10/4/2019

"Porto Alegre pode ser líder mundial em inovação sustentável", diz urbanista norte-americano | GaúchaZH

Publicidade

$7.98

$8.98

$29.90

PORTO ALEGRE

DESENVOLVIMENTO

"Porto Alegre pode ser líder mundial em inovação
sustentável", diz urbanista norte-americano
Especialista participa de seminário sobre gestão de resíduos sólidos na Capital
25/09/2019 - 16h13min

MARCELO GONZATTO

Depois de ser reconhecida como a cidade do Orçamento Participativo e do Fórum Social Mundial,
Porto Alegre tem oportunidade de se tornar referência internacional por outra vocação.
Na avaliação do urbanista norte-americano Marc Weiss, que prestou consultoria à gestão de Bill
Clinton na presidência dos Estados Unidos, a Capital pode se destacar como polo de inovação
sustentável — um modelo de desenvolvimento que busca conciliar tecnologia e sustentabilidade.
Esse tema será debatido durante um seminário realizado nesta quinta-feira (26) em parceria de
organizações e empresas com a Embaixada da Suécia.
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O encontro, batizado Smart City Porto Alegre, reunirá Marc Weiss, especialistas brasileiros e
suecos para discutir soluções para a destinação de resíduos sólidos.

LEIA MAIS
É preciso acreditar em uma Porto Alegre mais inovadora

Mapa da Inovação: veja os ambientes criativos que têm tornado Porto Alegre e o Vale do
Sinos referências no Brasil

— O foco do seminário é tratar a economia circular como uma parte muito importante da inovação
sustentável. Um dos grandes desafios é conservar o ambiente por meio do uso de recursos
renováveis, de reciclagem e de eficiência — afirma Weiss, 69 anos, professor visitante da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), presidente da organização Global Urban
Development e coordenador da Zona de Inovação Sustentável de Porto Alegre (ZISPoa).
A ZISPoa é um movimento independente que busca transformar partes de bairros como Azenha,
Bom Fim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Independência, Rio Branco,
Santa Cecília e Santana no lugar mais inovador e sustentável da América Latina até 2025. O
objetivo é que o Estado siga o mesmo caminho, de acordo com uma estratégia econômica
desenhada por um estudo financiado pelo Banco Mundial em 2015.
— Na ZISPoa estamos focados, por exemplo, em aumentar o uso de energia solar. Em termos de
reciclagem, já há startups engajadas nessa atividade. Porto Alegre pode fazer muito mais nessas
áreas, mas tem muito potencial porque conta com instituições de Ensino Superior muito fortes, a
Aliança pela Inovação (que reúne UFRGS, PUCRS e Unisinos), uma população com boa educação e
jovens interessados em empreendedorismo. Quando juntamos tudo isso, Porto Alegre tem uma
grande oportunidade de ser líder mundial em inovação sustentável — analisa Weiss.
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Urbanista americano Marc Weiss
Diego Vara / Agencia RBS

Para o especialista, problemas típicos de grandes cidades que afetam a Capital, como pobreza e
violência, não seriam obstáculos ao ambicioso projeto:
— Na comparação com outras cidades brasileiras, a violência vista em Porto Alegre está abaixo da
média. E a inovação sustentável pode se conectar com as pessoas de renda mais baixa, ajudando a
criar, por exemplo, uma indústria de reciclagem mais limpa e moderna.
O seminário, gratuito e aberto ao público mediante inscrição prévia via internet (veja no serviço
abaixo), faz parte da 8ª Edição das Semanas de Inovação Suécia-Brasil.

Programação do Smart City Porto Alegre
Mesa de Abertura
8h - Johanna Skoog (embaixadora da Suécia no Brasil), Walker Massa (UFO Space) e Marc
Weiss (ZISPoA/GUD)
Painel 1
8h30min - 9h - Situação dos Resíduos Sólidos em Porto Alegre (DMLU)
9h30min - 10h - Hammarby Sjöstad: O distrito mais sustentável de Estocolmo - Adalberto
Alencar (U&WE)
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10h - 10h30min - Inovação em Gestão de Resíduos Sólidos e Economia Circular - Valeria
Michel (diretora de Economia Circular da TetraPak)
10h30min - 11h - Reciclagem e recuperação de resíduos poliméricos como insumo para
novos produtos - André Luis dos Santos da Silva (Seni-RS)
11h30min - 12h - Gabriela Otero (Associação Brasileira de Empresa de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais)
12h - 13h30min - Almoço
Painel 2
13h30min - 14h30min - União Brasil e Suécia em busca de soluções sustentáveis - Walker
Massa (UFO Space)
14h30min - 15h20min - Fórum de discussão aberto com a participação de Luiz Carlos Silva
Filho (UFRGS), Istefani de Paula (UFRGS) e o público
15h40min - 16h20min - Capital de energia renovável - Eduardo Rechten (Recap.se)
16h20min - 17h - Inovação e sustentabilidade na Suécia - Alfredo Fedrizzi (Hyper Island)
17h - Inauguração de Parklet sustentável, ZISPoa

Como participar
O que: Smart City Porto Alegre: política de resíduos sólidos
Quando: quinta-feira, 26, das 8h às 17h
Local: Espaço Cosmos (Avenida Alberto Bins, 514, Centro), em Porto Alegre
Inscrição: clique AQUI para se inscrever

Mais sobre:

centro histórico

bom fim

cidade baixa

azenha
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