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Fórum Urbano Mundial (WUF10)

A principal conferência do mundo sobre cidades
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CIDADES DE OPORTUNIDADES:
CONECTANDO CULTURA E INOVAÇÃO

O tema da Décima Sessão do Fórum Urbano Mundial, “Cidades de
Oportunidades: Conectando Cultura e Inovação”, será focado no
aproveitamento da cultura e da inovação como motores do
desenvolvimento urbano sustentável. Com 4,4 bilhões de pessoas vivendo
em áreas urbanas do mundo, as cidades são os verdadeiros alicerces da
humanidade com sua contribuição econômica, população cada vez maior,
alta densidade, diversidade cultural, domínio político e inovação.
À medida que as zonas urbanas se tornam mais heterogêneas, multiétnicas,
multiculturais e multilíngues, a cultura e a inovação mutuamente se tornam
meios de apoio ao desenvolvimento urbano sustentável.

Seis diálogos temáticos exploram como a cultura e a inovação podem
contribuir para a urbanização sustentável em diferentes contextos uma
estando no centro do WUF10. Eles são:

Mais informações sobre os temas estão disponíveis no documento
de referência do WUF10

EVENTOS DO WUF10

Parceiros e partes interessadas na urbanização sustentável
têm uma oportunidade única de compartilhar ideias novas
e inovadoras, melhores práticas e lições aprendidas ao
sediar um evento paralelo, um evento de networking ou
um evento de capacitação no WUF10.

Explore os diferentes tipos de eventos que ocorrem
conforme descrito na Nota Conceitual do WUF10.

As inscrições para receber eventos
paralelos, eventos de networking e
eventos de capacitação foram
estendidas até 31 de outubro de 2019. 

EXPONHA NA EXPO URBANA

A Expo Urbana do WUF10  é uma plataforma para
apresentar soluções inovadoras e sustentáveis para
alguns dos desafios enfrentados pelas cidades.
APRESENTE A SUA INICIATIVA inscrevendo-se para
participar na exposição até 15 de Novembro de 2019.

Faça parte do principal encontro mundial
sobre urbanização sustentável. As inscrições online estão
abertas em www.unhabitat.org/wuf 

Para mais informações visite www.unhabitat.org/wuf
ou entre em contato conosco unhabitat-wuf@un.org
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DIÁLOGOS TEMÁTICOS DO WUF10

Urbanização, Cultura e Inovação
Tecnologias de Ponta e Cidades Sustentáveis
Promovendo Urbanização Sustentável através da Inovação e Cultura
Tradição e Modernidade: uma Convergência Criativa para Cidades Melhores
Planejamento Urbano e Preservação/Regeneração do Patrimônio
Parcerias e Iniciativas de Apoio à Cultura e a Inovação nas Cidades

Esperamos
você em
Abu Dhabi!
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