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PLATFORMA
Square de Meeûs 1
1000 Brussels
Bélgica

www.platforma-dev.eu
+ 32 2 265 09 30
@Platforma4Dev
connect@ccre-cemr.org

CONNECT é uma iniciativa da VNG International e de 
PLATFORMA, uma coligação pan-europeia representando mais 
de 100.000 municípios locais e regionais. Apoiada pela Comissão 
Europeia, facilita a partilha de experiências, que atua como 
catalisador para a mudança e a aprendizagem. a nível pessoal, 
organizacional e comunitário.

Intercâmbio de experiências entre municípios  
para alcançar resultados tangíveis
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Mais de 100.000 
municípios têm um  

know-how muito próprio 
que podem partilhar

CONNECT continua a trabalhar mesmo após estabelecida a 
união – supervisionando e avaliando as medidas tomadas antes, 
durante e depois do intercâmbio. Este conjunto de ações 
conduz a soluções concretas, a novas ideias e a ligações valiosas.

Partilha de conhecimentos
Para aumentar o impacto de CONNECT, as associações 
governamentais locais e regionais estão envolvidas em todos  
os intercâmbios. Estas podem participar em eventos e partilhar 
as lições e boas práticas aprendidas – quer  com os governos 
locais e regionais, quer com o governo central ou com a 
comunidade  internacional doadora. CONNECT também 
documenta as melhores práticas, para que outros possam 
beneficiar de igual modo.  

Flexível,  
rede mundial

das autoridades locais que 
compreendem os problemas que 

os governos locais atualmente 
enfrentam. 

Generalização da 
aprendizagem  

é o objetivo de CONNECT, 
pois partilhar experiências 

produz  medidas diretas e a uma 
aprendizagem mútua.

A abordagem  
colega-a-colega

aproxima as pessoas com funções 
profissionais semelhantes, mas 
de diferentes partes do mundo, 

gerando confiança mútua e 
alcançando soluções concretas  

e pragmáticas.

Atualmente, os governos locais e regionais de todo o mundo 
podem começar a fazer progressos visíveis em questões 
diversas, desde o planeamento urbano até ao planeamento 
rural, passando pelo ecoturismo, saneamento, etc. Como? 
Solicitando experiência local através de CONNECT.

CONNECT, partilhe a aprenda  
com os seus colegas

“ Conhecimento e competências são partilhados com pessoas 
que executam o mesmo trabalho, enfrentam os mesmos 
problemas e procuram o mesmo tipo de soluções práticas.”

Frédéric Vallier 
CEMR SECRETÁRIO-GERAL DA  
PLATFORMA

“ Graças a  CONNECT conseguimos reunir 
muitos intervenientes e construir um plano 
conjunto para a gestão do saneamento  
em Agona West.”

George Freeman 
RESPONSÁVEL MUNICIPAL PELO AMBIENTE E SAÚDE 
ESCRITÓRIO DE AGONA MUNICIPALIDADE OCIDENTAL DO GANA

Orientada pela 
procura

com base nas necessidades 
dos governos locais  

e regionais nos estados-
membros da UE.

Cria oportunidades
para os governos locais 

e regionais para uma 
cooperação internacional 

descentralizada.

“ Tem-se uma perspetiva diferente 
sobre como lidar e resolver os 
problemas na prestação de serviços 
para o governo local.”

Sigrún Árnadóttir
MAYOR SANDGERÐI MUNICÍPIO  
DA ISLÂNDIA

CONNECT é um novo e prático mecanismo criado por 
PLATFORMA e um dos seus parceiros fundadores, a VNG 
International, e apoiado pela Comissão Europeia. Este 
mecanismo permite-lhe  entrar em contacto com homólogos 
de outros países e beneficiar da sua experiência, conhecimentos 
e competências. Pode, igualmente, difundir a sua experiência a 
proveito dos municípios e regiões de todo o mundo.

União de municípios
Tudo começa com um pedido. Quando o pedido tiver sido 
validado,  CONNECT procura colegas municipais na Europa e   
e para além dela: pessoas com a devida experiência e 
conhecimento do trabalho em causa. CONNECT une 
cuidadosamente os funcionários (eleitos) locais e regionais e  
a sua experiência – e propõe o intercâmbio. 
Este intercâmbio pode assumir a forma de:
• Atribuição de peritos
• Mesas redondas

• Colocações de trabalho 
temporárias

• Visitas de estudo

As primeiras CONEXões
Na Primavera de 2017,  funcionários municipais da  
Islândia, Espanha e Holanda partilharam competências  
e conhecimentos com colegas no Cambodja, Colômbia,  
Gana e Uganda.

Saiba mais
Pode descobrir mais acerca de CONNECT e  
de PLATFORMA em www.platforma-dev.eu/connect 

Está interessado(a) em fazer parte de CONNECT? 
Envie-nos um e-mail para connect@ccre-cemr.org 
Ou ligue para +32 2 265 09 30 
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