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11 de agosto de 2022



Ideia para inspirar..

Cidades são a solução!

Com quase 60% da população mundial vivendo nas cidades, elas também são os espaços onde 

precisaremos encontrar formas inovadoras, sustentáveis e socialmente equitativas de viver. 

Como queremos esses espaços?

Como tornar as áreas urbanas mais inclusivas, seguras e habitáveis? 

O que a podemos fazer para ter a cidade que queremos?



Vídeo - Transformação Urbana GIZ Brasil

https://youtu.be/U5HELvAtTTE
https://youtu.be/U5HELvAtTTE


Programação

16h Recepção e Abertura

16h15 Liderança feminina para as cidades: faz a diferença?

16h30 Dinâmica – Mapeamento de ecossistema vivo

16h50 Apresentação da iniciativa

17h05 Dinâmica – Coleta de ideias

17h35 Momento de troca e acolhimento

17h50 Encerramento



“Liderança feminina 
para as cidades: faz 
a diferença?”

Sarah Habersack



Dinâmica

Mapeamento de 
ecossistema vivo



Instruções

Divisão em grupos de 3/4 pessoas para se apresentarem:

▶ Nome, município onde atua e o que faz na sua instituição;

▶ Qual foi o conselho sobre liderança que foi tão bom ou tão ruim que precisa 
compartilhar com as outras mulheres?

Tempo: 10 minutos para todas do grupo se apresentarem. 

Não esqueça de conferir o chat!



Apresentação

Iniciativa 
Lideranças 
Femininas Urbanas



Afinal, que iniciativa é essa?

▶ A iniciativa surge da oportunidade de fortalecer as mulheres como protagonistas do planejamento e 

desenvolvimento urbano. 

▶ Com o olhar nesta visão de futuro que queremos, o grupo propõe e assume alguns compromissos que 

serão atingidos mediante engajamento das pessoas.

▶ mulheres líderes em suas instituições e organizações e que estão dispostas a empregar os meios 

e recursos de que dispõem para alavancar uma agenda de liderança feminina no País para o 

desenvolvimento urbano sustentável.

Visão



▶ Apoiar uma rede de lideranças femininas 

pela sustentabilidade urbana; 

▶ Abordar, de forma clara e honesta, as 

barreiras e dificuldades das mulheres nas 

cidades;

▶ Promover ações como parte do esforço de 

tornar a cidade equitativa;

▶ Oferecer diferente formatos de 

aprendizagem entre pares, troca de 

experiência e capacitações.

Objetivos



Instituições que apoiam



ReDUS - o que é?

▶ Plataforma de inteligência 

coletiva: interação entre pessoas e 

organizações do campo do 

desenvolvimento urbano 

sustentável

▶ Fortalecer e facilitar processos 

colaborativos

▶ Ampliar a capacidade das cidades 

brasileiras de resolver seus 

principais desafios

https://www.redus.org.br/

https://www.redus.org.br/
https://www.redus.org.br/


ReDUS - instituições

MDR

COOPERAÇÃO BRASIL E ALEMANHA ARTICULAÇÃO ENTRE SETORES



Ferramentas da plataforma

▶ Visibilidade das informações 

da iniciativa, das ações e da 

comunidade

▶ Fórum para discussão de 

temas relevantes

▶ Biblioteca 

▶ Cronograma da iniciativa

▶ Comunidade - possibilidade 

de interação

https://www.redus.org.br/iniciativas/liderancas-femininas-urbanas


Momento 
tira dúvida



Dinâmica

Coleta de ideias



Como podemos nos fortalecer?

▶ Propostas para atividades: 

● Exercícios e momentos de acolhimento e diálogo

● Insumos técnicos sobre gênero e cidades

● Capacitações 

● Falas inspiracionais

● Troca de experiências concretas da própria atuação...

▶ Momento para ideias



Responda no Mentimeter:

▶ Das atividades propostas, quais são mais 

importantes para você e como você quer 

contribuir? 

▶ Para você, qual a frequência ideal dos 

encontros? 

www.menti.com código: 2572 2324

http://www.menti.com/


Momento de troca 
e acolhimento



Instruções

Divisão em duplas

▶ Cada pessoa fala por 5 minutos sobre a questão "Como eu comecei o meu 

dia hoje?". 

▶ Escuta ativa: enquanto uma pessoa fala, a outra escuta sem falar nada. 

Pode sorrir, pode reagir com o olhar, mas não responde, não interfere, não 

comenta. 

▶ Troca dos papéis: quem escutou na primeira rodada, fala sobre mesma 

questão, por 5 minutos.



Encerramento



Próximos passos

▶ Envio do convites – cadastro na ReDUS

▶ Café Poderoso 

● Encontro para um papo

● Preencher o formulário

● Organização aleatória das duplas

● 18/08 – envio dos contatos da dupla sorteada

● Livre: as duplas podem definir como querem organizar o encontro e sobre o 

que gostaram de falar

▶ Próximo encontro: outubro

https://www.redus.org.br/iniciativas/liderancas-femininas-urbanas/formularios/d2a332c9-9d32-4773-8eea-1c0409633c0e


Obrigada!


