


REALIZAÇÃO



Plataforma virtual que monitora, organiza e exibe soluções 

sustentáveis e inovadoras contextualizadas no território 

nacional por meio de tipologias de cidades-região.

By Jeffrey Allen, Design Policy Team, Ministry of Justice UK

O QUE É ? 



Inspirar pessoas

Replicar inovação

Fomentar políticas

MISSÃO



OBJETIVO

Identificar e promover soluções locais, regionais, 

nacionais e internacionais para o aprendizado e 

apropriação dos diferentes usuários, fomentando a 

transição das cidades brasileiras para a 

sustentabilidade



ARTICULAÇÕES E AÇÕES

Ministérios que atuem na agenda urbana em sinergia com os temas 

identificados pelo Observatório - Ministério do Desenvolvimento Regional, 

Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Economia e MAPA

IBGE, IPP, IPT para construção das tipologias

Instituições de pesquisa - Observatório das Metrópoles, LACIS/UnB, 

PUC-RJ, GRS/UFPE, entre outros

Redes de municípios: Programa Cidades Sustentáveis, ICLEI, CB27, ABM

Alinhamento com parceiros internacionais - OPPLA, Comissão Europeia, 

Banco Mundial.



Soluções Baseadas na 

Natureza, infraestrutura verde 

e azul para maior resiliência 

às mudanças climáticas

Resíduos sólidos, economia 

circular e tratamento eficiente

Mobilidade de baixo 

carbono e acesso à 

e na cidade 

Energia renovável, 

descentralizada 

e eficiente

Ambiente construído de 

baixo carbono e de 

interesse social

Água limpa acessível 

e usada racionalmente 

e saneamento descentralizado 

e eficiente

SOLUÇÕES



Visão participativa e 

planejamento integrado 

de longo prazo

Inovação, políticas e 

estratégias vocacionais 

para o desenvolvimento 

regional e o fortalecimento 

de cadeias de valor 

SOLUÇÕES



TIPOLOGIAS

Tipologia é o estudo das características do território, por meio de 

indicadores e dados geobiofísicos, que, relacionados aos temas e 

desafios do Observatório, visa possibilitar a localização e 

contextualização dos estudos de caso e soluções associadas. 

A construção de tipologias considera a diversidade do meio urbano 

para contextualizar as soluções identificadas às realidades locais.



TIPOLOGIAS

Sistema de indicadores

Levantamento de indicadores relacionados aos desafios das cidades rumo 

à sustentabilidade nos temas explorados no Observatório: Energia, 

Mobilidade, Ambiente Construído, Saneamento e Soluções Baseadas na 

Natureza

Alinhamento dos Indicadores com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS

Construção de painéis para visualização de informações de forma 

estratégica, com gráficos e mapas relacionados, para apoiar os tomadores 

de decisão



TIPOLOGIAS

Tipologias de cidades-regiões

Construção de banco de dados e indicadores sócio-demográficos e 

geobiofísicos (Ex.: Temperatura, Uso e cobertura do solo, Áreas 

susceptíveis a inundação e deslizamento )

Desenvolvimento de metodologias de categorização das informações 

socioeconômicas e geobiofísicas para caracterizar os diferentes arranjos 

de cidades-regiões de acordo com os temas do Observatório

Integração das soluções mapeadas pelo Observatório com as distintas 

tipologias de cidades-regiões.



PRODUTOS E SERVIÇOS

Visão de Futuro – evolutiva da cidade sustentável

Banco de Soluções – policy briefs e guias metodológicos

Soluções contextualizadas – desafios, tipologias e aplicabilidade

Mídias Sociais e consultas

Oficinas investigativas e de validação

Base de Dados – Ferramentas de aplicabilidade

Roadmap evolutivo – implementação de soluções e implicações para 

políticas de inovação





































https://oics.cgee.org.br/
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