y sus logros, el intercambio 

de experiencias, la formación de funcionarios y las consecuencias de los contactos políticos. 

El desarrollo general del accionar externo si persigue nuevas opciones con resultados 

económicos más visibles para la ciudad, tanto al realizar misiones comerciales o rondas de 

negocios o a través de la promoción turística, y su eficacia si podrá medirse por logros 

cuantificables. 

Por lo tanto, las relaciones internacionales deben contemplarse como una inversión 

a mediano y largo plazo; por ello es relevante que los diferentes gobiernos puedan darle 

continuidad a este accionar y no sean sólo políticas que llevan adelante determinadas 

administraciones o líderes. 

2.¿Existe incidencia en la política exterior?  

Pese al prolífico accionar internacional que las ciudades han realizado a escala global (y 

más allá de las numerosas dificultades jurídicas que enfrentan aún los gobiernos 

subnacionales), existe un gran desconocimiento por parte de los gobiernos nacionales sobre el 

mismo. 

Si bien se han dado en Argentina nuevas fórmulas de vinculación, a partir del año 2003, 

del Ministerio de Relaciones Exteriores con los gobiernos subnacionales11, no hay una cultura 

clara de los gobiernos centrales en comprender, por un lado, los beneficios de sumar 

dichas actividades y, por el otro, en involucrarlos en la toma de decisiones (aún cuando la 

mayor parte de las consecuencias de las negociaciones internacionales se dan en un territorio 

                                                
11 El GCBA ha participado activamente de los encuentros realizados entre gobernadores y embajadores argentinos 
con destino en los países con mayor vínculo. También puede destacarse la política desarrollada “la Cancillería en 
el Interior” que ha permitido la presencia de los principales conductores de la política exterior en distintas 
provincias. 
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gobernado por una autoridad subnacional, las que en muchas veces son vistas por la sociedad 

como el nivel gubernamental de mayor responsabilidad, por su cercanía). 

En el informe Cardoso elaborado para la ONU se plantea  

“En una época en que la descentralización está configurando el paisaje político con tanta 
fuerza como la globalización, también es importante que la ONU encuentre formas más 
profundas y sistemáticas de colaboración con los representantes elegidos y las autoridades en 
el plano local....Las autoridades locales han desempeñado un papel creciente en los debates de 
política de las Naciones Unidas y en la consecución de objetivos globales......Por tratarse de 
autoridades locales elegidas, sus posiciones políticas tienen importancia y reflejan las 
opiniones del público”12. 

Por último, otro ejemplo valioso de cómo los gobiernos locales pueden posicionarse 

frente a los alcances de política exterior lo ha marcado Bogotá, ante las negociaciones del 

Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos y sus fundamentos son muy 

claros:  

“Bogotá es el centro más importante de gestión  y desarrollo del país. En la última década se 
ha consolidado como modelo para otras regiones, gracias a la planeación y visión de futuro. 
Aporta el 25% del PIB nacional, con mayores tasas de crecimiento que el promedio nacional, el 
37% de las empresas del país están ubicadas en Bogotá.....lo cual le otorga una importancia 
geoestratégica sustancial que es necesario proteger, promover y proyectar frente a los nuevos 
retos comerciales que enfrentará y a las diferentes regiones en su conjunto....La inminente 
liberalización con Estados Unidos resalta la necesidad de analizar las implicancias del TLC 
desde la visión local-regional, para identificar oportunidades y amenazas y señalar al gobierno 
nacional los riesgos en los asuntos de interés para Bogotá”13. 

3. ¿El Mercosur hoy motiva la participación de las ciudades?  

El nuevo marco político regional (originado a partir del 2003 con los gobiernos de Lula, 

Kirchner y Tabaré Vázquez) ha generado grandes expectativas sobre la definición de un nuevo 

modelo de integración en el Cono Sur y en Sudamérica; lo cual implicaba salir  de la visión 

excesivamente comercialista hacia una opción  más profunda, que contemplara aspectos 

postergados como el social, el productivo, el cultural y, especialmente, alcanzar una mayor 

democratización del Mercosur. 

Si bien han existido declaraciones y gestos comunes para mostrar esta nueva 

predisposición a conformar un modelo más profundo de integración, que se diferencie del 

concretado en la década de los 90, numerosas dificultades internas y ciertos desencuentros 

                                                
12 “Informe del Grupo de Personas Eminentes sobre las relaciones de las Naciones Unidas con la Sociedad Civil”, 
presentado por Fernando Henrique Cardoso a Kofi Annan el 22 de junio de 2004. 
13 “Recomendaciones de Bogotá para l negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos – 
Asuntos constitucionales, institucionales, solución de diferencias, inversión y competencia”. Alcaldía Mayor de 
Bogotá. 
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sobre objetivos comunes, metodologías y liderazgos, han privado a la región de mayores 

resultados. 

Desde Mercociudades (con la participación activa del GCBA) se ha propiciado dicha 

profundización, como lo demuestran tanto sus declaraciones y acciones concretas, como así 

también la solicitud de un mayor espacio institucional para las ciudades en el Mercosur. 

El desafío del bloque regional es lograr en todos sus miembros, y por ende en todos 

los actores sociales que lo componen, una mayor identidad y sentido de pertenencia con el 

Mercosur. Para ello la discusión debe ser clara y profunda. No puede consolidarse un proyecto 

regional con permanentes desconfianzas, con dificultades en la percepción por parte de los 

socios de los beneficios de su participación y sin una ciudadanía involucrada. 

Este espíritu fue recogido en la propuesta de Uruguay para su Presidencia Pro Témpore 

(del segundo semestre de 2005) SOMOS Mercosur: 

El Dr. Tabaré Vázquez ha realizado la presentación, en la Cumbre de Mercosur realizada en 
Asunción en 2004, “El especial momento político que está viviendo el Mercosur amerita, hoy 
más que nunca, que avancemos también en la integración cultural y en la integración de los 
ciudadanos de la región. Esta dimensión de la integración requiere de la construcción de 
subjetividades e identidades supranacionales....”..”atrás deberán quedarán quedar intereses 
corporativos o rivalidades secundarias que hoy están latentes en las sociedades de nuestros 
países”..”Es tiempo de avanzar en la construcción del Mercosur ciudadano, ya que será ese el 
espacio democrático donde trabajosamente seguiremos construyendo nuestros acuerdos. 
Debemos asumir que todos SOMOS Mercosur y que de todos nosotros depende el éxito de este 
formidable proyecto político”. 

Con SOMOS Mercosur ha estado plenamente identificada Mercociudades y ha 

participado activamente. Por ello existe la expectativa que, desde los liderazgos nacionales con 

el acompañamiento amplio de los diversos actores sociales, pueda iniciarse una etapa de 

consolidación real de un proyecto regional que permita alcanzar ese nuevo modelo de 

desarrollo que los cambios políticos han permitido esperar. 

Sin duda existe un gran potencial para consolidar la agenda positiva de las relaciones 

internacionales que las ciudades desarrollan (a escala global, regional y en los procesos de 

integración), pero aún persiste un particular desafío para los gobiernos locales, hacer más 

visibles los resultados positivos que para las gestiones de gobierno y los ciudadanos generan 

las mismas.  
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Este ha sido el espíritu del trabajo que se ha desarrollado desde el GCBA en este 

tiempo14. 
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