
TELAS DO RETRATO DA CIDADE:

PASSO 1: Conheça as telas
Entenda as quatro lentes do Retrato da Cidade. Assista ao vídeo introdutório de 10 minutos e em seguida, leia o que está 
sendo analisado e o porquê de cada lente para se familiarizar com os diferentes temas relacionados às aspirações locais da 
cidade e suas responsabilidades globais. Para um mergulho profundo na ferramenta Retrato da Cidade e suas quatro lentes, 
recomendamos ler o guia metodológico "Criando o Retrato da Cidade".

Entenda como usar as Telas do Retrato da Cidade como ferramenta para avaliar estratégias, políticas e 
programas da cidade de forma holística, integrando considerações ambientais e sociais, locais e globais 
inspiradas nas quatro lentes do Retrato da Cidade.

A3 2-8 pessoas

PASSO 2: Entenda os componentes da estratégia da sua cidade
Selecione uma estratégia em que você está trabalhando na sua cidade para a qual você gostaria de avaliar impactos sociais 
e ecológicos, tanto em nível local quanto global. Analise os principais componentes da estratégia na Folha de Trabalho da 
Estratégia da Cidade. Então, escreva o nome da sua estratégia dentro do diamante no centro da Tela.

PASSO 3: Analise a estratégia através das lentes local-social e local-ecológica
Agora, estude mais profundamente os impactos locais da sua estratégia.
.

Pense nos possíveis impactos positivos que sua estratégia pode ter nessas lentes. Use uma caneta colorida e 
indique os temas onde a estratégia pode criar impacto positivo.

a.

Para as mesmas lentes, pense nos possíveis impactos negativos de sua estratégia, diretos e indiretos. Use uma 
caneta de uma cor diferente para indicar os temas onde a estratégia pode criar impactos negativos.

b.

Pergunte a si mesmo "como a estratégia pode ser projetada e/ou implementada para garantir e melhorar 
esses impactos positivos e prevenir ou minimizar os possíveis impactos negativos?" Anote suas ideias ao 
lado das lentes na tela.

c.

PASSO 4: Analise a estratégia através das lentes global-social e global-ecológica da tela
Agora explore os impactos globais de sua estratégia. Repita (a), (b) e (c) do Passo 3 para as lentes Globais.

Dica: Ao fazer o exercício, você pode alternar entre os impactos positivos e negativos. Recomendamos que você encontre 

sua própria maneira intuitiva de navegar entre os passos (a) e (b).

PASSO 5: Pense nas interconexões entre as lentes

Pense nas interconexões entre as quatro lentes. Desenhe linhas entre as lentes para indicar quando há uma 
dinâmica positiva ou negativa entre os problemas identificados. Use canetas de cores diferentes para indicar 
interconexões positivas ou negativas.

a.

Pergunte a si mesmo: "como a estratégia poderia ser projetada e/ou implementada para reforçar as 
interconexões positivas e minimizar as negativas?" Anote suas ideias ao lado das lentes na Tela.

b.

PASSO 6: Resuma seus principais insights
Resuma seus principais insights das etapas 3, 4 e 5 na Folha de Trabalho da Estratégia da Cidade. Pergunte a si mesmo: 
"como você refinaria a estratégia existente para melhorar seus benefícios sociais e ecológicos?"



TELAS DO RETRATO DA CIDADE [PASSOS 1,3,4,5]
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Anote suas ideias aqui

Anote suas ideias aqui

Anote suas ideias aqui

Anote suas ideias aqui



TELAS DO RETRATO DA CIDADE - FICHA TÉCNICA [PASSOS 1]
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LOCAL- SOCIAL

GLOBAL-SOCIAL

LOCAL-ECOLÓGICA

GLOBAL-ECOLÓGICA

POR QUÊ? 
Essa lente reflete a essência da experiência vivida na cidade. Todas as cidades precisam 
encontrar formas inovadoras e transformadoras de melhorar o bem-estar de seus 
moradores, reduzindo seus impactos ecológicos e sociais globais – isso está no centro do 
desafio do século 21.

POR QUÊ? 
Os mesmos modelos de negócios globalizados que impulsionam o uso intensivo de 
recursos nas cidades muitas vezes colocam uma pressão intensa sobre os trabalhadores 
dessas cadeias de suprimentos. 

O consumo de produtos globalizados na cidade cria empregos no mundo todo, mas 
esses empregos muitas vezes envolvem a exploração de trabalhadores. Nenhum 
desses trabalhadores quer perder seus empregos, mas todos querem que seus direitos 
trabalhistas sejam respeitados.

POR QUÊ? 
Cada cidade está localizada dentro de um habitat natural – seja uma floresta, um pântano 

ou uma bacia hidrográfica. A natureza aprendeu a prosperar nesses diversos lugares. No 

entanto, muitas vezes as cidades degradam o próprio solo, ar e água, que permitem que a 

vida prospere e dos quais os moradores da cidade dependem para sua saúde e bem-estar.
O QUÊ? 
Esta lente analisa o bem-estar das pessoas nesta cidade. Classifica o bem-estar em 
quatro temas amplos que também são abordados pelos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável – relevantes para todas as cidades e países:  

• Saudável: com saúde, água, moradia e alimentação
• Conectado: através da comunidade, mobilidade, conectividade e cultura 
• Capacitado: com educação, emprego, energia e renda 
• Empoderado: através da igualdade na diversidade (evitando diferenças significativas 

de desigualdade de gênero, raça e outras identidades), voz política, paz e justiça e 
equidade social (evitando rendas extremas e desigualdade de riqueza).

O QUÊ?
Esta lente se concentra nos serviços essenciais que a natureza fornece – desde a 

regulação da temperatura do ar até a prevenção da erosão do solo. O objetivo final é que 

a cidade iguale ou até mesmo exceda o desempenho ecológico da natureza circundante. 

E se a cidade pudesse sequestrar tanto CO2, armazenar tanta água subterrânea, abrigar 

tanta biodiversidade e resfriar tanto o ar quanto a natureza?

O QUÊ? 

Esta lente analisa o bem-estar das pessoas que podem ser impactadas pela cidade 
através das cadeias globais de suprimentos em todo o mundo. Assim como a lente Local-
Social, o bem-estar é baseado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e agrupado 
sob quatro temas amplos – Ser saudável, conectado, capacitado e empoderado – sob 
responsabilidade de cada cidade e nação.

POR QUÊ? 

A destruição ecológica global é em grande parte impulsionada pelo consumo 
de recursos e poluição resultantes dos processos econômicos e industriais que 
sustentam a prestação de bens e serviços.

O QUÊ? 
Esta lente faz um balanço do uso total de recursos da cidade e investiga quanta 
pressão a cidade está colocando nos sistemas de suporte à vida do nosso planeta - 
como as emissões de CO2 que levam ao aquecimento global e o uso da terra que leva 
ao desmatamento. O uso de recursos inclui: 

a. recursos consumidos dentro da cidade (por exemplo, uso de gasolina em carros e 
ônibus)

b. recursos utilizados para produzir todos os bens e serviços importados para 
a cidade (por exemplo, água e fertilizantes usados para cultivar alimentos 
importados) 

O uso de recursos pela cidade pode ser avaliado em termos de até que ponto a cidade 
está colocando pressão excessiva sobre os limites planetários. 



Estratégia:

Componentes da estratégia:

Como você ref inaria a estratégia para aumentar seus benef ícios 
sociais e ecológicos, tanto local quanto globalmente?

Resuma seus insights das etapas anteriores:

PLANILHA DE ESTRATÉGIA DA CIDADE [PASSO 2 AND PASSO 6]


