Conferência Urban Age América do Sul

3 a 5 de dezembro de 2008

O projeto Urban Age estende sua investigação interdisciplinar ao processo de
urbanização na América do Sul com uma conferência em São Paulo a ser realizada
em dezembro de 2008, para concluir um ano de pesquisa e análise. Além de tratar de
significativas mudanças estruturais que afetam a maior cidade e a principal potência
econômica do Brasil – com uma população crescente de mais de 19 milhões, hoje é a
5ª maior cidade do mundo – o Urban Age irá explorar tendências no Rio de Janeiro,
Buenos Aires, Bogotá e Lima, oferecendo uma perspectiva regional sobre as questões
sociais, espaciais e econômicas fundamentais que estão por trás do crescimento
urbano na América do Sul.

O Urban Age investiga essas questões ao longo de uma análise rigorosa da forma
como as cidades da América do Sul estão mudando, do ponto de vista físico e
espacial. O impacto do crescimento urbano contínuo no consumo de energia e na
poluição, o aumento exponencial na aquisição de carros e o efeito debilitante do
crescimento não controlado na infra-estrutura urbana básica – como transporte
público, água e sistemas de esgoto – serão analisados no contexto das estruturas
emergentes de governança e novas formas de engajamento político.

O Urban Age South America está sendo organizado em associação com o Estado de
São Paulo, o Município de São Paulo, a Universidade de São Paulo e o Centro de
Estudo de Política e Economia do Setor Público na Fundação Getúlio Vargas. Um
grupo de especialistas internacionais, regionais e locais desenvolverá um trabalho
conjunto através de uma série de workshops em São Paulo e Londres durante 2008,
nos temas centrais de exclusão social e violência urbana, transporte público e
mobilidade, e a relação entre crescimento urbano e provisão de infra-estrutura.

Paralelamente a essas atividades, o Segundo Deutsche Bank Urban Age Award foi
lançado em abril de 2008. Criado para incentivar as pessoas a assumirem
responsabilidade por suas cidades e formarem novas alianças para aprimorarem as
vidas de cidadãos urbanos, o prêmio de US$ 100.000 enfocará novas iniciativas na
região metropolitana de São Paulo. Após a convocação para inscrições, um júri
independen-te anunciará o vencedor do Deutsche Bank Urban Age Award em
dezembro de 2008. Para mais informações, acesse www.urban-age.net e www.alfredherrhausen-gesellschaft.de/en/urbanageaward.html.

