
PÚBLICO

AÇÃO 
CLIMÁTICA

Público-alvo

• Autoridades 
municipais
• Especialistas 
técnicos
• Principais partes 
interessadas 
sobre clima
• Tomadores de 
decisão local

Sobre Ação Climática, o UrbanShift 
fornecerá suporte personalizado às 
cidades para lidar com a crise climática 
em nível local. Este apoio consistirá em 
um curso online sobre planejamento 
integrado de ações climáticas; um 
workshop de 3 dias, um em cada região 
do UrbanShift (África, Ásia, América 
Latina); e orientação sobre como se 
comprometer com ações climáticas 
ambiciosas por meio de declarações, 
iniciativas e liderança de prefeitos. 

Como colaborar 
• Curso online completo sobre planejamento integrado de ações 

climáticas por meio da Academia da Cidade 
• Participar de um workshop de 3 dias sobre ação climática  

• Assinar declarações ambiciosas endossadas pela UrbanShift, 
participar de iniciativas globais e cumprir os padrões de relatórios 

globais * 
*Cidades UrbanShift que já desenvolveram planos de ação climática 

e / ou declarações assinadas serão solicitadas a compartilhar suas 
experiências e aprendizados com outras cidades 

Para mais informações, contate:
bruno.incau@wri.org e visite 
shiftcities.org

A nossa oferta
• Suporte técnico e treinamento sob 

medida para ação climática, considerando 
o contexto socioeconômico das cidades 

participantes 
• Conteúdo do curso online disponível em 

vários idiomas  
• Orientação para tomadores de decisão sobre 

ações climáticas impactantes alinhadas com os 
padrões globais 

APOIADO POR: LIDERADO POR: EM PARCERIA COM:

Benefícios 
• Acesso a um movimento global de cidades 

liderando ações climáticas ambiciosas 
• Oportunidades de aprender com outras cidades e 

suas iniciativas climáticas inspiradoras 
• Oportunidades de troca de conhecimento e rede com 

funcionários da cidade nas oficinas regionais
• Possibilidades de ação climática acelerada por meio de 

planejamento integrado 

2021 - 24

Workshops regionais na 
África, Ásia e América 

Latina

Cidades participam de 
declarações e compromissos 

climáticos

2023 - 242022 - 24

Inscrições abertas para 
o curso online

mailto:bruno.incau%40wri.org?subject=
mailto:shiftcities.org?subject=


PÚBLICO

ANÁLISE 
GEOESPACIAL

Público-alvo

• Autoridades 
municipais 
• Especialistas 
técnicos
• Planejadores 
urbanos
• Funcionários 
nacionais
• ONGs e 
financiadores

2021 2022 2024

Metodologia para 
indicadores de linha 
de base e principais 

camadas geoespaciais

Currículo sobre 
governança de dados 

desenvolvido e fornecido 
como parte dos cursos da 

Academia da Cidade

Análises temáticas 
desenvolvidas, coincidindo 

com Laboratórios 
UrbanShift

A equipe do UrbanShift trabalhará 
com cidades selecionadas para 
identificar e fornecer um conjunto de 
camadas críticas de dados espaciais, 
com o objetivo de fortalecer a 
capacidade dos atores urbanos e 
melhorar a governança de dados e a 
tomada de decisões. Essas camadas 
espaciais serão compiladas usando 
dados globais de código aberto e 
servirão como uma entrada para os 
Laboratórios UrbanShift. 

Como colaborar 
• Completar a pesquisa sobre necessidade de dados 

• Envolver-se com os coordenadores regionais do UrbanShift 
• Envolver-se com a nossa equipe de dados geoespaciais para 

aprimorar as análises e participar de exercícios de capacitação 
• Compartilhar necessidades de dados ou conjuntos de dados 

relevantes para inclusão na capacitação e treinamento sobre 
governança, a serem implementados por meio dos cursos do 

Laboratório UrbanShift e Academia da Cidade 

Para mais informações, contate:
bruno.incau@wri.org e visite 
shiftcities.org

A nossa oferta
• Conjuntos de dados, indicadores 

e métodos de análise replicáveis 
relevantes para sua cidade

• Medições de linha de base de 
indicadores para os objetivos centrais do 

UrbanShift
• Um conjunto de camadas-chave de dados 

geoespaciais   
• Análise geoespacial em temas selecionados

• Oficinas de capacitação e assistência técnica 
em governança de dados

APOIADO POR: LIDERADO POR: EM PARCERIA COM:

Benefícios 
• As cidades receberão um conjunto personalizado 

de dados globais para complementar e preencher 
as lacunas nos conjuntos de dados disponíveis 

localmente 
• As análises fornecidas ajudarão a focar a atenção 

nos principais problemas urbanos e destacar soluções 
promissoras 

• A orientação sobre governança de dados permitirá que 
as cidades melhorem a coordenação municipal e regional 

na coleta, compartilhamento e gestão de dados

mailto:bruno.incau%40wri.org?subject=
http://shiftcities.org


PÚBLICO

W

LABORATÓRIOS 
URBANSHIFT

Público-alvo

• Autoridades 
municipais
• Planejadores 
urbanos

2022 - 2024

Engajamento com a 
cidade

Preparação da 
agenda, lista de 
participantes 
e materiais de 
aprendizagem

O laboratório ocorre 
(Virtual: 2-4 dias; 

pessoalmente: 2 dias)

Laboratórios UrbanShift são 
workshops interativos de 2 a 4 
dias que ilustram a importância de 
abordagens de planejamento urbano 
integradas e baseadas em evidências 
e demonstram uma alternativa para a 
tomada de decisões isoladas. A equipe 
do UrbanShift trabalhará com o ponto 
focal em cada cidade participante para 
entender as necessidades estratégicas 
da cidade e identificar o tipo de 
laboratório mais apropriado para 
implementar. Serão 9 laboratórios no 
total, incluindo virtuais e presenciais.  

Benefícios 
• Os laboratórios fornecerão às cidades as ferramentas 

para implementar um planejamento urbano sustentável, 
resiliente e equitativo

• As cidades aprenderão como alavancar as 
interdependências, melhorar a eficiência dos recursos e 

acelerar a tomada de decisões
• Os laboratórios podem ajudar a moldar políticas, catalisar 

projetos e produzir uma série de resultados positivos nas cidades 
participantes

Como colaborar
• Selecione um ponto focal da cidade para interagir com nossa equipe

• Selecione um tipo de laboratório e tópico 
• Forneça informações básicas relacionadas às iniciativas e prioridades 

estratégicas de sua cidade
• Participe de um laboratório virtual ou presencial 

• Faça breves apresentações para os participantes do laboratório 
• Participe de uma visita técnica a um local específico 

• Participe de um relatório pós-laboratório

Análise  
pós-laboratório e 

relatório resumido

Tipos de  
Laboratórios

• Melhores práticas:  Adequado para 
cidades sem projeto claramente definido; 

organizado em torno de um tópico específico
• Análise de planejamento: Adequado para 

cidades em processo de conceituação de um 
projeto; desenhado para apoiar o planejamento 

do projeto
• Revisão do projeto: Adequado para cidades com 

um projeto em estágios iniciais de desenvolvimento; 
pretende criar espaço para troca entre as partes 

interessadas e tomadores de decisão

Para mais informações, contate:
bruno.incau@wri.org e visite 
shiftcities.org

APOIADO POR: LIDERADO POR: EM PARCERIA COM:

mailto:bruno.incau%40wri.org?subject=
http://shiftcities.org


PÚBLICO

W

ACADEMIA 
DA CIDADE

Público-alvo
• Funcionários técnicos 
da cidade 
• Tomadores de  
decisão locais 
• Planejadores 
urbanos
• Partes 
interessadas da 
comunidade
• Acadêmicos  
e alunos
• Instituições 
financeiras

2022

Lançamento da 
plataforma de cursos 
online; treinamentos 

presenciais

Treinamentos 
presenciais

A Academia da Cidade UrbanShift oferece 
oportunidades de treinamento para tomadores 
de decisão e profissionais da cidade, consistindo 
em 8 cursos focados nos principais temas de 
planejamento integrado. Os cursos estarão 
disponíveis online para aprendizagem 
individualizada e também serão usados 
para treinamentos presenciais em cada 
um dos 9 países do UrbanShift. Esses 
treinamentos de 2-3 dias combinarão 
apresentações e exercícios interativos 
com o compartilhamento de 
melhores práticas.

Benefícios 
• As cidades terão acesso a conhecimentos de 

ponta sobre uma variedade de tópicos relacionados 
ao planejamento integrado 

• As cidades ganharão exposição a especialistas 
internacionais e se conectarão com outras cidades que 

trabalham em questões semelhantes 
• As cidades ganharão experiência prática por meio de 

intercâmbios entre pares 
• O conteúdo do curso estará disponível em vários idiomas

Como participar
• Identificar a equipe para participar e se preparar para os 

treinamentos
• Alocar tempo da equipe para concluir cursos online 

selecionados
• Compartilhe experiências locais e estudos de caso que podem ser 

valiosos para outros participantes 
• Para cidades anfitriãs: Identifique um projeto ou iniciativa a ser 

apresentado durante o intercâmbio entre pares, converse sobre a 
experiência e forneça acesso aos principais tomadores de decisão

202520242023

Treinamentos 
presenciais

Treinamentos 
presenciais

Cursos oferecidos
• Planejamento Urbano Estratégico

• Governança de Dados
• Soluções Baseadas na Natureza

• Economia Circular 
• Finanças 

• Desenho de Bairros Integrados e 
Sustentáveis 

• Planejamento Integrado para Ação Climática 
• Gestão do Crescimento Urbano no Sul Global   

Para mais informações, contate:
bruno.incau@wri.org e visite 
shiftcities.org

APOIADO POR: LIDERADO POR: EM PARCERIA COM:

mailto:bruno.incau%40wri.org?subject=
http://shiftcities.org


PÚBLICO

ACADEMIAS 
DE FINANÇAS

Público-alvo

• Oficiais e técnicos 
das cidades;
• Funcionários da 
área de finanças

As Academias de Finanças UrbanShift 
são workshops intensivos de 3 dias 
que reúnem autoridades municipais 
com os principais especialistas 
financeiros e técnicos para abordar 
um desafio de financiamento em 
uma região e setor específicos. As 
academias apoiarão as autoridades 
municipais na formulação de 
projetos climáticos que se alinhem 
com as prioridades do setor 
privado e atendam às necessidades 
de infraestrutura local. Serão 9 
Academias de Finanças, entre virtuais 
e presenciais. 

Como colaborar 
• Nomear dois funcionários (técnico e financeiro) para participar 

de eventos presenciais (vários para eventos virtuais)  
• Preencher uma pesquisa pré-academia

• Participar de entrevistas pré-academia
• Participar de 2-3 Academias de Finanças sobre diferentes tópicos 

em sua região (participação sujeita à avaliação da pesquisa prévia)  
• Participar de sessões pós-evento

Para mais informações, contate:
bruno.incau@wri.org e visite 
shiftcities.org

A nossa oferta
• Melhor compreensão de como 

acessar o financiamento por meio do 
fortalecimento de capacidades

• Melhor acesso ao financiamento de 
projetos de infraestrutura, desde a 

concepção até a implementação
• Adoção acelerada das melhores práticas de 

finanças urbanas 
• Engajamento com investidores do setor 

público e privado e outras partes interessadas 
relevantes 

APOIADO POR: LIDERADO POR: EM PARCERIA COM:

Benefícios 
• Capacidade melhorada de financiar, e entregar 

projetos climáticos como um governo local 
• Oportunidades para construir relacionamentos com 

instituições financeiras, setor privado e outras cidades 
• Maior conhecimento sobre finanças climáticas da 

cidade e integração do clima nos orçamentos das cidades 
• Cidades que participam ativamente das Academias de 

Finanças podem se inscrever para suporte de assistência 
técnica leve em finanças para infraestrutura urbana 

relacionada ao clima

2021

Academias de 
Finanças 2 e 3

Academias de 
Finanças 1

2024 - 252023- 242022 - 23

Academias de 
Finanças 
4, 5 e 6

Academias de 
Finanças 

7, 8 e 9

mailto:bruno.incau%40wri.org?subject=
http://shiftcities.org


PÚBLICO

FÓRUNS 
URBANSHIFT

Público alvo

• Funcionários de alto 
escalão da cidade
• Funcionários 
nacionais
• Pessoal técnico
• Organizações 
internacionais
• Instituições 
financeiras

Os Fóruns UrbanShift são os principais 
eventos do programa, reunindo altos 
representantes políticos e técnicos 
das cidades e países participantes, 
bem como organizações internacionais 
e do sector privado, para trocar 
conhecimentos sobre os diferentes 
desafios do desenvolvimento urbano. 
Um total de 3 Fóruns ocorrerá, um em 
cada região de UrbanShift (Ásia, África, 
e América Latina).  

Como participar 
• Cidade anfitriã: Colaborar com a equipe de UrbanShift para 

organizar o Fórum e para apontar oficiais para participar no evento 
• Cidades participando: Partilhar exemplos de desafios urbanos 

e melhores práticas e ajudar a moldar o tema e os resultados dos 
Fóruns

Para mais informação, contate:
bruno.incau@wri.org e visite 
shiftcities.org

Atividades 
• Academias da cidade: Conhecimento e 

construção de capacidade em tópicos  
pré-identificados de prioridade regional

• Intercâmbio entre pares: Troca técnica 
entre pares das principais cidades na região

• Advocacia: Promoção de compromissos, 
políticas, e ações das cidades em destaque

• Mesas-redondas de investimento de 
alto nível: Exposição de soluções financeiras 

inovadoras
• Centro de negócios da cidade: Engajamento 

com negócios em torno dos setores e introdução às 
principais soluções, produtos, e serviços de ponta

APOIADO POR: LIDERADO POR: EM PARCERIA COM:

Benefícios 
• Oportunidades de expandir o conhecimento sobre 

desafios urbanos regionais e soluções replicáveis
• Motivação para impulsionar compromissos sobre o clima 

no nível local e nacional
• Oportunidades para explorar o financiamento de projetos e 

ideias atuais em audiências com investidores

2022

Fóruns Urbanshift em Ásia, em África, 
e em América Latina

20242023

mailto:bruno.incau%40wri.org?subject=
http://shiftcities.org


PÚBLICO

CENTRO DE 
NEGÓCIOS  
DA CIDADE

Público-alvo

• Setor privado
• Autoridades 
municipais  
• Organizações 
internacionais do 
clima  

O Centro de Negócios da Cidade 
será um evento de meio dia para 
cidades e empresas se conectarem 
e discutirem estratégias que 
promovem a inovação e aceleram a 
ação climática. O evento acontecerá 
durante os Fóruns UrbanShift e 
consistirá em painéis, palestras e 
mesas redondas mostrando o poder 
da colaboração cidade-empresa para 
alcançar resultados climáticos e de 
sustentabilidade. 

Como colaborar 
• Completar a pesquisa pré-evento  

• Nomear e enviar 1-2 representantes para participar ativamente 
de todas as atividades do Centro de Negócios da Cidade 

• Produzir um pôster ou apresentação de 5 minutos apresentando 
exemplos de colaboração cidade-empresa em sua cidade 

Para mais informações, contate:
bruno.incau@wri.org e visite 
shiftcities.org

Atividades 
• Discursos principais e painéis de 

discussão da cidade, empresas e outros 
líderes climáticos 

• Exposição de parcerias cidade-empresa 
com estandes e pôsteres destacando 

exemplos de colaboração de todo o mundo 
• Discussões de aprofundamento em mesa 

redonda entre a cidades maiores e líderes 
empresariais

• Cerimônia de premiação para reconhecer as 
parcerias cidade-empresa que avançaram na ação 

climática 

APOIADO POR: LIDERADO POR: EM PARCERIA COM:

Benefícios 
• Oportunidade de se conectar com outras cidades e 

empresas, trocar ideias e construir relacionamentos 
• Oportunidade de aprender com líderes na colaboração 

cidade-empresa e desenvolver novos projetos de ação 
climática

2022

Centro de negócios da cidade no Fórum UrbanShift na Ásia, 
África, Ásia e América Latina

20242023

mailto:bruno.incau%40wri.org?subject=
http://shiftcities.org


PÚBLICO

DIÁLOGOS 
NACIONAIS

Público-alvo

• Autoridades 
seniores 
do governo 
municipal e 
nacional  
• Formuladores 
de políticas locais 
e nacionais
• Funcionários 
locais e 
municipais 

Os Diálogos Nacionais UrbanShift visam 
estimular a comunicação e melhorar a 
coordenação entre os diferentes níveis de 
governo e entre departamentos relevantes. 
A equipe UrbanShift organizará 2 Diálogos 
Nacionais em cada um dos 9 países 
participantes, com o objetivo de melhorar 
a governança multinível e abordar desafios 
e oportunidades urbanas específicas. 
Esses eventos de 1 dia serão modelados 
na abordagem Diálogo Talanoa e 
conduzidos no idioma nacional. 

Como colaborar 
• Colaborar com a equipe UrbanShift para sediar o Diálogo Nacional 

• Elaborar a agenda do evento com o coordenador regional
• Nomear funcionários e formuladores de políticas relevantes para 

participar do evento, priorizando a paridade de gênero

Para mais informações, contate:
bruno.incau@wri.org e visite 
shiftcities.org

A nossa oferta 
• Facilitar discussões entre governos 

locais e nacionais sobre tópicos 
prioritários previamente identificados

• Mesas-redondas estratégicas de 
ministro-prefeito, seguidas de conversas 

técnicas com o objetivo de co-desenvolver 
um roteiro de implementação para o 

desenvolvimento urbano sustentável no país
• Recomendações para reforma de políticas 

(roteiros de 5 anos)  
• Documentação do progresso em roteiros, 

adaptando e revisando os planos conforme 
necessário 

• Um relatório resumido sobre as lições aprendidas 
e recomendações para a governança multinível para 

promover o desenvolvimento urbano sustentável

APOIADO POR: LIDERADO POR: EM PARCERIA COM:

Benefícios 
• Permitir discussões construtivas sobre políticas nacionais 

de planejamento urbano sustentável e financiamento, bem 
como lacunas de capacidade

• Melhor governança multinível por meio de compromissos 
nacionais esperados e um roteiro de 5 anos 

• Oportunidades para construir relacionamentos com outras 
cidades e representantes do governo nacional

2022 - 2023

Diálogo 2Diálogo 1

2023 - 2024

https://iclei.org/en/Talanoa_Dialogue.html%20
mailto:bruno.incau%40wri.org%20?subject=
http://shiftcities.org
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