
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!

Estamos felizes por um novo ano com mais cooperação e resultados empolgantes. 
Feliz Natal e boas festas!

Sarah Habersack Leticia Oliveira Arnd Helmke
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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 
municípios e um consórcio para se juntarem aos municípios-piloto do projeto. Essa cooperação propicia 
um ambiente de intercâmbio e aprendizagem, tanto pelo compartilhamento de boas práticas e lições 
aprendidas quanto de métodos de aplicação dos instrumentos.

O projeto EEDUS elaborou uma Metodologia de Avaliação Pós-ocupação para empreendimentos de 
Habitação de iIteresse Social. A partir desta sistematização, tornou-se possível identificar as melhorias 
de eficiência energética nas habitações e as necessidades de equipamentos urbanos nas edificações já 
produzidas pelo antigo programa habitacional do governo. Esta metodologia foi validada com a aplicação 
em três empreendimentos-pilotos em regiões distintas do Brasil, a fim de subsidiar um programa de 
requalificação nacional.

Por meio do projeto EUROCLIMA+, a iniciativa Acelerando a Mobilidade Urbana Sustentável em Cidades 
Brasileiras é implementada pela GIZ Brasil, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional 
(MDR), apoio do Ministério da Economia (ME) e do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES). Os objetivos desta ação são apoiar a elaboração de projetos de mobilidade urbana 
sustentáveis e ampliar o acesso às oportunidades de financiamento climático. Com esses projetos, 
visa-se contribuir para o cumprimento das metas brasileiras de redução de emissões de gases de efeito 
estufa. 

O engajamento e a contribuição do ProEESA foram reconhecidos pela Associação Brasileira de Agências 
Reguladoras (ABAR). O projeto atuou de forma a fomentar a troca de conhecimentos entre agências 
reguladoras infranacionais de saneamento por meio de capacitações, publicações e participação ativa 
na discussão pública. Destacam-se os trabalhos sobre o nível econômico de perdas de água, tema 
muito relevante para estabelecer metas contratuais ajustadas às condições locais e para as propostas 
de eficiência energética para normativos de regulação. 

O projeto FELICITY realizou, em parceria com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) 
e com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo (SIMA-SP), um ciclo de webinars 
e oficinas voltados para a preparação de projetos de eficiência energética e geração distribuída em 
prédios públicos. As capacitações ocorreram de maneira remota, com foco na aplicação prática e 
alcançaram mais de 200 servidores e servidoras de municípios e das instituições parceiras. 

Fruto da cooperação entre o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e a Fundação Nacional 
e Saúde (FUNASA), foram lançados cursos de ensino a distância sobre gestão sustentável de 
resíduos sólidos urbanos no âmbito do projeto de cooperação técnica ProteGEEr. Os cursos tratam 
dos Fundamentos e Premissas-Chave para a Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos Urbanos e do 
Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos. Eles são destinados para profissionais, gestores 
e gestoras municipais interessados em ampliar seus conhecimentos sobre a gestão sustentável do lixo 
urbano.

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, 
representantes do poder público e setor privado e da sociedade civil. A elaboração do PACLM/PE é uma 
iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PE) em parceria com o projeto de 
cooperação técnica TerraMar.   

O City Climate Finance Gap Fund, implementado pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) em 
cooperação com a GIZ, aprovou a assistência técnica às cidades de Campinas e do Rio de Janeiro. O 
projeto visa apoiar a quantificação dos benefícios econômicos e sociais das soluções baseadas na 
natureza e a preparação de parques lineares urbanos como uma medida para a adaptação às alterações 
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