
Plano de Trabalho 2016 

Unidade Temática de Planejamento Estratégico e 
Áreas Metropolitanas - UTPEAM



Unidade Temática de 
Planejamento Estratégico e Áreas Metropolitanas - UTPEAM

• Coordenação
Canoas, Brasil

• Sub-coordenações
São Paulo, Brasil
El Bosque, Chile
Lo Prado, Chile
Canelones, Uruguai
Esteban Echeverría, Argentina



Objetivos

1. Avançar na criação de espaços de reflexão e construção de ferramentas que contribuam com
o desenho e a execução de planos estratégicos regionais que possam ser publicados e
difundidos.

2. Reforçar nosso trabalho de instalar na agenda pública a necessidade do planejamento
estratégico das áreas metropolitanas.

3. Redobrar esforços para incorporar na UTPEAM a reflexão e o debate sobre as problemáticas
das fronteiras tanto em regiões metropolitanas como em outras áreas, e suas projeções
estratégicas.

4. Promover instâncias de articulação com outras redes a fim de potencializar o conhecimento
mútuo e o intercâmbio de experiências.

5. Avançar na realização de um levantamento de instâncias de governança metropolitana que
foram constituídas na nossa região que possam gerar um intercâmbio de conhecimento e
práticas em políticas públicas integradas metropolitanas.



Eixos de trabalho

1. As cidades de periferias, as áreas metropolitanas e a necessidade de seu planejamento
estratégico contemplando a solidariedade dos territórios.

2. O desenvolvimento local policentrico como forma de consolidar a cidadania regional e
proporcionar a inclusão social, junto ao fortalecimento das identidades locais.

3. As fronteiras locais como forma de vinculação cidadã e a necessidade do planejamento do
trânsito e do intercâmbio sobre elas, fundamentalmente nas áreas metropolitanas
binacionais.

4. O direito à Cidade e a centralidade, visto desde as cidades de periferias e as regiões
metropolitanas.



Atividades Programadas

Abril
Reunião Virtual da Coordenação e Sub-coordenações da UTPEAM

Junho
Primeira Reunião Anual da UTPEAM e Missão técnica
Local: Canoas, Brasil

Julho
Segunda Reunião Anual da UTPEAM e Missão técnica
Local: Lo Prado, Chile

Novembro
Terceira reunião na Cúpula de 2016 
Local: Santa Fe, Argentina



Muito Obrigada!

Prefeitura Municipal de Canoas, Brasil
Deise Martins
Secretária de Relações Internacionais e Cooperação
deise.martins@canoas.rs.gov.br




