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O processo de urbanização no Brasil e no mundo foi definido por uma sociedade 
dominada por homens, especialmente homens brancos. As realidades, necessidades e 
ideais de mulheres e outros grupos com acesso limitado ao poder não ficaram no centro 
das decisões nas nossas cidades. 
Ao mesmo tempo, normalmente mulheres e pessoas em situações de vulnerabilidade 
são as mais afetadas pela falta de acesso a serviços e moradia, aos impactos negativos 
da mudança do clima e de processos de exclusão social.
Para uma transformação urbana mais inclusiva e sustentável, mulheres e pessoas em 
exclusão social precisam estar no centro do desenvolvimento como lideranças, 
motivadoras e beneficiárias. 
Nesta edição especial do Boletim Transformação Urbana, apresentamos algumas 
iniciativas trabalhadas no âmbito da Cooperação Brasil-Alemanha para a igualdade de 
gênero nas cidades brasileiras. 
Aproveite a leitura!

Projeto ANDUS

Lideranças femininas como prioridade na mentoria sobre o
desenvolvimento urbano sustentável 

Projeto Euroclima+
Lideranças Urbanas - Liderando a mobilidade da mulher e da primeira infância

Gênero, interseccionalidade e gestão de resíduos

Projeto Felicity
Desenvolvimento sustentável, gênero e sinergias para impulsionar
impactos positivos

Projeto TerraMar
Mulheres em rede: transformando as comunidades de pescadoras 

Projeto ProAdapta
Vulnerabilidades de gênero frente às mudanças climáticas -
Adaptação baseada em Ecossistemas

GT Gênero GIZ Brasil
Como é o Grupo de Trabalho de Gênero e Direitos Humanos na GIZ do Brasil?

INICIATIVAS

CONHEÇA AS PARCEIRAS DA GIZ

Nubia Costa Lima –
Prefeita de Amajari/RR

Nubia Costa Lima, atual prefeita de Amajari, Roraima, 
formada e Pós-graduada em Gestão Pública, já foi 
primeira dama de Amajari, e hoje, gestora municipal, 
trabalha em um plano de reconstrução e 
desenvolvimento do município. A sua atuação como 
prefeita vem sendo pautada em desafiar as 
dificuldades que até hoje travaram o 
desenvolvimento de Amajari. Sua principal estratégia 
é captar parcerias para implantar um novo modelo de 
desenvolvimento para o município.

Ana Paula Santos –
Coordenadora da Rede de Mulheres
Pescadoras da Costa dos Corais

Ana Paula Santos é uma liderança feminina na Costa 
dos Corais. Filha de pescador e pescadora, é 
graduada em Ciências Sociais pela Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL) e pós-graduada em Gestão 
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela 
FAVEVI. Devido à sua experiência e conhecimento 
sobre a realidade das mulheres pescadoras, Ana 
Paula é coordenadora da Rede de Mulheres 
Pescadoras da Costa dos Corais, que abrange mais de 
15 municípios entre os estados de Alagoas e 
Pernambuco e três Unidades de Conservação com o 
objetivo de apoiar as mulheres da região.

Leany Lemos –
Diretora de Operações

Leany Lemos foi a primeira mulher presidente do 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 
(BRDE) em 60 anos de história (2020-2021) e hoje 
ocupa o cargo de Diretoria de Operações. Também 
foi Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão 
do Estado do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal. 
Leany é doutora em estudos comparativos das 
Américas pela Universidade de Brasília, com 
pós-doutorado em Oxford e Princeton. Possui ampla 
experiencia em conselhos e atividades pro bono, 
como a mentoria no programa de liderança feminina 
da Columbia University.

CONHEÇA AS PESSOAS POR TRÁS DOS PROJETOS

Hélinah Cardoso é colaboradora da GIZ há nove 
anos, tendo atuado nos temas de saneamento 
ambiental, economia circular, mudanças 
climáticas, biogás e manejo de resíduos sólidos 
urbanos. Atualmente atua como diretora do 
projeto ProteGEEr e coordenadora da componente 
de expansão de mercado no programa H2Brasil. 
Acredita que a cidade é o meio para a 
transformação de realidades e as pessoas, as 
forças necessárias para um desenvolvimento mais 
justo e sustentável no ambiente urbano.

HÉLINAH CARDOSO
Diretora do projeto ProteGEEr e 
coordenadora no projeto H2Brasil

Kelly Augusto é arquiteta e urbanista, especializada 
em economia urbana e gestão pública. Há sete 
anos atua na elaboração de políticas, planos e 
projetos de mobilidade urbana sustentável. Desde 
2021, apoia a implementação da Ação Acelerando 
a Mobilidade Urbana Sustentável em Cidades 
Brasileiras. Recentemente assumiu o papel de 
ponto focal de gênero para mobilidade urbana do 
Euroclima+. Kelly acredita que a mobilidade é um 
instrumento potente de transformação social e 
proteção do planeta.

KELLY AUGUSTO 
Assessora técnica do
Programa EUROCLIMA+ 

Marcella Vaz iniciou na GIZ como estagiária há três 
anos, no projeto ANDUS. Com sua formação em 
Arquitetura e Urbanismo, em 2021, ingressou 
como assessora técnica no ANDUS, apoiando 
principalmente na construção da Política Nacional 
de Desenvolvimento Urbano (PNDU) e da Rede de 
Desenvolvimento Urbano Sustentável (ReDUS). 
Marcella tem grande interesse pelos estudos de 
gênero e cidade, aplicando seus conhecimentos 
nas iniciativas que acompanha e sendo parte do GT 
Gênero e Diretos Humanos da GIZ.

MARCELLA VAZ 
Assessora técnica júnior do
projeto ANDUS
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