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Visão Geral do Projeto ANDUS
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GIZMMA

Objetivo Superior

Atores nos níveis federal, estadual e 
municipal implementam estratégias 

coordenadas para o desenvolvimento 
urbano sustentável, incluindo 

estratégias de mitigação e adaptação 
às mudanças climáticas

Fortalecimento de 
capacidades subnacionais

Gestão de conhecimentos e 
difusão de práticas inovadoras

Parceria Urbana Brasil 
– Alemanha
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Aprimoramento e integração de 
políticas e instrumentos nacionais 

do DUS

Municípios-
piloto

PNDU + 
instrumentos

Estratégia de 
capacitação + 

Rede DUS

Carta 
Brasileira 

para Cidades 
Inteligentes

Governo
Brasileiro Por encargo do

Governo Alemão



1. Aprimoramento e integração de políticas e instrumentos

• Guia para elaboração e revisão de Planos Diretores

• Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – PNDU

- Versão para teste disponível em: http://www.capacidades.gov.br/biblioteca
- Formulário para avaliação do Guia: https://forms.gle/gDFjdS6HdJQ9FGij9

- Em elaboração
- Previsão de conclusão do texto-base em dez/2020

• Carta Brasileira para Cidades Inteligentes – CBCI
- Em elaboração – processo de co-criação
- Previsão de lançamento da Carta em jul/2020

• Zoneamento Ambiental Municipal – ZAM
- Aprimoramento do instrumento para integração no Plano Diretor

http://www.capacidades.gov.br/biblioteca
https://forms.gle/gDFjdS6HdJQ9FGij9


2. Fortalecimento de capacidades subnacionais
Planos de Trabalho Municípios-piloto

Conjunto de Temas/Problemáticas relevantes para PNDU e para os municípios

• Apoio para uma visão de 
futuro para os municípios

• Aplicação / teste do Guia PD

• Agenda Ambiental

• Agenda Cidades Inteligentes

• Intercâmbio experiências

• Participação ReDUS

• Capacitações Gerais



3. Gestão de conhecimentos e difusão de práticas inovadoras

• Estratégia de Capacitação em DUS

- Estudo inicial finalizado
- Em aprimoramento para implementação

• Rede Desenvolvimento Urbano Sustentável – ReDUS

- parceria com FNP – estruturação, gestão e operacionalização de plataforma online

∙ reunir os atores e concentrar esforços na temática Desenvolvimento 
Urbano Sustentável – consolidação de uma Rede de Conhecimento

∙ promover a integração e coordenação dos atores locais, estaduais e 
federais em prol do desenvolvimento urbano sustentável

∙ promover intercâmbio de conhecimento, experiências, boas práticas



Obrigada!
cgdru@mdr.gov.br
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