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BRASIL
Acompanhar o município de Toledo
para um desenvolvimento urbano e
rural sustentável

A AFD apoia a política integrada de desenvolvimento sustentável de Toledo nos perímetros urbano e rural.

CONTEXTO
Fundada em 1952 no Estado do Paraná, a cidade de Toledo
possui atualmente mais de duas mil unidades produtivas de
agricultura
familiar.
Essas
famílias
desenvolvem
uma
agricultura intensiva, com a criação de suínos e a cultura de
cereais, e em torno dela se desenvolveu uma agroindústria. A
cidade, que tem visto um crescimento demográfico expressivo,
elencou o meio ambiente e sua proteção como prioridades. Tal
vontade
política
gerou
em
2009
um
programa
de
desenvolvimento sustentável nas zonas urbana e rural, o qual
a AFD passou a apoiar. A concessão deste empréstimo permite
o estabelecimento de um diálogo direto com este município
bem estruturado sobre os aspectos pioneiros de sua política
ambiental.

DESCRIÇÃO
O programa compreende a readequação das estradas rurais,
combatendo a erosão dos solos, investimentos para a
reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos domésticos, a
criação de parques urbanos, preservando a vegetação nativa
na beira dos rios, bem como a extensão da rede de ciclovias do
município. A AFD também financiou a elaboração de um plano
de mobilidade da cidade e a preparação de um ambicioso
plano de ações para preservar a biodiversidade no nível
municipal. O programa inclui, por fim, o estudo preparatório de
um sistema de coleta e de aproveitamento do biogás gerado
pelos dejetos suínos, além de ações de educação ambiental
junto à comunidade.

IMPACTOS
Impacto positivo sobre a economia local, com uma melhor
acessibilidade às zonas rurais e uma integração da economia
informal para a triagem dos resíduos.
Criação de 14km de ciclovias em área urbana
Proteção do meio ambiente e da biodiversidade em áreas
ecologicamente vulneráveis (bacias hidrográficas), com 40
hectares de áreas verdes criadas até o final de 2017.

31/07/2012
Data de início
do projeto
Toledo

Localização
Água e saneamento ,
Infraestruturas , Cidades
sustentáveis
sector(s)
Prêt concessionnel souverain
Tipo de financiamento
9 463 000 EUR
Montante do financiamento
20 anos
Período de financiamento
EN COURS
Status
Toledo
Beneficiários

