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INTRODUÇÃO

▪ Embora evidente na sua formulação, se trata de um assunto extremamente complexo

▪ Diz respeito ao arcabouço institucional (ou aos aspectos do mesmo) que tornam possível e/ou 
viável uma política nacional de desenvolvimento urbano

▪ Em sentido mais estrito, se refere a relação entre os entes da federação, seja no sentido vertical, 
seja no sentido horizontal

▪ O trabalho busca estabelecer parâmetros de ação para a PNDU dentro desse contexto

▪ A indagação toma como ponto de partida outras pesquisas finalizadas e em andamento no âmbito 
da PNDU



GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA

▪ Federalismo

-Funções precípuas: integração territorial, coesão institucional, coordenação      
governamental

-Funções complementares: cooperacão entre os entes da federação, participação social em   
diferentes níveis e instâncias de governo

▪ Governanca pública

-Governança e participação social nas decisões públicas

-Governança e Estado-rede

-Governança na construção de uma esfera pública menos centrada na figura do Estado



GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA NO BRASIL

▪ Definição constitucional das competências entre os entes que compõem a federação

▪ O papel dos municípios na politica urbana: o Estatuto da Cidade e o Estatuto da Metrópole

▪ A experiência dos Planos Diretores Participativos

▪ A experiência do Programa Territórios da Cidadania



A GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA E A PNDU 

▪ Diversidade territorial (integração territorial)

▪ Capacidades institucionais (coordenação governamental)

▪ Autonomia municipal (cooperação entre os entes da federação)

▪ Integração das políticas setoriais (coordenação governamental)

▪ Participação social (desafios da governança)



CONCLUSÕES

▪ As capacidades institucionais (municipais) devem ser tanto premissa quanto resultado da PNDU

▪ A autonomia municipal é condição necessária das relações de cooperação entre os entes da 
federação

▪ A participação social exige abertura institucional, compartilhamento de informações e valorização 
de uma esfera pública ampliada

▪ É preciso considerar a questão do financiamento
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