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BEM-VINDO AO WUF10

A Décima Sessão do Fórum Urbano Mundial (WUF10) será realizada de 8 a 13 de fevereiro de 2020 em Abu Dhabi, nos 
Emirados Árabes Unidos, e contará com o tema “Cidades de oportunidades: conectando cultura e inovação”.

O ONU-Habitat, em conjunto com o governo dos Emirados Árabes Unidos e a cidade de Abu Dhabi, lhe convida a estar 
presente e a participar do Fórum.

A PRINCIPAL CONFERÊNCIA DO MUNDO SOBRE CIDADES

O Fórum Urbano Mundial, estabelecido em 2001 pelas Nações Unidas, é a reunião mais aberta e inclusiva do seu tipo no 
cenário internacional. A Décima Sessão deste importante evento reunirá líderes nacionais, moradores de favelas, 

ministros, representantes das Nações Unidas, grupos de mulheres, prefeitos, jovens, acadêmicos, diplomatas, líderes 
comunitários, líderes empresariais, parlamentares, grupos de governos locais, ativistas urbanos e muito mais. Todos os 

que compartilham a visão de um futuro com cidades melhores e mais inteligentes  estão convidados.

COMO FUNCIONA

As reuniões do Fórum são divididas em sessões de diálogo, sessões especiais, mesas redondas, assembleias de jovens, 
gênero e negócios, eventos de networking, reuniões de comissões, eventos de capacitação, além de uma grande 

variedade de eventos paralelos, exposições, eventos culturais e muito mais.

INSCREVA-SE PARA SER ANFITRIÃO DE UM EVENTO

Os interessados têm uma excelente oportunidade para sediar um dos eventos oficiais além de compartilhar e discutir 
melhores práticas, novas ideias, inovações ou fornecer treinamento relevante aos participantes do Fórum.

Eventos de networking
Os eventos de networking duram duas horas e devem ter como 
foco o fortalecimento de parcerias, construção de novas alianças 
ou no lançamento de iniciativas conjuntas para a implementação 
da Nova Agenda Urbana e o alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Esses eventos são uma 
oportunidade de compartilhar ideias e demonstrar 
comprometimento em promover o desenvolvimento urbano 
sustentável em cidades ao redor do mundo.

Eventos de capacitação
Agências da ONU, universidades parceiras, governos locais, 
instituições de desenvolvimento de capacidades e outros atores 
oferecerão capacitações de três horas sobre uma variedade de 
temas. Os eventos de capacitação devem ter como foco o 
desenvolvimento de habilidades e conhecimentos que permitam 
uma abordagem de “como” lidar com os desafios de 
desenvolvimento, utilizando ferramentas inovadoras, 
metodologias e instrumentos de apoio a fim de alcançar os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Eventos paralelos
O tema dos eventos paralelos deve estar relacionado ao tema 
geral do WUF10 e terão duração de uma hora. Um evento 
paralelo pode incluir lançamento de livros, recepções e 
apresentações de projetos, pesquisas, dados, conhecimentos e 
iniciativas relacionadas à implementação da Nova Agenda 
Urbana.

A Expo Urbana será realizada com intuito de 
promover soluções inovadoras e sustentáveis 
para os desafios das cidades e comunidades 
durante o Fórum. A exposição apresentará 
projetos inovadores e inovações de governos, 
do setor privado, agências da ONU e outras 
partes interessadas em apoiar ao tema, 
proporcionando uma visão emocionante do 
futuro do nosso mundo urbano.

O prazo de inscrições para Eventos Paralelos, Eventos de Networking e Eventos de Treinamento é dia 31 de outubro de 2019 no site: www.unhabitat.org/wuf

Inscreva-se antes do prazo final, dia 15 de novembro de 2019,
no site www.unhabitat.org/wuf

Junte-se a nós no WUF10

O registro on-line para participar do WUF10 está aberto no site www.unhabitat.org/wuf e se encerra dia 21 de janeiro de 2020.

Para mais informações acesse o site do Fórum do WUF10, incluindo a nota conceitual, os critérios de inscrição dos eventos, as 
diretrizes da exposição, o local do WUF10 e outras novidades interessantes.

Para mais informações, entre em contato conosco: unhabitat-wuf@un.org
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