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Nº 4, dezembro 2021
O ano de 2021 chegou a um bom fim para a Cooperação Brasil-Alemanha para o
Desenvolvimento Urbano Sustentável. Durante as negociações bilaterais entre os dois países
entre os dias 17 e 19 de novembro de 2021, ambos expressaram o interesse em continuar e
ampliar a cooperação para cidades sustentáveis. Assim, você pode contar com o nosso portfólio
de cooperação técnica para a transformação urbana por mais tempo.
Além disso, dois projetos de Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano com foco
em habitação social (EEDUS) e água (ProEESA) encerraram as atividades com resultados bem
sucedidos, satisfatórios e relevantes para as cidades no Brasil.
Em dezembro, temos mais motivos para comemorar: o novo projeto sobre Desenvolvimento
Urbano Sustentável (DUS) financiado pelo Ministério Federal da Cooperação Econômica e
Desenvolvimento, o BMZ, está começando e vai se concentrar no desenvolvimento urbano
integrado e participativo.
Celebre conosco e confira as notícias mais recentes de nossos projetos!
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Estamos felizes por um novo ano com mais cooperação e resultados empolgantes.
Feliz Natal e boas festas!
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Um dos pilares centrais do projeto ANDUS é a cooperação com municípios brasileiros. Nesse sentido,
foi desenvolvido o processo de mentoria em instrumentos para o desenvolvimento urbano sustentável.
Baseado em critérios como porte e lideranças femininas na prefeitura, foi feita a seleção de 12
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O Plano de Ação Estadual de Combate ao Lixo no Mar (PACLM/PE) foi criado com o objetivo de alertar a
população sobre a gravidade do lixo no mar e estabelecer diretrizes para solucionar o problema. Para isso,
foram desenvolvidos diagnósticos, webinars e oficinas participativas com a presença de especialistas,
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do poder
público
e setor
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e daEstadual
sociedade civil.
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