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Programação do 3º Encontro da InREDE 

A seguir apresentamos a programação detalhada sobre as atividades que serão 
desenvolvidas no dia 18 de Novembro, nas dependências do IPP. 
 

Início Fim Duração Atividades Detalhes 

Abertura, acolhimento e alinhamento 

09:00 09:30 00:30 Chegada e bate-papo  Café de boas-vindas 

09:30 09:45 00:15 Abertura e "quebra-gelo" Abertura pelos anfitriões (Carlos) e os 
moderadores (a definir) 

10:00 10:50 00:50 O que aconteceu até 
agora na Rede 

Incluindo o relato dos primeiros dois 
encontros e introdução dos institutos que 
já participaram.  
Apresentação o que aconteceu até agora 
(15 min) 
 
Cada instituto tem max. 3 minutos de 
apresentação (sem PPT) (35 min) 
Perguntas orientadoras: 
 - Nome, carater institucional, numero de 
colaboradores 
 - 1 aspecto do seu instituto que você 
recomendaria para outros institutos 
 - 1 desafio que o seu instituto está 
enfrentando  
 - Como o seu prefeito apresentaria o 
seu instituto? 

10:50 11:05 00:15 Intervalo   

11:05 11:50 00:45 Apresentação dos novos 
institutos da Rede  

Apresentação dos novos institutos que 
ainda não participaram. São 3 institutos e 
4 secretarias que ainda não tem instituto.  
Apresentação dos institutos (8 min por 
apresentação) (25 min) 
Apresentação das secretarias (5 min por 
apresentação) (20 minutos) 

Carta - Apresentação, leitura coletiva, discussão 

11:50 12:05 00:15 
Apresentação da 
estrutura e estado atual 
da Carta da Rede 

 - ideia da carta 
 - estrutura da Carta 
 - conteudos principais  

12:05 12:15 00:10 Leitura das partes 1 e 2 
Leitura individual, cada pessoa vai 
receber post-its para anotar o feedaback 
do "Que tal" 
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12:15 13:45 01:30 Almoço   

13:45 14:05 00:20 Discussão moderada 
das parte 1 e 2 

Perguntas orientadoras para a 
discussão:  
- Que bom 
 - Que pena 
 - Que tal 

14:05 14:20 00:15 Apresentação dos 
princípios da Carta   

14:20 15:00 00:40 World Café sobre os 
princípios 

Uma mesa por principio, 3 rodadas de 
discussão (10 minutos por rodada) - 2 
pessoas ficam na mesa e cuidam da 
documentação dos insumos. 
 2 mesas - principios da InRede (agrupar 
principios por mesa) 
 3 mesas - principios de planejamento 
(agrupar principios por mesa). 

15:00 15:20 00:20 Apresentação dos 
resultados por mesa 

 

15:20 15:35 00:15 Intervalo   

15:35 15:45 00:10 Apresentação das ações 

Apresentação das ações propostas na 
Carta (10 min) 
Visualização das ações da Carta 
(dividido por curto, medio e longo prazo) 
na sala. 

15:45 16:45 1 hora 

Apresentação e 
atividade no grupo 
grande sobre chamada a 
ação 

 - Passo 1: todas as pessoas passem 
pela sala e leem as ações e acrescentam 
se falta alguma ação. (15 min) 
- Passo 2: Moderadores apresentem os 
resultados da atividade e fazem uma 
estruturação dos insumos. (15 min) 
 - Passo 3: Pergunta para o grupo 
grande: O que falta ainda para poder 
atingir o objetivo da InRede? (15 min) 
- Passo 4: Priorização para 2023: Cada 
pessoa recebe 5 pontinhos e pode 
distribuir os pontinhos entre as ações 
que quer priorizar para serem 
trabalhados em 2023 (15 min) 

16:45 17:30 00:45 Conclusão e próximos 
passos 

2 blocos a serem discutidos: 
 1)Finalização e comunicação da Carta 
(20 min) 
 2)Expectativas e planejamento do 
próximo encontro (15 min) 
 3) Atividade de feedback (10 min) 

Atividade de confraternização dos integrantes da rede 
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Para a visita técnica à Cidade de Niterói, que ocorrerá no Sábado dia 19 de Novembro 
solicitamos a todos que estejam no IPP as 9:45h da manhã para a organização da nossa 
saída. Um ônibus executivo está destacado para o transporte do grupo. A previsão do 
retorno ao Rio de Janeiro é as 18h. 
 

Início Fim Duração Programação 

10:00 11:00 01:00 Saída do IPP/RJ em direção a Niterói 

11:00 12:30 01:30 
Recepção dos integrantes da InRede, para um "brunch" de boas 
vindas à cidade no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno no Campo 
de São Bento 

12:30 13:30 01:00 
Embarque no ônibus BRT passando pelo Boulevard Marquês do 
Paraná e seguindo para a Transoceânica, passando pelo túnel que 
liga o bairro de Charitas ao bairro do Cafubá 

13:30 15:00 01:30 Visita técnica guiada às obras do Parque Orla Piratininga (POP) 

15:00 15:20 00:20 Deslocamento 

15:20 16:00 00:40 Visita técnica guiada ao Centro Integrado de Segurança Pública e ao 
Centro de Controle Operacional (CISP) 

16:00 16:30 00:30 Deslocamento 

16:30 18:00 01:30 Café de encerramento no Museu de Arte Contemporânea (MAC) 

18:00 19:00 01:00 Retorno ao Rio de Janeiro 
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CARTA ABERTA DA REDE BRASILEIRA 
DE INSTITUTOS DE PLANEJAMENTO 

Introdução 
 

O desenho das cidades do século XXI precisa ser inclusivo, 
resiliente, sustentável e colocar as pessoas como 
prioridade. 
 

Mais de 85% da população brasileira já vive em cidades e a urbanização é o principal 
vetor da transformação socioeconômica e demográfica do País. A nação luta pelo 
desenvolvimento sustentável, pelo enfrentamento à crise climática, pela transição justa 
— digital, social, ambiental e econômica — e pela erradicação da miséria, e esta batalha 
está sendo especialmente travada nas cidades. O planejamento no Brasil carrega a 
missão de construir caminhos para enfrentar os desafios das cidades, considerando a 
vasta pluralidade do País.  

 

Neste contexto, a tradição dos institutos de planejamento data de 1965, quando a Lei 
Ordinária nº 2660/1965 determinou a criação do Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Curitiba (IPPUC). O IPPUC foi o guardião da visão de desenvolvimento urbano 
de longo prazo de Curitiba e, não por acaso, a cidade é tida como o caso de sucesso 
global de planejamento urbano sustentável. 

 

Nos últimos 60 anos, institutos de planejamento foram criados e encerrados nas cinco 
macrorregiões do país, em capitais e interiores, com múltiplas naturezas jurídicas. 

 

Os institutos de planejamento têm sido fundamentais 
para a continuidade da gestão pública e para garantir a 
integração dos diversos setores e secretarias das 
administrações municipais. 
 

Os órgãos também são basilares no planejamento de longo prazo e na conexão entre 
planejamento estratégico, planejamento territorial e planejamento orçamentário, além 
de promover o planejamento com base em evidências, participativo, multissetorial, 
multiescalar, antenado às agendas globais e prioridades locais, com base na 
solidariedade interfederativa e na cooperação multiatores. 
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A concepção da Rede Brasileira de Institutos de 
Planejamento - inRede foi um chamado democrático 
para fortalecer coletivamente a cultura do planejamento 
nos municípios brasileiros e os institutos de 
planejamento existentes, bem como promover a criação 
de novos institutos.A troca permanente de experiências 
possibilita o fortalecimento de estratégias alinhadas às 
agendas globais, especialmente a Agenda 2030 e a Nova 
Agenda Urbana em prol do desenvolvimento urbano 
integrado, inclusivo e sustentável. 
 

Até o momento, a inREDE organizou dois Encontros de Gestores de Institutos de 
Planejamento, no dia 27 de maio de 2022 em Fortaleza (CE), liderado pelo Instituto de 
Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) e no dia 19 de agosto de 2022, em Maringá (PR),, 
organizado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá (IPPLAM). As 
perguntas centrais que foram trabalhadas nos encontros, foram: “Como deve ser um 
Instituto de Planejamento do Século XXI?” e “Qual a principal prioridade da Rede e qual 
a estratégia para atingi-la?” 

 

A inREDE une-se em prol de integrar política, planejamento, programa, projeto e 
implementação no Brasil, por meio da articulação da visão de longo prazo de 
desenvolvimento sustentável com o Plano Diretor e o Plano Plurianual das cidades, a 
valorização da memória do planejamento pautada na estabilidade institucional e da 
equipe, a inovação constante e o compromisso com a aceleração do desenvolvimento 
sustentável da cidade, da redução de suas desigualdades e da sua resiliência às 
mudanças do clima.  

 

A inREDE pretende fortalecer o papel do Institutos de 
Planejamento em todo o Brasil como observatório, 
estrategista, articulador multisetorial, comunicador 
privilegiado e guardião do planejamento e de políticas 
públicas de longo prazo. A Rede Brasileira de Institutos 
de Planejamento está aberta a todos os atores e atrizes 
que almejam promover o desenvolvimento urbano 
integrado, inclusivo e sustentável do Brasil e co-criar 
instituições preparadas para planejar as cidades 
brasileiras para os desafios e oportunidades do século 
XXI! 
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Contexto Legal e Institucional  
 

A Constituição Cidadã Federal de 1988 estabeleceu marcos importantes e norteadores 
para a Política Urbana do País. O artigo 182 empoderou as cidades como protagonistas 
da política de desenvolvimento urbano. Uma das ferramentas clássicas de planejamento 
já estabelecidas ganhou força: o Plano Diretor, a ser aprovado pela Câmara Municipal e 
obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, passou a ser o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.  

 

A Constituição de 1988 também estabeleceu que a propriedade urbana cumpre sua 
função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no Plano Diretor. 

 

O município passa a ser uma entidade federativa e o foco 
do capítulo da Política Urbana na Constituição Federal de 
1988 é a atuação municipal. Assim a Constituição 
priorizou a emergência do Direito à Cidade. 
 

Treze anos depois, outro instrumento regulador essencial ao detalhamento e aos 
desdobramentos do Direito à Cidade foi promulgado: a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 
2001 - o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade regulamentou os artigos 182 e 183 da 
Constituição e estabeleceu normas de ordem pública e interesse social que regulam o 
uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.  

 

Mais recentemente, surge a Lei 13.089, de 12 de janeiro de 2015 - o Estatuto da 
Metrópole. Assim tem como objetivo promover a integração de ações entre os 
municípios que formam uma metrópole, com base nas funções públicas de interesse 
comum, onde a integração interfederativa é importante. Um dos maiores desafios da 
governabilidade metropolitana é superar o padrão fragmentado de ação pública nas 
metrópoles. Neste aspecto, temos um promissor avanço com o Sistema Nacional de 
Desenvolvimento Urbano – SNDU, com a determinação de que o SNDU deve incluir “um 
subsistema de planejamento e informações metropolitanas, coordenado pela União e 
com a participação dos Governos estaduais e municipais”, e que este deve reunir “dados 
estatísticos, cartográficos, ambientais, geológicos e outros relevantes para o 
planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em 
regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas.” (§ 1o e § 2o Art. 20). 

 

Adicionalmente, um marco global importante foi o lançamento da agenda global do 
desenvolvimento urbano sustentável, com as três conferências Habitat capitaneadas 
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pela ONU e a adoção da Nova Agenda Urbana no Habitat III - Conferência das Nações 
Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável ocorrida na Cidade de 
Quito, no Equador, em 2016. A NAU estabeleceu três compromissos transformadores 
para o desenvolvimento urbano sustentável: o Desenvolvimento urbano sustentável 
para a inclusão social e a erradicação da pobreza; a Prosperidade urbana sustentável e 
inclusiva e oportunidades para todos; e o Desenvolvimento urbano ambientalmente 
sustentável e resiliente; e seus mecanismos de implementação efetiva: o 
Desenvolvimento da estrutura de governança urbana: estabelecimento de um marco de 
apoio; o Planejamento e gestão do desenvolvimento espacial urbano; e os Meios de 
implementação. 

 

O Plano de Implementação de Quito para a Nova Agenda Urbana (NAU) fortalece a 
importância das estruturas de governança urbana. Governos locais precisam determinar 
suas próprias estruturas administrativas e de gestão, adaptadas às necessidades locais. 
Para desenhar essas estruturas, devem contemplar os arcabouços jurídicos e 
mecanismos de financiamento confiáveis e perenes. 

 

Os Institutos de Planejamento, Autarquias e Órgãos 
Municipais têm um papel crucial para implementação e 
monitoramento das agendas globais pelo seu caráter 
integrador e atuação de longo prazo. 
 

A consolidação do Plano Diretor como instrumento básico da execução e 
implementação da política urbana e a presença cada vez mais constante dos Institutos 
e Estruturas de Planejamento na construção e no apoio à formulação desse instrumento 
fortalece esses órgãos da administração indireta e de maior perenidade como 
institucionalidade guardiã da execução das políticas urbanas e integradora das políticas 
setoriais.  

 

Apesar dos avanços, ainda há ausência de Planos Diretores e de estruturas institucionais 
de planejamento no Brasil para um reflexo amplo e efetivo em nível nacional. Em 2003, 
o Governo Brasileiro criou o Ministério das Cidades, que perdurou até 2018, na sua 
missão de combater as desigualdades sociais, transformar as cidades em espaços mais 
humanizados e ampliar o acesso da população à moradia, saneamento e transporte. O 
Ministério das Cidades canalizou políticas importantes de estímulos às cidades, ao 
planejamento, à participação - através do sistema de conferências, e, ao financiamento 
de projetos estruturantes. Em 1º de janeiro de 2019, o Ministério das Cidades e o 
Ministério da Integração Nacional foram fundidos e transformados em Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR). 
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Em 2019, o MDR iniciou o processo de elaboração da Política Nacional de 
Desenvolvimento Urbano, a PNDU. Ela está sendo construída com base em um desenho 
de processo colaborativo e uma forte aposta na lógica de redes de colaboração e na 
força da inteligência coletiva. Propõe a construção de uma visão estratégica para o 
território brasileiro, adotando uma abordagem multiescalar (ou multinível), 
interfederativa, intersetorial (e interinstitucional), que se traduz em 16 Objetivos de 
Desenvolvimento Urbano Sustentável - ODUS, concebidos como a espinha dorsal 
estruturadora da PNDU. Além de expressar os objetivos da Política, os ODUS devem 
apontar caminhos e orientar ações tanto de superação de problemas e desafios 
historicamente enfrentados pelas cidades brasileiras, quanto para as grandes 
transformações em curso – digital, demográfica, no mundo do trabalho e a mudança 
climática. 

 

A Rede Brasileira de Institutos de Planejamento - inREDE, 
um movimento de base das instituições municipais 
focadas na pesquisa, informação, planejamento e 
desenho de políticas públicas urbanas, surge como uma 
força inspiradora e colaborativa para estruturar a 
capilaridade para programas nacionais como a PNDU.  
 

A inREDE advoga pela necessidade de institucionalidades que entendam a diversidade 
dos municípios brasileiros, suas diferentes capacidades, dinâmicas demográficas, 
socioeconômicas e territoriais, entre outras dimensões e que sejam capazes de construir 
soluções de gestão e planejamento das cidades. Ainda, pretende colaborar com a 
formação de um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano que abrace as 
Instituições existentes e fomente a formação de novas institucionalidades nas cidades 
brasileiras. 

 

Os Institutos de Planejamento deverão ser o instrumento 
básico de gestão urbana da PNDU e os "nós" 
potencializadores de um efetivo desenvolvimento 
urbano integrado e sustentável de longo prazo.  
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Princípios e Recomendações 
 

A missão da inREDE é “ser uma rede inovadora e inclusiva de Institutos de 
Planejamento, comprometida com o desenvolvimento urbano integrado e sustentável 
das cidades brasileiras e o fortalecimento de seus membros”, guiada pelos seguintes 
valores: inovação, resiliência, cooperação, inclusão, e sustentabilidade.  

 
 

Princípios para a Rede Brasileira de Institutos de Planejamento: 
 

1 - Cooperação em rede: o intercâmbio de boas práticas entre os membros da inREDE 
é basilar para o aprimoramento e o fortalecimento institucional de cada membro e as 
pautas defendidas pela rede, viabilizando espaços de cooperação técnica e política. 

2 - Parceria interfederativa e colaboração multi-atores: está na base da inREDE a 
busca do constante diálogo e sinergia entre os governos federal, estaduais e 
municipais para o fortalecimento dos institutos existentes e a criação de novos 
institutos, bem como a colaboração com parceiros de desenvolvimento, de 
cooperação multilateral, bilateral e Instituições Financeiras, Organizações Não 
Governamentais, Setor Privado, Academia e Entidades da sociedade civil. 

3 - Diversidade e inclusão: a inREDE reconhece a diversidade territorial brasileira e 
as especificidades locais, com soluções institucionais que contemplem regiões 
metropolitanas, arranjos populacionais emergentes, cidades pequenas e isoladas, 
cidades de fronteira conurbadas, dentre outras tipologias. inREde assume o 
compromisso com  a diversidade racial e de gênero nos quadros técnicos e na 
liderança dos institutos, que representam a multiplicidade da sociedade brasileira 

4 - Aprendizagem contínua e inovação: a inRede está atenta à evolução das soluções 
de gestão da informação, de planejamento e de participação social e se propõe a 
catalogar as boas práticas dos seus membros para disseminação e replicação, com 
gestão do conhecimento e avaliação de performance com base em evidência. 
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5 - Espírito Público: a atuação da inREDE se pauta pela salvaguarda dos interesses 
públicos, da visão do planejamento de longo prazo, participativo, baseado em 
evidências e orientado para resultados.  Promove  o desenvolvimento sustentável dos 
municípios, tendo como finalidade a melhoria contínua dos serviços públicos com 
vistas a melhoria da qualidade de vida da população e o combate à desigualdade 
socioespacial que caracteriza o ambiente urbano do Brasil. 

6 - Visão Estratégica: a inREDE atua para o crescimento sustentável da Rede através 
do fomento à constituição de novos institutos de planejamento enquanto órgãos da 
administração indireta do estado, com independência financeira, quadros técnicos de 
carreira e perenidade institucional, além do papel de observatório, estrategista, 
articulador multisetorial, comunicador privilegiado e guardião do planejamento 
integrado e de políticas públicas de longo prazo. 

 

Recomendações para o planejamento do desenvolvimento urbano 
integrado e sustentável das cidades brasileiras: 
 

1 - Centralidade do planejamento na gestão municipal: promover o papel 
fundamental do planejamento e dos institutos de planejamento na gestão municipal, 
posicionando-os como integradores da informação territorial no município e das 
demandas setoriais das diversas secretarias e das prioridades municipais com os 
programas estaduais e federais e as agendas globais, com vistas aos resultados e a 
longo prazo. 

2 - Planejamento participativo: promoção da participação efetiva e da gestão 
democrática das cidades, por meio da inclusão de todos os atores relevantes e com 
especial atenção aos grupos vulneráveis, materializando o princípio de “Não deixar 
ninguém para trás”. 

3 - Função social da cidade, da propriedade e da terra: o planejamento deve 
promover a cidade compacta, policêntrica e multifuncional, que privilegie a 
mobilidade ativa, o desenvolvimento orientado pelo transporte sustentável e o 
combate aos vazios urbanos e a subutilização do solo e da propriedade; 

4 - Ampliação do debate da política urbana e superação das desigualdades 
socioespaciais: ampliação do debate da política urbana que contemple todas as 
tipologias de cidades e arranjos populacionais do País, promovendo estratégias para 
as regiões metropolitanas e os municípios médios e pequenos e a superação das 
desigualdades socioespaciais nas cidades brasileiras, com foco nos territórios mais 
vulneráveis, materializando o princípio de “Não deixar nenhum lugar pra trás”.  
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5 - Planejamento sensível a gênero, raça, pautas etárias e comprometido com a 
acessibilidade: o planejamento deve ser sensível à redução das desigualdades de 
gênero, raça e etárias de forma a enfrentar e superar assimetrias estruturais da 
sociedade brasileira. Ainda, deve ser comprometido com a acessibilidade, de forma a 
possibilitar que todas as pessoas possam usufruir do Direito à Cidade. 

6 - Soluções incrementais e adaptáveis aos diferentes contextos, fomentando 
cidades resilientes às mudanças do clima: entendimento do planejamento como um 
processo contínuo de pequenas melhorias e cuja complexidade deve se adaptar às 
capacidades locais de implementação e gestão. Deve ter em vista as transformações 
em curso, especialmente a mudança do clima e seus impactos nas cidades, conferindo 
a devida dinamicidade e redução de impactos no processo de desenvolvimento 
urbano. 

7 - Planejamento, design e desenvolvimento baseados na Natureza: as soluções 
territoriais de planejamento, design e implementação devem estar atentas aos ciclos 
dos ecossistemas, aos diferentes biomas, aos desafios climáticos e devem sempre 
tentar respeitar e potencializar os serviços ecossistêmicos, de forma a promover a 
biodiversidade e o uso adequado e compacto do solo, com base na função ecológica 
da terra e da cidade; 

8 - Transformação digital nas cidades: fomentar por meio do planejamento a 
execução de ações direcionadas à modernização dos serviços públicos, investindo em 
boas práticas de gestão de dados e transparência, de forma a tornar as cidades mais 
inteligentes, acessíveis e competitivas, utilizando habilidades e competências 
baseadas nas novas tecnologias da informação e da ciência de dados, como big data, 
data analytics, machine learning e inteligência artificial, garantindo que essas ações 
tenham foco nas pessoas, na diversidade, no combate à desigualdade e na resiliência 
às mudanças do clima.  

9 - Financiamento e cooperação estratégica para projetos urbanos: apoiar e 
capacitar os municípios em finanças municipais, em especial os mecanismos de 
financiamento climático e o financiamento de base fundiária que promova a captura 
da mais valia gerada pela urbanização e a função social da terra e da propriedade. 
Promover ainda ações por meio de parcerias estratégicas com diversas instituições 
(universidades, empresas, governos e organismos multilaterais) que tenham como 
propósito o desenvolvimento urbano e sustentável.  

10 - Regulação por Incentivo: promover planejamento que se baseie na regulação de 
incentivos ao desenvolvimento urbano, para a mobilização dos diversos atores e 
atrizes, em especial o setor privado, fomentando parcerias entre os diversos agentes 
e setores do governo e da sociedade. 
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11 - Conhecimento especializado e multidisciplinar, com capacitações contínuas: 
propiciar equipes que integrem o corpo técnico dos institutos de planejamento que 
contenham conhecimentos especializados e multidisciplinares, fomentando a 
diversidade de saberes, bem como a promoção contínua de capacitação dos agentes 
nos temas pertinentes à sua atuação.  

12 - Autonomia administrativa e financeira: promover a autonomia  administrativa 
e financeira dos Institutos de Planejamento, viabilizando a perenidade e a eficiência 
nas tomadas de decisões para a implementação de políticas públicas e para o 
planejamento integrado e sustentável.  
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Plano de implementação da inREDE 
 

O plano de implementação da Rede Brasileira de 
Institutos de Planejamento - InRede é um processo 
flexível, em constante aprimoramento e aberto a 
sugestões de novos membros e parceiros institucionais 
composto de ações estratégicas de curto, médio e longo 
prazo. Essas ações foram pensadas dentro dos seguintes 
eixos temáticos: 

 
(1) Estratégia e prioridades, com foco no planejamento e na promoção do 
desenvolvimento urbano integrado e sustentável; 

(2) Institucionalidade, com foco na estrutura da rede e no arcabouço institucional dos 
institutos; 

(3) Parcerias e cooperação, com foco nas relações interinstitucionais e nas ações de 
atores externos à inREDE que são fundamentais para colocar a Rede e o planejamento 
no centro do debate do desenvolvimento urbano sustentável; 

(4) Financiamento e sustentabilidade, com foco na perenidade da inREDE e dos 
institutos de planejamento; e 

(5) Identidade e comunicação, com foco na identidade visual e na estratégia de 
comunicação institucional da inREDE.  

 

Curto (até seis meses) 

 

1 - Institucionalizar a rede, criando seu estatuto e promovendo encontros frequentes 
e periódicos dos gestores de institutos. 

2 - Disseminar a Carta para atores e atrizes chaves de modo a garantir a validação do 
seu conteúdo e o engajamento dos parceiros, incluindo as três esferas de governo, 
em suas pautas. 

3 - Construir um espaço de intercâmbio e de aprendizagem entre pares entre 
institutos de planejamento e municípios interessados na criação de institutos.  

4 - Promover campanhas de divulgação para visibilidade da rede, fomentando a 
cultura da cooperação e instigando a adesão de novos institutos. 
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Médio (até dois anos - fim da legislatura municipal) 

 

1 - Fortalecer a cultura de planejamento e a participação ativa desta rede na 
construção de políticas públicas federais e estaduais.  

2 - Ter espaço de fala e diálogo nas diversas instâncias de tomada de decisão, para 
promover o desenvolvimento inclusivo e sustentável das cidades, bem como a 
implementação da Nova Agenda Urbana, da Agenda 2030 e do Acordo de Paris.  

3 - Promover difusão de conceitos e informações relativas ao planejamento com 
diversos setores (comunicação, academia, Sociedade Civil Organizada), 
desenvolvendo estratégias de linguagem simples e visual, tornando a temática mais 
acessível e menos tecnocrática. 

4 - Produzir publicações que registrem as atividades da rede, dos institutos que a 
compõem e que possam difundir e fortalecer importantes conceitos de planejamento 
integrado, inclusivo e sustentável das cidades. 

5 - Realizar eventos periódicos com ampla participação de servidores de institutos de 
planejamento, promovendo um processo de capacitação continuada.  

5 - Editar um manual (passo a passo) para criação de novos institutos, com fatores de 
sucesso, recomendações, modelos de legislação, organograma, necessidades 
financeiras e de recursos humanos, etc).  

7 - Consolidar parcerias com agências externas de apoio institucional e fomento, 
nacionais e internacionais. 

8 - Captar recursos públicos e privados para a manutenção da inREDE. 

9 - Promover pesquisas e estruturar projetos a serem financiados e geridos pela 
inREDE. 

10 - Elaborar uma base de indicadores, com base nas agendas globais e nos desafios 
específicos da urbanização brasileira, comuns a todos da rede, possibilitando a gestão 
baseada em dados e a aferição de resultados. 
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Longo (mais de dois anos - transcendendo a presente legislatura 
municipal) 

 

1 - Apoiar políticas nacionais que promovam planejamento integrado e continuado 
como ferramenta de cidades mais inclusivas, justas, sustentáveis e inovadoras. 

2 - Reconhecer boas práticas e compartilhar lições aprendidas no processo de 
planejamento de cidades. 

3 - Fortalecer o grupo em sua representatividade nas diversas escalas, inclusive frente 
a eventos e organizações internacionais. 

4 - Estimular, apoiar e orientar a criação de novos institutos de planejamento e 
aprimorar a estrutura dos institutos existentes.  

5 - Consolidar os institutos de planejamento como os responsáveis pelo processo 
contínuo e complexo de planejamento e implementação de  políticas urbanas, 
indispensáveis para construção de cidades resilientes e sustentáveis.   

6 - Engajar lideranças nas três esferas do governo na pauta do planejamento 
integrado e no compromisso pela implementação desta Carta. 

7 - Disseminar o planejamento integrado como forma de reduzir as desigualdades e 
combater as mudanças do clima. 
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Institutos participantes 
● Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (IDEPPLAN), de 

Apucarana (PR);  

● Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), de Campo 
Grande (MS);  

● Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (IPDU), de Cuiabá (MT);  

● Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), de Curitiba (PR);  

● Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), de Fortaleza (CE);  

● Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL), de Londrina (PR);  

● Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá (IPPLAM), de Maringá (PR);  

● Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba (IPPLAP), de Piracicaba (SP); 

● Instituto de Pesquisa, Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável de 
Redenção (IPPUR), de Redenção (PA);  

● Instituto da Cidade Pelópidas Silveira (ICPS), de Recife (PE); 

● Instituto Pereira Passos (IPP), do Rio de Janeiro (RJ);  

● Instituto da Cidade, Pesquisa e Planejamento Urbano e Rural (INCID), de São Luís (MA); 

● Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Rondonópolis (IPPUR) (MT) 

● Instituto de Desenvolvimento Urbano e Canaã dos Carajás (IDURB) (PA) 

● SP Urbanismo, de São Paulo (SP). 

 

Prefeituras participantes com Institutos ainda não criados 
● Prefeitura Municipal de Caruaru (PE)  

● Prefeitura Municipal de Niterói (RJ)  

● Prefeitura Municipal de Sobral (CE) 

● Prefeitura de São Gonçalo (RJ) 

● Prefeitura de Maceió (AL) 

● Prefeitura de Naviraí (MS) 

● Governo do Estado de Alagoas 

 

Apoio institucional 
● Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), GmbH - Agência Alemã 

de Cooperação Internacional 

● ONU-Habitat (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos) 

 
 


