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Quando comparadas internacionalmente, as taxas de urbanização no 
Brasil (85%) e na Alemanha (74%) são igualmente elevadas. Isto cria, 
em ambos os países, tanto boas oportunidades para o desenvolvimen-
to econômico, quanto desafios para a sustentabilidade social e ecoló-
gica.  Neste sentido, o 5o Diálogo Brasil-Alemanha de Ciência, Pesquisa 
e Inovação reunirá, na Câmara Municipal de São Paulo, pesquisadores, 
especialistas e gestores brasileiros e alemães para discutir questões 
relacionadas à urbanização, seus desafios e soluções.
 
The rates of urbanization in Brazil (85%) and Germany (74%) are - internationally 
compared - very high. This creates great opportunities for economic develop-
ment as well as significant challenges for social and ecological sustainability, 
in both countries. For that matter, the 5th German-Brazilian Dialogue on Science, 
Research and Innovation will gather scientists from both countries, in the São 
Paulo Municipal Chamber to discuss issues concerning urbanization, its chal-
lenges and solutions.

TEMA E CONTEXTO | THEME AND CONTEXT

PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA URBANA 
URBAN PLANNING & URBAN GOVERNANCE

GESTÃO DE ÁGUA E RESÍDUOS
WATER AND WATERWASTE MANAGEMENT

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CLIMA URBANO
ENERGY EFFICIENCY & URBAN CLIMATE 

Organizada anualmente pelo Centro Alemão de Ciência e Inovação – 
São Paulo (DWIH-SP), a conferência acontece, este ano, em parceria 
com o Ministério Federal das Relações Externas da Alemanha (AA), a 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), a 
Fundação Getulio Vargas (FGV), e a Escola do Parlamento da Câmara 
Municipal de São Paulo. O evento visa fomentar o diálogo entre pes-
quisadores e gestores dos dois países sobre o tema e contribuir com a 
cooperação bilateral para questões de urbanização, estabelecida em 
2015 entre os governos alemão e brasileiro. 

Organised annually by the German House for Research and Innovation – São Paulo 
(DWIH-SP), the conference will be held this year in partnership with the German 
Federal Foreign O�ce (AA), São Paulo Research Foundation (FAPESP), Fundação 
Getulio Vargas (FGV), and Parliament School (Escola do Parlamento) of the City 
Chamber of São Paulo. The event aims at the establishment of a dialogue about 
the theme between scientists from both countries and to contribute to the Ger-
man-Brazilian intergovernmental cooperation concerning urbanization, concluded 
between the Brazilian and German governments.
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Os painéis e discussões serão realizados no idioma inglês, com tradução 
simultânea. A participação é gratuita e requer inscrição prévia.

The panels and discussions will be in English with Portuguese translation. The 
participation is free of charge and requires prior enrollment.

Mais informações sobre a programação e as inscrições serão divulga-
das em breve. 

Further information about the program and registration will be disclosed soon. 


