
RESUMO DA 
COOPERAÇÃO:

YUCATÁN (MEX) - LIUBLIANA (SLO)

COOPERAÇÃO 

ENTRE R
EGIÕ

ES



YUCATÁN (MEX) - LIUBLIANA (SLO)

· Desenvolvimento 
Sustentável 

·  Economia 
Circular

· Gestão de 
Resíduos

1. Desenvolvimento sustentável, uso 
sustentável dos recursos e tornar os ODS 
regionais e funcionando como estrutura 
para as alianças 

2. Adotar práticas de economia circular em 
Yucatán e incrementar a valorização e 
tratamento de resíduos à zero

3. Guia para uma estratégia integral de gestão 
de resíduos

4. Mobilidade coletiva, limpa e eficiente

5. Turismo socioambiental

6. Estabelecimento de uma agência de 
desenvolvimento em Yucatán

· Mobilidade 
Sustentável

· Turismo 
Sustentável

 · Agência de 
Desenvolvimento

AS REGIÕES DE YUCATÁN, MÉXICO, 
E DE LIUBLIANA, NA ESLOVÊNIA, 
TRABALHARAM EM CONJUNTO 
NOS TEMAS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, ECONOMIA CIRCULAR, 
MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E OUTROS. 
A DISSEMINAÇÃO E A SENSIBILIZAÇÃO 
ECOLÓGICA TIVERAM PRIORIDADE NAS 
ATIVIDADES DESTA COLABORAÇÃO. 

PRINCIPAIS TEMAS

PRIORIDADES



• Integrar os ODS em documentos e programas 
estratégicos

• Estabelecimento de metas e indicadores de 
ODS para cada região

• O Centro de Inovação Tecnológica (México) 
se converterá en membro de Living Lab, que 
faz parte do Centro de Excelência InnoRenew 
(Eslovênia)

• Estabelecimento de ecossistemas de 
inovação baseados na economia circular

• Compartilhar estratégias de anticontaminação 
e de conservação 

• Reutilização de resíduos agroalimentares na 
cadeia de produção como fonte de energia 
(economia circular)

• Desenvolver uma Visão e Estratégia de 
Resíduo Zero

• Projetos educativos e culturais de economia 
circular

• Duas missões foram realizadas: a primeira 
de 14 a 18 de janeiro de 2019 para identificar 
os tópicos a serem trabalhados, como os 
ODS, e para apresentar alguns instrumentos 
normativos. Ainda, a missão ajudou a construir 
pontes de colaboração com outras agências 
governamentais e inspirou ambas as partes 
a encontrarem metodologias, existentes ou 
novas, que guiem o trabalho no futuro.

• Já a segunda missão ocorreu de 8 a 12 de 
abril do mesmo ano e teve como principais 

• Transição a meios de transporte sustentáveis

• Reduzir o uso de veículos privados e a 
contaminação do transporte, por exemplo, 
com veículos elétricos e sistemas integrados.

• Yucatán compartilhará seus conhecimentos e 
avanços em plano de mobilidade para tutorias

• Transformar o setor turístico para obter 
benefícios econômicos, sociais, ambientais e 
culturais.

ATIVIDADES DE TRANSFORMAÇÃO

RESULTADOS

objetivos a assinatura do Acordo de 
Cooperação e o estabelecimento de uma 
parceria a longo prazo para desenvolver e 
implementar as atividades planejadas. 

• Entre os resultados e impactos, a colaboração 
entre Yucatán e Liubliana realizou:

• A proposta de planos de trabalho de 4 
projetos piloto

• Projeto piloto de ODS sobre o 
desenvolvimento de capacidades e 
intercâmbio de boas práticas

• Projeto piloto de pesquisa e inovação com 
vinculação de centros de pesquisa de 
ambas as regiões 

• Reunião com o Secretário de 
Desenvolvimento Sustentável para aprender 
sobre suas linhas de ação.

• Visita a um Cenote para exemplo de turismo 
sustentável, considerando a importância do 
tópico para Yucatán.



• Visita à empresa “Apiturismo Sinanché”, a 
qual combina a apicultura com a divulgação 
e consciência ecológica como modelo de 
negócio.

• Workshop com representantes de Yucatán 
sobre projetos de turismo sustentável, 
universidades e organismos públicos.

• Visita ao Parque Tecnológico de Yucatán.

• Intercâmbio de boas práticas sobre economia 
circular e gestão de resíduos.

• Intercâmbio de soluções de Liubliana sobre 
mobilidade e desenvolvimento sustentável.

Ainda, como parte do plano de desenvolvimento 
regional de Liubliana, houve a incorporação 
dos ODS através da metodologia e experiência 
de Yucatán no segundo projeto piloto, de 

colaboração entre InnoRenew (SI) y CICY (MX), 
tornando-se parte do Living Lab. O terceiro 
aspecto da cooperação relaciona-se com a 
gestão da água, e implementou-se um Plano 
de Ação Conjunta. Finalmente, o quarto tema 
de colaboração ocorreu no tema de mobilidade 
sustentável, com a criação de um Plano de 
Mobilidade Sustentável a implementar.


