
    
  
 
 
 
 

 

Como Responder ao Questionário de Cidades e Consórcios 
Neste guia, os gestores públicos de Cidades e Consórcios encontrarão informações práticas que os 

ajudarão a responder ao questionário de postulação à Cooperação entre Cidades do IUC-LAC.  

Abaixo, apresentamos cada seção do questionário seguidas de instruções para respondê-las. 
 

 
1. Nome da cidade/consórcio: __________________________________________________________; 
Local da cidade/consórcio (Estado/Região e País): __________________________________________ 
 
Na pergunta de Local, o gestor deve indicar o estado em que se localiza sua cidade/consórcio. Se 
o consórcio englobar municípios de mais de um estado, deve-se indicar esses estados ou a região 

em que se encontram tais municípios. Escreva, ainda, que sua cidade/consórcio fica no Brasil. 
 
 

 
2. Tamanho da população: Urbana: _______________________; Rural: __________________________ 
 

Indicar, na primeira parte, qual o tamanho da população na área urbana do município ou 
consórcio. Na segunda parte, indicar o número de habitantes na zona rural. 

 
 

 
3. PIB da cidade/consórcio (em Euros ou Dólares por pessoa por ano): __________________________ 
 

O PIB deve ser indicado em termos de pessoa por ano e em Euros ou Dólares. Para calcular o 
valor, o gestor pode fazer a conversão de Real para Euro no seguinte site (em inglês): 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Pode, também, 
usar o valor de R$ 1,00 = € 0.27391 (valor referente ao mês de Junho de 2017, retirado da página 

“Inforeuro”, no link acima).  

Após saber o valor do PIB total anual, deve-se dividi-lo pelo tamanho da população da 
cidade/consórcio. 

 

 

4. Questões ambientais mais críticas em sua cidade/consórcio: 
(a) Água:  Pouco Crítico  Relevante  Altamente Crítico  
(b) Tratamento de águas residuais:  Pouco Crítico  Relevante  Altamente Crítico  
(c) Drenagem e gestão de inundações:  Pouco Crítico  Relevante  Altamente Crítico  
(d) Gestão de resíduos sólidos:  Pouco Crítico  Relevante  Altamente Crítico  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm


    
  
 
 
 
 

 

(e) Transporte público:  Pouco Crítico  Relevante  Altamente Crítico  
(f) Energia limpa / renovável:  Pouco Crítico  Relevante  Altamente Crítico  
(g) Eficiência energética dos edifícios:  Pouco Crítico  Relevante  Altamente Crítico  
(h) Desenvolvimento inteligente de 
cidades:  

Pouco Crítico  Relevante  Altamente Crítico  

(i) Promoção da economia de inovação 
"verde":  

Pouco Crítico  Relevante  Altamente Crítico  

(j) Outros: _________________________________________________________________________ 
 

Em cada um dos pontos acima, o gestor deve indicar quão relevante é aquele fator entre as 
dificuldades ambientais enfrentadas por sua cidade/consórcio. Na opção “Outros”, pode citar um 

fator que não conste dentre os demais descritos. 
 
 

 
- Questões mais críticas para a cooperação entre sua cidade/consórcio e outra (Selecione entre as 
opções de “a” a “i” da lista acima):  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

Citar os temas ambientais e de desenvolvimento sustentável mais importantes e de maior 
interesse para ser foco de um acordo de cooperação. 

 
 
 

- Iniciativas atuais para enfrentar esses problemas (descrever):  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

Descreva as ações que sua cidade/consórcio já realiza ou os planos que tem para enfrentar o 
problema. 

 
 

 
5. Instrumentos de planejamento urbano disponíveis: 
Desenvolvimento Estratégico: SIM  / NÃO  (Comentários:) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Plano diretor urbano: SIM  / NÃO  (Comentários:) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 



    
  
 
 
 
 

 

Plano setorial: SIM  / NÃO  (Comentários:) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Plano de ação climática: SIM  / NÃO  (Comentários:) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Outros: (Comentários) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

Nessa seção, aponte quais das ferramentas acima sua cidade/consórcio já tem e, nos 
comentários, deixe informações relevantes sobre tais instrumentos: se já está sendo aplicado, se 

ainda está sendo elaborado, desde quando é usado, como foi o processo de elaboração, quais 
objetivos tinha e quais já foram alcançados, etc.; enfim, informações que deixem claro como é o 

plano e em qual fase de implementação ele está. 

Na opção “Outros”, cite e explique aquelas ferramentas não citadas nas opções anteriores, mas 
que são importantes para o planejamento urbano em sua cidade/consórcio. 

 
 
 

6. Cooperação Internacional UE ou América Latina-Caribe: 
Cooperação internacional já existente: (Descrever) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Objetivos: (Descrever) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Realizações: (Descrever) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

Apresente, se houver, acordos ou práticas de cooperação internacional das quais seu 
consórcio/cidade já participa, com objetivos e realizações. 

 
 
 

7. Participação em redes de cidades: (Descrever) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 

Se seu consórcio/cidade participa de alguma rede de cidades ou governos locais, nessa seção 
descreva a rede, seus objetivos, resultados e áreas de atuação. 

 
 



    
  
 
 
 
 

 

 
8. Participação no Pacto de Prefeitos: SIM  / NÃO  Se sim, desde quando? 
____________________________________________________________________________________ 
Algum apoio recebido? (Descrever) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Indicar se a cidade/consórcio aderiu ao Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia e, se sim, 
apontar o ano ou mês em que fez a adesão. O Pacto faz parte do Componente 2 do Programa IUC, 
por isso, ele é de interesse para a escolha das cidades/consórcios que farão a cooperação com 

cidades europeias (Componente 1).  

Todos os governos locais do mundo – independentemente do tamanho ou localização da cidade – 
estão convidados a integrar o Pacto. Para saber mais sobre ele, acesse (em inglês): 

http://www.globalcovenantofmayors.org/ 

 

 

9. Mecanismos preferenciais de participação na cooperação entre cidades IUC-LAC: 
Visitas de intercâmbio: SIM /NÃO ;  

Assistência técnica: SIM /NÃO ; 

Estágios: SIM /NÃO ; 

Workshops: SIM /NÃO ; 
Outros: (Descrever) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
Entre as diversas atividades que o IUC-LA poderá promover para selar a cooperação entre cidades 

europeias e latino-americanas (intercâmbios, assistência técnica, estágios, workshops, etc.), 
indique aquelas que mais interessam a sua cidade/consórcio. Na opção “Outros”, sugira 

atividades que não estão nas opções anteriores. 
 
 
 

10. Qual valor agregado você espera da cooperação entre cidades do IUC-LAC? 
Introdução às melhores práticas: SIM /NÃO  Se sim, quais práticas? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Experiência prática SIM /NÃO  

http://www.globalcovenantofmayors.org/


    
  
 
 
 
 

 

Assistência técnica para preparar projetos-pilotos: SIM /NÃO  Sugestões específicas: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Quais das melhores práticas da sua cidade/consórcio são as mais adequadas para a cooperação 
internacional? (Descrever) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

Nessa seção, os gestores devem expressar suas expectativas em relação ao IUC-LAC. Nas duas 
primeiras opções, deve-se indicar se as espera da cooperação ou não. Na terceira, indicar o que 

sua cidade/consórcio pode oferecer de mais adequado à cooperação. 
 
 
 

11. Há alguma cidade da Europa favorita para esta cooperação? 
SIM /NÃO  Se sim, indicar a cidade e o motivo: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

Se sua cidade/consórcio já conhece alguma prática de governo local europeu nos temas de 
desenvolvimento urbano que pode ser interessante a sua realidade, ou se já mantém contato com 
alguma cidade e deseja aprofundar os laços, ou se, simplesmente, tem interesse em saber mais 
sobre como determinada cidade enfrenta determinado problema, indique qual cidade é essa e o 

porquê do interesse. 
 
 

 
Indique a pessoa da administração de sua cidade/consórcio que atuará como único ponto de contato na 
cooperação entre cidades do IUC-LA: 
Nome:_______________________________________________________________________________ 
Título (Sr., Sra., Dr, etc.): ____________, Departamento: ______________________________________, 
Endereço:____________________________________________________________________________ 
E-mail: ___________________________________; Telefones: _________________________________ 
 
Através dessa pessoa, a organização do IUC-LAC poderá comunicar-se de forma mais prática com 
sua cidade/consórcio. Portanto, esse ponto de contato deve ser alguém com disponibilidade para 

responder sobre o Programa. 
 
 
 
 

Caso ainda haja dúvidas sobre o Questionário e sobre como respondê-lo,  
entre em contato com: info@iuc-la.eu 

mailto:info@iuc-la.eu

