2019 Teresina, Brazil
Women for Climate - Empowerment of Women for Climate Action in Teresina - Brazil
“Women leaders played a critical role in negotiating the Paris Agreement and continue to drive
ambitious climate action in cities, businesses, and NGOs around the world. Women make up more
than half the world’s population and are often disproportionately impacted by climate change. their
leadership and participation are therefore critical in solving this global crisis”
[Women4Climate, C40]

Women For Climate is a global movement to address climate change by empowering women.
It aims to inspire leaders, influence decisions, foster innovation, and raise awareness of critical
urban issues by encouraging research and action at the interface between gender, cities and
climate change. While this phenomenon is gaining momentum in developed countries,
women’s leadership for climate action is not yet at the center of discussions on urban
resilience in developing countries.
The first step to develop gender-sensitive urban climate policies is to raise awareness on the
problem of climate change, as well as to potential solutions. Within this framework, we
approach the Stadslab Master Class 2019 as a chance to draw global and local attention to
the vulnerability of Teresina to climate change.
Together, we aim to highlight that is possible to diversify and strengthen climate action with
particular attention to three female vulnerable groups, located in the same geographical area.
These women’s livelihoods depend on activities that take place in the North Region, one of
the most vulnerable to climate change in the city.
Master Class (October 13th - 18th, 2019)
The aim of Stadslab Master Class 2019 is to research and analyze the challenges that girls
and women from this vulnerable community of Teresina face in a context of extreme hot
weather and deep socio-economic disparities, where gender inequality is constantly
reinforced by behavioral and cultural patterns. During the workshop, the participants will be
using ‘bottom up’ and ‘hands on’ approach to research and design, which includes working
tightly with the actual inhabitants of the neighborhood. This type of approach aims to create a
close relationship and trust between young architects, professionals, and the local community.
We envision Stadslab Master Class Teresina as a cheerful 5-day workshop that brings people
and ideas together, connecting local and international professionals in the field of urban
planning or related areas and inspiring them by facilitating knowledge sharing. As the
workshop participants, Teresina as a whole will benefit from this experience, that will create
an innovation-friendly setting where new solutions can flourish.

The Master Class will be supervised by Pepijn Verpaalen (Head of Urbanism of the Fonts
Academy of Architecture+Urbanism at the Fontys School of Fine and Performing Arts) with the
support from Agenda Teresina 2030 team (Municipality of Teresina) and a group of urban
planner professors and students from local universities. The workshop is being executed with
the support of the Embassy of the Netherlands in Brazil.
Participation in the Master Class is free and consists of the full workshop program with
lectures, field trips, and studio work. Included are also a welcome dinner and closing drinks.
Not included are travel costs, accommodation, (other) meals, visa and insurance, and other
expenses. Free accommodation in a local person’s home is a possibility that must be
discussed between the participant and the local organizing team.
Application
Potential applicants can apply by sending a completed application form (attached) and a
motivation letter to semplan.agenda2030@gmail.com before August 23rd, 2019. Applications
will be selected based upon the CV and motivation letter and order of submissions. We strive
to have a balanced mix of Brazilian and international participants and different disciplinary
backgrounds in the team. We also target for an even split between genders. Applicants will be
notified before August 30th, 2019 about the status of their application.

2019 Teresina, Brasil
Mulheres pelo Clima - Empoderamento de Mulheres para a Ação Climática em Teresina Brasil
“As líderes femininas desempenharam um papel fundamental na negociação do Acordo de Paris e
continuam a impulsionar uma ação climática ambiciosa em cidades, empresas e ONGs em todo o
mundo. As mulheres representam mais da metade da população mundial e são freqüentemente
afetadas de forma desproporcional pelas mudanças climáticas. Sua liderança e participação são,
portanto, essenciais para resolver essa crise global ”
[Women4Climate, C40]

Mulheres pelo Clima é um movimento global que aborda a mudança climática através da
capacitação de mulheres. Tem como objetivo inspirar líderes, influenciar decisões, promover
inovação e conscientizar sobre questões urbanas críticas, incentivando pesquisas e ações na
interface entre gênero, cidades e mudanças climáticas. Enquanto esse fenômeno está
ganhando impulso em países desenvolvidos, a liderança feminina em ações climáticas ainda
não está no centro das discussões sobre resiliência urbana nos países em desenvolvimento.
O primeiro passo para desenvolver políticas climáticas urbanas sensíveis à questão de
gênero é criar consciência sobre o problema da mudança climática, assim como suas
soluções em potencial. Dentro desse panorama, nós propomos o Stadslab Master Class 2019
como uma oportunidade de chamar atenção local e global para a vulnerabilidade de Teresina
à mudança climática.
Juntos, queremos destacar que é possível diversificar e fortalecer a ação climática, dando
especial atenção a três grupos vulneráveis de mulheres, localizados na mesma região de
Teresina. Os meios de subsistência dessas mulheres dependem de atividades localizadas na
Zona Norte, uma das mais vulneráveis à mudança climática da cidade.
Master Class (13 a 18 de Outubro de 2019)
O objetivo do Stadslab Master Class 2019 é pesquisar e analisar os desafios que meninas e
mulheres dessa comunidade vulnerável de Teresina enfrentam em um contexto de extremo
do clima quente e profundas desigualdades socioeconômicas, onde iniquidade de gênero é
constantemente reforçada por padrões culturais e comportamentais. Durante o workshop, os
participantes usarão uma abordagem prática ‘bottom up’ para pesquisar e desenvolver
soluções, que inclui trabalhar em conjunto com os habitantes da vizinhança. Esse tipo de
abordagem almeja aproximar e desenvolver laços de confiança entre jovens arquitetos,
profissionais de áreas correlatas e comunidade local.
Nós esperamos que os empolgantes cinco dias de Stadslab Master Class Teresina reúnam
pessoas e ideias, conectando profissionais locais e internacionais do campo do planejamento
urbano e áreas correlatas e insipire-os, facilitando o compartilhamento de conhecimento

entre eles. Assim como os participantes do workshop, Teresina como um todo se beneficiará
dessa experiência, que criará na cidade um ambiente propício para inovação no qual novas
ideias possam florescer.
A Master Class será supervisionada por Pepijn Verpaalen (Head of Urbanism of the Fonts
Academy of Architecture+Urbanism at the Fontys School of Fine and Performing Arts), com o
apoio do time da Agenda Teresina 2030 (Prefeitura Municipal de Teresina) e de um grupo de
voluntários composto por estudantes e professores de planejamento urbano de instituições
de ensino superior locais. O workshop será implementado com o suporte da Embaixada dos
Países Baixos no Brasil.
A participação na Master Class é gratuita e consiste em um programa com aulas, visitas de
campo e trabalho em equipes. Incluídos também estão o jantar de boas vindas e drinks de
encerramento. Não estão incluídos os custos de deslocamento até Teresina, acomodação,
(outras) refeições, visto e seguro, dentre outras despesas. Acomodação gratuita na casa de
um morador local é uma possibilidade que deve ser discutida entre o participante e a equipe
organizadora.
Candidatura
Candidatos potenciais podem se inscrever enviando o formulário de inscrição preenchido e
uma carta de motivação para semplan.agenda2030@gmail.com antes de 23 de agosto de
2019. Os aplicantes serão selecionados com base no CV, carta de motivação e ordem de
submissão. Nós nos esforçaremos para ter uma mistura equilibrada de participantes
brasileiros e internacionais e diferentes formações disciplinares na equipe. Também visamos
uma divisão uniforme entre gêneros. Os candidatos serão notificados sobre o status da sua
inscrição antes de 30 de agosto de 2019.

