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1.  Apresentação  

Essa apostila tem como objetivo apresentar elementos dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável e da Nova Agenda Urbana com a 
finalidade de subsidiar os debates e trabalhos realizados durante as 
oficinas do Projeto “Parceria pelo Desenvolvimento Sustentável – pro-
jeto pelo Fortalecimento dos Municípios para a promoção da Agenda 
2030 e da Nova Agenda Urbana”.

Em linhas gerais os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Nova 
Agenda Urbana são compromissos assumidos pelos países membros 
da ONU através dos quais estabelecem metas e estratégias para enfre-
tamento de todas as formas de pobreza e dos problemas relacionados 
ao desenvolvimento urbano e territorial.
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2.  Realização e Coordenação  

Associação Brasileira de Municípios (ABM)

Entidade municipalista mais antiga do Brasil 
e da América Latina, a ABM foi fundada em 
1946, representando os municípios na luta por 
autonomia. Ao longo de sua trajetória se apro-
fundou nas discussões sobre o pacto federa-
tivo e desenvolveu novas vocações, entre elas 
a capacitação e formação dos gestores públi-
cos. Atualmente, a Associação tem buscado a 
garantia de mais capacidade e melhores con-
dições de gestão para as Prefeituras, represen-
tando principalmente os pequenos e médios 
municípios.

Instituto Pólis

O Instituto Pólis é uma ONG (Organização 
Não Governamental) de atuação nacional e 
internacional. Fundado em 1987, o Pólis atua 
na construção de cidades justas, sustentáveis 
e democráticas, por meio de pesquisas, asses-
soria e formação que resultem em mais políti-
cas públicas e no avanço do desenvolvimento 
local.
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3.  O Projeto Parceria pelo 
Desenvolvimento Sustentável  

O “Parceria pelo Desenvolvimento 
Sustentável – Projeto pelo 
Fortalecimento dos Municípios para a 
Promoção da Agenda 2030 e da Nova 
Agenda Urbana” é uma iniciativa da 
Associação Brasileira de Municípios 
(ABM) e do Instituto Pólis com finan-
ciamento da União Europeia no Brasil. 
Ao longo de três anos, serão desenvol-
vidas ações gratuitas com o objetivo de 
contribuir para a participação ativa e o 
aumento da capacidade das autorida-
des e gestores locais na coordenação 
e promoção de ações, planos e proje-

tos de desenvolvimento territorial local, mediante processos partici-
pativos para a implantação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e da Nova Agenda Urbana, ambas formuladas no âmbito 
da Organização das Nações Unidades (ONU).

A responsabilidade dos gestores municipais aumentou significativa-
mente nos últimos anos, desde a Constituição de 1988. Mais obriga-
ções vieram e cada vez menos recursos chegam. Neste cenário, para 
conseguir cumprir todas suas atribuições e ainda garantir uma vida 
com dignidade para a população, os prefeitos precisam fortalecer suas 
equipes e direcionar esforços. Soma-se a essa realidade o fato de cerca 
de 95% dos municípios brasileiros possuírem menos de 100 mil habi-
tantes, sendo, portanto, de pequeno e médio porte. Estes municípios 
são o alvo deste projeto, pois possuem, em sua maioria, uma estrutura 
administrativa com mais limitações no que diz respeito à capacidade 
técnica para elaboração de projetos e captação de recursos.

A capacitação dos gestores municipais é imprescindível para o fo-
mento do desenvolvimento territorial, já que são eles os responsáveis 
pela execução de políticas em nível local, assegurando que serviços 
essenciais cheguem ao cidadão. É fundamental que a atuação dos 
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municípios dialogue com a agenda mundial e suas demandas. Assim, 
o projeto baseou-se no fomento das diretrizes da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e da Nova Agenda Urbana na ges-
tão municipal, definida em 2016 na Terceira Conferência das Nações 
Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável – Habitat 
III, e no empoderamento das autoridades e gestores locais no sentido 
de torná-los protagonistas da conscientização em torno dessas agen-
das e de sua concretização, que têm como premissa tornar as cidades 
e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e susten-
táveis, colocando a participação cidadã como um dos fios condutores 
na definição das políticas.
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4.  As Oficinas  

O projeto prevê a realização de 10 oficinas com duração de 02 dias, 
com início no segundo semestre de 2017 se estendendo ao longo de 
2018. Serão convidados para as Oficinas Municípios com população 
entre 20 mil e 100 mil habitantes e que possuem IDH abaixo da média 
nacional. 

As atividades de formação têm como objetivo sensibilizar, capacitar e 
desenvolver as competências genéricas e específicas do público alvo, 
visando não apenas torná-los capazes de formular políticas de desen-
volvimento territorial sustentável, mas também de acessar recursos 
estaduais e federais que possam subsidiar um número maior de proje-
tos, qualificando os serviços prestados ao cidadão.

Oficina com representantes de municípios do Piauí – Outubro de 2017
Fonte: Divulgação/Parceria pelo Desenvolvimento Sustentável
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5.  O que são os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS)?  

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) são formados por 
17 objetivos que se desdobram em 169 metas, dos quais destacamos 
alguns a seguir, aprovadas pelos líderes mundiais, em 25 de setem-
bro de 2015, na sede da ONU, em Nova Iorque (EUA). Esses objetivos 
e metas, que constituem os ODS entraram em vigor em 1º de janei-
ro de 2016 por meio da resolução da Organização das Nações Unidas 
(ONU) intitulada “Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de 
Desenvolvimento Sustentável”. Os ODS foram aprovados por unanimi-
dade por 193 Estados-membros da ONU e visam discutir as necessida-
des das pessoas, tanto nos países desenvolvidos como nos países em 
desenvolvimento. 

Os ODS são ao mesmo tempo resultado e continuidade dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milénio (ODM), experiência que ocorreu entre 
2000 e 2015, a partir de pacto realizado no ano 2000 pelos países 
membro da ONU, que trazia uma visão abrangente para combater a 
pobreza nas suas várias dimensões, que foi, na época, traduzida em 8 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que segundo a pró-
pria ONU teriam possibilitado “nos últimos 15 anos o quadro de desen-
volvimento dominante para o mundo”1.

Os ODM foram avaliados positivamente pela ONU, conforme seu 
Secretário Geral Ban Ki-Moon:

A mobilização global que apoiou os Objetivos de Desenvolvimento 
do Milénio resultou no movimento contra a pobreza com mais suces-
so da história. O compromisso emblemático assumido pelos líderes 
mundiais no ano de 2000 – “não pouparemos esforços para liber-
tar os nossos semelhantes, homens, mulheres e crianças, das condi-
ções abjetas e desumanas da pobreza extrema” – foi traduzido num 
quadro inspirador de oito objetivos e, depois, em etapas práticas 

1   https://www.unric.org/pt/images/stories/2015/PDF/MDG2015_PT.pdf
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abrangentes que permitiram às pessoas em todo o mundo melhorar 
as suas vidas e as suas perspectivas. Os ODM ajudaram a retirar da 
pobreza extrema mais de um mil milhão de pessoas, a fazer progres-
sos contra a fome, a permitir que mais raparigas frequentassem a 
escola do que nunca antes, assim como a proteger o nosso planeta. 
Geraram parcerias novas e inovadoras, agitaram a opinião pública e 
revelaram o valor imensurável de definir objetivos ambiciosos.2

A partir da avaliação positiva da mobilização global em torno dos ODM3  
foi construída a agenda 2030 com os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável com o objetivo de dar seguimento e ir mais longe no sen-
tido de se acabar com todas as formas existentes de pobreza. Os ODS 
representam uma agenda alargada em relação a dos ODM, é ambicio-
sa e procura abordar as diversas dimensões do desenvolvimento sus-
tentável e promover paz, justiça e cultura democrática e participativa.

Em resumo, conforme as palavras do próprio Secretário Geral da ONU, 
“Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são a nossa 
visão comum para a Humanidade e um contrato social entre os líde-
res mundiais e os povos”, e “uma lista das coisas a fazer em nome dos 
povos e do planeta, e um plano para o sucesso”4. Ou seja, os ODS são 
objetivos e metas para o enfretamento pelos governos e sociedade da 
pobreza e da desigualdade em todos os países

2   Relatório sobre os Objetivos do Milênio, 2015, p. 3.
3   Ver relatório de monitoramento e avaliação disponível em: https://www.unric.
org/pt/images/stories/2015/PDF/MDG2015_PT.pdf
4   http://www.unric.org/pt/actualidade/32127-17-objetivos-de-desenvolvimento-
-sustentavel-entram-em-vigor-a-1-de-janeiro

https://www.unric.org/pt/images/stories/2015/PDF/MDG2015_PT.pdf
https://www.unric.org/pt/images/stories/2015/PDF/MDG2015_PT.pdf
http://www.unric.org/pt/actualidade/32127-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-entram-em-vigor-a-1-de-janeiro
http://www.unric.org/pt/actualidade/32127-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-entram-em-vigor-a-1-de-janeiro
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6.  As principais metas dos ODS 
para os municípios brasileiros  

Apresentamos a seguir uma síntese das principais metas, dentro de 
cada um doas 17 Objetivos, estabelecidas para os municípios brasilei-
ros. O texto completo de cada ODS pode ser encontrado no link men-
cionado no item “Documentos e sites para consulta”

1.1 até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em 
todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com 
menos de US$ 1,25 por dia 

1.2 até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, 
mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em 
todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais 

Objetivo 1
Acabar com a pobreza em todas as 
suas formas, em todos os lugares
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1.3 implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção 
social apropriados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a co-
bertura substancial dos pobres e vulneráveis 

1.4 até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particular-
mente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais a recursos eco-
nômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle 
sobre a terra e a outras formas de propriedade, herança, recursos na-
turais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo 
microfinanças 

1.5 até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação 
de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a 
eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desas-
tres econômicos, sociais e ambientais 

1.a garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma 
variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para 
o desenvolvimento, de forma a proporcionar meios adequados e pre-
visíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os pa-
íses de menor desenvolvimento relativo, implementem programas e 
políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões 

1.b criar marcos políticos sólidos, em níveis nacional, regional e inter-
nacional, com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos 
pobres e sensíveis a gênero, para apoiar investimentos acelerados nas 
ações de erradicação da pobreza

2.1 até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pes-
soas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, in-
cluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante 
todo o ano 

2.3 até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos peque-
nos produtores de alimentos, particularmente de mulheres, povos in-
dígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por 
meio de acesso seguro e igual à terra, e a outros recursos produtivos e 

Objetivo 2
Acabar com a pobreza em todas as 
suas formas, em todos os lugares
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insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunida-
des de agregação de valor e de emprego não-agrícola 

2.4 até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos 
e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produti-
vidade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que forta-
leçam a capacidade de adaptação às mudança do clima, às condições 
meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que 
melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo

2.5 Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cul-
tivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies 
selvagens, inclusive por meio de bancos de sementes e plantas diver-
sificados e bem geridos em nível nacional, regional e internacional, e 
garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios decor-
rentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicio-
nais associados, como acordado internacionalmente 

2.a aumentar o investimento, inclusive por meio do reforço da coo-
peração internacional, em infraestrutura rural, pesquisa e extensão 
de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia, e os bancos de 
genes de plantas e animais, de maneira a aumentar a capacidade de 
produção agrícola nos países em desenvolvimento, em particular nos 
países de menor desenvolvimento relativo

3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária 
e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças 
transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis

3.6 Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais 
por acidentes em estradas

3.9 até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doen-
ças por produtos químicos perigosos e por contaminação e poluição 
do ar, da água e do solo 

Objetivo 3
Assegurar uma vida saudável e 
promover o bem-estar para todos, em 
todas as idades
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3.c aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recru-
tamento, desenvolvimento, treinamento e retenção do pessoal de 
saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países de 
menor desenvolvimento relativo e nos pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento 

4.1 até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o 
ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que con-
duza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes 

4.a construir e melhorar instalações físicas para a educação, apropria-
das para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que propor-
cionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos 
e eficazes para todos 

4.c até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professo-
res qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para 
a formação de professores, nos países em desenvolvimento, espe-
cialmente os países de menor desenvolvimento relativo e pequenos 
Estados insulares em desenvolvimento

5.1 acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mu-
lheres e meninas em toda parte 

Objetivo 5
Alcançar a igualdade de gênero e 
empoderar todas as mulheres e 
meninas

Objetivo 4
Assegurar a educação inclusiva e 
equitativa de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos 
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5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e 
meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e explora-
ção sexual e de outros tipos

5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não 
remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infra-
estrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da res-
ponsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os 
contextos nacionais

5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade 
de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de 
decisão na vida política, econômica e pública

5.a empreender reformas para dar às mulheres direitos iguais aos 
recursos econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle 
sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, he-
rança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais 

5.c adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a 
promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as 
mulheres e meninas, em todos os níveis 

6.1 até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, 
segura e acessível para todos 

6.2 até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e 
equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com 
especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e da-
queles em situação de vulnerabilidade 

6.3 até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eli-
minando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e 
materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas resi-
duais não tratadas, e aumentando substancialmente a reciclagem e 
reutilização segura em âmbito mundial 

Objetivo 6
Assegurar a disponibilidade e gestão 
sustentável da água e saneamento 
para todos
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6.4 até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água 
em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abaste-
cimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir 
substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez 
de água 

6.5 até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos 
em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme 
apropriado 

6.6 até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a 
água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e 
lagos 

6.a até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio ao desen-
volvimento de capacidades para os países em desenvolvimento em 
atividades e programas relacionados à água e ao saneamento, incluin-
do a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o 
tratamento de afluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso 

6.b apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para 
melhorar a gestão da água e do saneamento. 

7.1 até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a pre-
ços acessíveis a serviços de energia 

7.2 até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias 
renováveis na matriz energética global 

Objetivo 7
Assegurar o acesso confiável, 
sustentável, moderno e a preço 
acessível à energia, para todos 
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Objetivo 8
Promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo, e 
trabalho decente para todos 

8.3 promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem 
as atividades produtivas, a geração de emprego decente, o empreen-
dedorismo, a criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o 
crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por 
meio do acesso a serviços financeiros 

8.4 melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos glo-
bais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o cresci-
mento econômico da degradação ambiental, de acordo com o “Plano 
Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo Sustentáveis”, com 
os países desenvolvidos assumindo a liderança 

8.9 até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turis-
mo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos 
locais 

9.1 desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e re-
siliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar 
o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no 
acesso equitativo e a preços acessíveis para todos 

9.2 promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, 
aumentar significativamente a participação da indústria no emprego 
e no produto interno bruto, de acordo com as circunstâncias nacio-
nais, e dobrar sua participação nos países de menor desenvolvimento 
relativo 

Objetivo 9
Construir infraestruturas resilientes, 
promover a industrialização inclusiva 
e sustentável e fomentar a inovação 
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9.3 aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, 
particularmente em países em desenvolvimento, aos serviços financei-
ros, incluindo crédito acessível e propiciar sua integração em cadeias 
de valor e mercados

10.2 até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica 
e política de todos, independentemente de idade, sexo, deficiência, 
raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra 

10.3 garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades 
de resultado, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e prá-
ticas discriminatórias e promover legislação, políticas e ações adequa-
das a este respeito

10.4 Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, 
e alcançar progressivamente uma maior igualdade

10.7 Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e 
responsável das pessoas, inclusive por meio da implementação de po-
líticas de migração planejadas e bem geridas

11.1 até 2030, garantir o acesso de todos a habitação adequada, segura 
e a preço acessível, e aos 11 serviços básicos, bem como assegurar o 
melhoramento das favelas 

Objetivo 10
Reduzir a desigualdade dentro dos 
países e entre eles 

Objetivo 11
Tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis 
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11.2 até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, 
acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a 
segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, 
com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação 
de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e 
idosos 

11.3 até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a ca-
pacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e 
sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países 

11.4 fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cul-
tural e natural do mundo 

11.5 até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o 
número de pessoas afetadas por catástrofes e diminuir substancial-
mente as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao 
produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à 
água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de 
vulnerabilidade 

11.6 até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das ci-
dades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão 
de resíduos municipais e outros 

11.7 até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos se-
guros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e 
crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência 

11.a apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre 
áreas urbanas, peri-urbanas e rurais, reforçando o planejamento na-
cional e regional de desenvolvimento 

11.b até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e as-
sentamentos humanos adotando e implementando políticas e planos 
integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adap-
tação à mudança do clima, a resiliência a desastres; e desenvolver e 
implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do 
Risco de Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de 
desastres em todos os níveis 

11.c apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assis-
tência técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, 
utilizando materiais locais 
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12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per ca-
pita mundial, nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas 
de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, in-
cluindo as perdas pós-colheita

12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos pro-
dutos químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida 
destes, de acordo com os marcos internacionais acordados, e redu-
zir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para 
minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio 
ambiente

12.5 até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por 
meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso 

12.7 promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo 
com as políticas e prioridades nacionais

12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham 
informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sus-
tentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

12.b desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os im-
pactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável 
que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

Objetivo 12
Assegurar padrões de produção e de 
consumo sustentáveis
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* 13.1 reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos re-
lacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países * 
Reconhecendo que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima é o fórum internacional, intergovernamental pri-
mário para negociar a resposta global à mudança do clima. 

13.2 integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e 
planejamentos nacionais 

13.3 Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade 
humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de im-
pacto e alerta precoce da mudança do clima

13.b Promover mecanismos para a criação de capacidades para o pla-
nejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos 
países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, 
comunidades locais e marginalizadas 

14.1 até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha 
de todos os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, 
incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes 

14.2 Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas 
marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, in-
clusive por meio do reforço da sua capacidade de resiliência, e tomar 
medidas para a sua restauração, a fim de assegurar oceanos saudáveis 
e produtivos

Objetivo 13
Tomar medidas urgentes para 
combater a mudança do clima e seus 
impactos

Objetivo 14
Conservar e usar sustentavelmente 
os oceanos, os mares e os recursos 
marinhos para o desenvolvimento 
sustentável 



26

14.b proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena es-
cala aos recursos marinhos e mercados 

15.1 Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável 
de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em 
especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em con-
formidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais

15.2 Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de 
todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas 
degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflo-
restamento globalmente

15.3 Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo 
degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e 
inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de de-
gradação do solo

Objetivo 15
Proteger, recuperar e promover o 
uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma 
sustentável as florestas, combater 
a desertificação, deter e reverter a 
degradação da terra, e deter a perda 
de biodiversidade 
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15.4 Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de monta-
nha, incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade 
de proporcionar benefícios que são essenciais para o desenvolvimento 
sustentável

15.5 Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degrada-
ção de habitat naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, 
proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas

15.9 Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade 
ao planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, 
nas estratégias de redução da pobreza e nos sistemas de contas

15.a mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fon-
tes, os recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

15.b mobilizar significativamente os recursos de todas as fontes e em 
todos os níveis, para financiar o manejo florestal sustentável e propor-
cionar incentivos adequados aos países em desenvolvimento, para 
promover o manejo florestal sustentável, inclusive para a conservação 
e o reflorestamento
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16.1 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas 
de mortalidade relacionada em todos os lugares

16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as 
suas formas

16.6 desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em 
todos os níveis 

16.7 garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e 
representativa em todos os níveis 

16.10 assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades 
fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acor-
dos internacionais 

16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para 
o desenvolvimento sustentável

 17.1 fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio 
do apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar 
a capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas

Objetivo 17
Fortalecer os meios de 
implementação e revitalizar 
a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável 
Finanças

Objetivo 16
Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso 
à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis 
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7.  O que é a Nova Agenda 
Urbana?  

A Nova Agenda Urbana é o resultado da Conferência das Nações Unidas 
para Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), 
realizada em outubro de 2016 em Quito, Equador. A Nova Agenda 
Urbana representa um pacto entre os países membros da ONU sobre 
como deve ser a urbanização sustentável nos próximos 20 anos, até a 
realização da próxima Conferência sobre Assentamentos Humanos.

Assim como os ODS, a Nova Agenda Urbana também é resultado de 
um longo processo que remonta à realização em 1976 da primeira 
Conferência da ONU sobre assentamentos humanos, realizada em 
Vancouver no Canadá, que resultou na adoção pelos países da Agenda 
Habitat I. Desde então o tema tem sido profundamente debatido 
nesse âmbito e se enraizado no sistema ONU, tendo como principais 
marcos além das conferências de 1976 e 2016, a criação do Programa 
das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT) 
em 1978 a realização da Conferência das Nações Unidas sobre 
Assentamentos Humanos (Habitat II), em Istambul, Turquia, em 1996 
e a realização desde 2002 do Fórum Urbano Mundial (Nairóbi, 2002; 
Barcelona, 2004; Vancouver, 2006, Nanjing, 2008; Rio de Janeiro, 2010; 
Nápoles, 2012; Medellín, 2014).

A Nova Agenda Urbana é dividida em duas partes a Declaração de 
quito sobre cidades e assentamentos humanos sustentáveis para 
todos, que traz a visão compartilhada dos países sobre o tema e prin-
cípios e compromissos da agenda e O plano de implementação de 
quito para a nova agenda urbana, com compromissos, propostas de 
ação efetiva e de monitoramento e revisão da agenda.

A Nova Agenda Urbana adota o conceito de direito à cidade como 
elemento central para o desenvolvimento territorial, a necessidade de 
gestão democrática e participativa das cidades, além da necessidade 
de integração das atividades urbanas e rurais por meio de um desen-
volvimento territorial integrado que considere as funções sociais, agrí-
colas e ecológicas da terra.
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8.  Estrutura da Nova Agenda 
Urbana e o direito à cidade  

• Declaração de quito sobre cidades e assentamentos humanos sus-
tentáveis para todos

 Ӿ Nossa visão compartilhada

 Ӿ Nossos princípios e compromissos

 Ӿ Chamada para ação

• O plano de implementação de quito para a nova agenda urbana 

 Ӿ Compromissos transformadores para o desenvolvimento urbano 
sustentável

 » Desenvolvimento urbano sustentável para a inclusão social 
e a erradicação da pobreza

 » Prosperidade e oportunidade urbana inclusiva e sustentá-
vel para todos

 » Desenvolvimento urbano ambientalmente sustentável e 
resiliente

 Ӿ Implementação efetiva 

 » Construindo a estrutura de governação urbana: estabele-
cendo um quadro de apoio

 » Planejando e gerindo o desenvolvimento urbano espacial

 » Mecanismos de implementação

 Ӿ Acompanhamento e revisão
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Direito à cidade na nova agenda urbana

Visão compartilhada

Segundo a Nova Agenda Urbana: “Compartilhamos a visão de cidade 
para todos, referente à fruição e ao uso igualitário de cidades e assen-
tamentos humanos, almejando promover inclusão e assegurar que 
todos os habitantes, das gerações presentes e futuras, sem discrimina-
ções de qualquer ordem, possam habitar e produzir cidades e assen-
tamentos humanos justos, seguros, saudáveis, acessíveis, resilientes e 
sustentáveis, fomentar prosperidade e qualidade de vida para todos. 
Salientamos os esforços envidados por governos nacionais e locais no 
sentido de consagrar esta visão, referida como direito à cidade, em 
suas legislações, declarações políticas e diplomas”.

A cidade como bem comum - componentes (Documento 
preparatório para a Conferência Habitat III – Direito à Ci-
dade e Cidade para todos)

• Uma cidade livre da discriminação baseada em gênero, idade, con-
dição de saúde, renda, nacionalidade, etnia, condição migratória, 
política, ou religiosa ou orientação sexual. Uma cidade de cidadania 
inclusiva, na qual se promova a inclusão e participação de todos os 
habitantes, tanto permanentes ou em trânsito, sendo considerados ci-
dadãos e a eles concedidos direitos iguais. 

• Uma cidade com melhor participação política na definição, im-
plementação, monitoramento, e orçamento das política urbanas e 
planejamento espacial com o propósito de reforçar a transparência, efe-
tividade e inclusão da diversidade dos habitantes e suas organizações. 

• Uma cidade cumprindo suas funções sociais, isto é, assegurando 
acesso equitativo para todos ao abrigo, a bens, serviços e oportunida-
des no meio urbano, particularmente para mulheres e outros grupos 
marginalizados; uma cidade que prioriza o interesse público definido 
coletivamente, garantindo o uso socialmente justo e ambientalmente 
balanceado dos espaços urbanos e rurais. 



32

• Uma cidade com espaços públicos de qualidade que aumentam in-
terações sociais e participação política, promove expressões sociocul-
turais, aceita diversidade, e fomenta coesão social; uma cidade onde 
espaços públicos contribuem para a construção de cidades mais se-
guras e o cumprimento das necessidades dos habitantes. 

• Uma cidade de igualdade de gêneros que adota todas as medidas 
necessárias para combater a discriminação, em todas as suas formas, 
contra as mulheres, homens, e pessoas LGBT nas formas políticas, so-
ciais, econômicas e culturais; uma cidade que toma todas as medidas 
para garantir o pleno desenvolvimento de mulheres, para garantir a 
elas igualdade no exercício e realização dos direitos humanos funda-
mentais, e uma vida livre de violência. 

• Uma cidade com diversidade cultural, que respeita, protege, e pro-
move meios de vida diversificados, costumes, memória, identidades, 
expressões, e formas socioculturais dos seus habitantes. 

• Uma cidade com economias inclusivas que assegura acesso aos 
meios de vida segura e trabalho decente a todos os habitantes, que 
dá espaço a outras economias, tal como a economia solidária, a eco-
nomia do compartilhamento, economia circular, e que reconhece o 
papel da mulher na economia do cuidado. 

• Uma cidade como um sistema dentro do assentamento e ecossiste-
ma comum que respeita as ligações rurais-urbanas, e protege a biodi-
versidade, os habitats naturais, e ecossistemas adjacentes, e dá suporte 
a cidades-regiões, cooperação cidade-povoado, e conectividade. 
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9.  Compromissos da NAU 
voltados ao fortalecimento de 
governos locais  

A seguir, destacamos os principais compromissos assumidos pelos 
países signatários da Nova Agenda Urbana, dentre eles o Brasil, vi-
sando o fortalecimento de governos locais sob diferentes aspectos. 
Constituem, portanto, importantes fundamentos para a solicitação 
de apoio, por parte dos municípios, perante o Governo Federal e os 
Governos Estaduais.

Apoio a governos locais para promover diálogo entre 
atores 

42. Apoiamos governos subnacionais e locais, quando cabível, a cum-
prir seu papel fundamental na consolidação da interface entre todos 
os atores relevantes, oferecendo oportunidades de diálogo, inclusive 
por meio de abordagens atentas às questões etárias e de género, pres-
tando particular atenção às potenciais contribuições de todos os seg-
mentos da sociedade, incluindo homens e mulheres, crianças e jovens, 
idosos e pessoas com deficiência, povos autóctones e comunidades 
locais, refugiados, deslocados e migrantes, independentemente do es-
tatuto legal de sua migração, e sem discriminação com base em raça, 
religião, etnia, ou condição socioeconómica.

Apoio a capacidade de governos locais de implementar 
melhor governança

90. Apoiaremos, em conformidade com as legislações nacionais, o 
fortalecimento da capacidade dos governos subnacionais e locais de 
implementar eficientemente uma governação local e metropolitana 
multinível, em toda fronteira administrativa e com base nas funções 
de cada território, garantindo o envolvimento de governos subnacio-
nais e locais na tomada de decisões, trabalhando para prover-lhes a 
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necessária autoridade e recursos para gerir problemas urbanos, me-
tropolitanos, e territoriais críticos. Promoveremos a governação me-
tropolitana inclusiva que inclui quadros legais e mecanismos de 
financiamento confiáveis, incluindo a gestão sustentável de dívidas, 
quando cabível. Tomaremos medidas para promover a participação e 
a igualdade de direitos plenas e efetivas das mulheres em todos os 
campos e na liderança em todos os níveis de tomada de decisões, in-
clusive em governos locais. 

Apoio a governos locais para estruturação administrativa e 
de gestão

91. Apoiaremos os governos locais para determinar as suas próprias 
estruturas administrativas e de gestão, em conformidade com as le-
gislações e políticas nacionais, quando cabível, a fim de adaptar-se às 
necessidades locais. Incentivaremos quadros jurídicos adequados e 
apoio aos governos locais no estabelecimento de parceria com comu-
nidades, sociedade civil e o sector privado para desenvolver e gerir ser-
viços básicos e infraestrutura, garantindo que o interesse público seja 
preservado e que objetivos, responsabilidades e mecanismos de pres-
tação de contas concisos estejam claramente definidos. 

Promoção de programas de desenvolvimento de capaci-
dades de gestão financeira e territorial

151. Promoveremos programas de desenvolvimento de capacidades 
para auxiliar governos subnacionais e locais na gestão e planeamen-
to financeiro, ancorados na coordenação institucional em todos os ní-
veis, incluindo medidas de sensibilização ambiental e anticorrupção, 
abrangendo processos de supervisão transparentes e independentes, 
de prestação de contas nas contratações e aquisições, de relatórios, de 
auditorias e de monitorização, entre outros, parar revisar o desempe-
nho e a conformidade subnacional e nacional, com atenção particular 
para o orçamento atento às questões etárias e de género e a melhoria 
e digitalização de processos e arquivos de contabilidade, de modo a 
promover abordagens com foco em resultados, e construir capacida-
de técnica e administrativa a médio e longo prazo. 

152. Promoveremos programas de desenvolvimento de capacidades 
acerca do uso de ferramentas legais de receitas e de financiamento de 
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base fundiária, bem como acerca do funcionamento do mercado imo-
biliário para formuladores de políticas e funcionários públicos locais 
com foco nos fundamentos legais e económicos da captura de valor, 
incluindo a quantificação, a captura e a distribuição dos incrementos 
do valor da terra. 

Finanças municipais e sistemas fiscais locais fortalecidos

15. Comprometemo-nos a trabalhar no sentido de uma mudança de 
paradigma urbano para a Nova Agenda Urbana que irá: 

IV. fomentar estruturas e instrumentos efetivos, inovadores e sus-
tentáveis, permitindo finanças municipais e sistemas fiscais locais 
fortalecidos para criar, sustentar e compartilhar o valor gerado pelo 
desenvolvimento urbano sustentável de maneira inclusiva.

Apoio a governos locais para expansão de instrumentos de 
arrecadação

134. Apoiaremos políticas e capacidades apropriadas que permitam 
que governos subnacionais e locais expandam sua base de arreca-
dação potencial, como por meio de cadastros de múltiplos propósi-
tos, impostos, taxas e outras cobranças por serviço locais, alinhados 
a políticas nacionais, ao mesmo tempo assegurando que mulheres 
e meninas, crianças e jovens, idosos, pessoas com deficiências, povos 
autóctones e comunidades locais, e agregados familiares pobres não 
sejam afetados desproporcionalmente

Sistemas sólidos de transferências financeiras entre es-
feras

135. Promoveremos sistemas sólidos e transparentes de transferên-
cias financeiras do governo nacional aos governos subnacionais e lo-
cais com base nas suas necessidades, prioridades, funções, mandatos 
e incentivos relacionados ao desempenho, conforme apropriado, de 
modo a provê-los com recursos adequados, oportunos e previsíveis 
e aprimorar suas próprias capacidades de arrecadar receitas e gerir 
despesas. 
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Apoio a sistemas de informações básicas de inventariação 
da terra

104. Apoiaremos governos locais e atores relevantes, por meio de uma 
variedade de mecanismos, no desenvolvimento e utilização de infor-
mações básicas de inventariação da terra, como cadastro, mapas de 
avaliação e de risco, bem como registos históricos de preços da terra 
e de habitação para gerar dados de alta qualidade, atualizados, con-
fiáveis e desagregados por renda, sexo, idade, raça, etnia, condição 
migratória, deficiência, localização geográfica e outras características 
relevantes no contexto nacional, necessárias para avaliar mudanças 
nos valores de terra e ao mesmo tempo garantir que esses dados não 
serão utilizados para políticas discriminatórias de uso do solo.

Cooperação através de consulta multinível e definição de 
papéis e recursos

87. Promoveremos uma maior coordenação e cooperação entre os go-
vernos nacionais, subnacionais e locais, nomeadamente por meio de 
mecanismos de consulta multinível e da definição clara das respecti-
vas competências, ferramentas e recursos de cada nível de governo.

Apoio a mecanismos de cooperação intermunicipal

96. Encorajaremos a implementação de planeamento urbano e terri-
torial sustentável, incluindo planos metropolitanos e a cidade-região 
para incentivar sinergias e interações entre áreas urbanas de todos 
os tamanhos e suas envolventes periurbana e rural, incluindo aque-
las transfronteiriças, e apoiaremos o desenvolvimento de projetos de 
infraestruturas regionais sustentáveis que estimulem a produtividade 
económica sustentável, promovendo um crescimento equilibrado das 
regiões em todo o continuum urbano-rural. A este respeito, promo-
veremos parcerias urbano-rurais e mecanismos de cooperação inter-
municipais com base na função de cada território e nas áreas urbanas 
como instrumentos efetivos para execução de tarefas administrativas 
municipais e metropolitanas, fornecimento de serviços públicos e pro-
moção do desenvolvimento local e regional. 
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Apoio a governos locais para planejamento de mobilidade

117. Apoiaremos os governos subnacionais e locais no desenvolvimen-
to dos conhecimentos e capacidades necessárias para implementar e 
aplicar de planos de transporte e de mobilidade urbana e metropoli-
tana sustentáveis. 

118. Incentivaremos os governos nacionais, subnacionais e locais a 
desenvolver e expandir os instrumentos de financiamento, permitin-
do-lhes melhorar suas infraestruturas e sistemas de transporte e mo-
bilidade, tais como sistemas de transporte rápido de massa, sistemas 
integrados de transporte, sistemas aéreos e ferroviários, além de infra-
estrutura segura, suficiente e adequada de ciclomobilidade e de mobi-
lidade pedonal, e inovações tecnológicas em transporte e sistemas de 
trânsito para redução de congestionamento e poluição, melhorando 
a eficiência, conectividade, acessibilidade, saúde e qualidade de vida.

Apoio a governos locais para bases de dados

159. Apoiaremos o papel e a capacitação de governos nacionais, sub-
nacionais e locais na coleta, mapeamento, análise e disseminação de 
dados, bem como na promoção da governação com base em evidên-
cias, a partir de uma base compartilhada de conhecimento que utiliza 
tanto dados comparáveis globalmente quanto dados gerados local-
mente, inclusive por meio de recenseamentos, pesquisas domiciliares, 
registros populacionais, processos de monitorização nas comunida-
des e outras fontes relevantes, desagregados por renda, género, idade, 
raça, etnia, condição migratória, deficiência, localização geográfica e 
outras características relevantes nos contextos nacionais, subnacionais 
e locais. 

Apoio a Associações de Governos Locais

149. Apoiaremos associações de governos locais como promotoras e 
provedoras do desenvolvimento de capacidades, reconhecendo e re-
forçando, quando cabível, tanto o seu envolvimento em consultas 
nacionais acerca de políticas urbanas e prioridades de desenvolvimen-
to, como a sua cooperação com governos subnacionais e locais, em 
conjunto com a sociedade civil, setor privado, profissionais, academia 
e instituições de pesquisa, e suas redes existentes, para cumprir pro-
gramas de desenvolvimento de capacidade por meio do aprendizado 
entre pares, parcerias relacionadas a temas específicos e ações colabo-
rativas como a cooperação intermunicipal, em escala global, regional, 
nacional, subnacional e local, incluindo o estabelecimento de redes 
de profissionais e de interações práticas entre ciência e política.
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10.  Como se relacionam os ODS e 
a Nova Agenda Urbana?  

Os ODS e a Nova Agenda Urbana são agendas complementares. 
Enquanto os ODS estabelecem objetivos e metas, a Nova Agenda 
Urbana estabelece compromissos e ações efetivas que procuram, de 
alguma forma, implementar os ODS. Ou seja, enquanto os ODS, a gros-
so modo, determinam onde se quer chegar, a Nova Agenda Urbana 
procura indicar de que forma deve ser orientado o processo de urba-
nização e gestão do território para se alcançar esses objetivos. A Nova 
Agenda Urbana está expressamente vinculada e foi formulada tendo 
em vista os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em especial o 
objetivo número 11 relacionado aos assentamentos humanos.

Esta Nova Agenda Urbana reafirma nosso comprometimento global 
para com o desenvolvimento urbano sustentável como um passo 
decisivo para a concretização do desenvolvimento sustentável de 
maneira integrada e coordenada a nível global, regional, nacional, 
subnacional e local, com a participação de todos os atores relevan-
tes. A implementação da Nova Agenda Urbana contribui para a im-
plementação e localização da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável de maneira integrada, e para a consecução dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas metas, inclusive o ODS 
11 para tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, se-
guros, resilientes e sustentáveis (art. 8, Nova Agenda Urbana).

Crédito da arte: Ken Robinson/Global Goals
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11.  Por que discutir e 
implementar os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável e 
a Nova Agenda Urbana?  

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável podem ser uma impor-
tante ferramenta de orientação do planejamento e da formulação e 
implementação de políticas públicas pelos governos, inclusive na ela-
boração dos seus orçamentos. 

Isso porque tendo os ODS como referência os governos se inserem 
em um processo global de enfrentamento da pobreza e das desigual-
dades sociais, possibilitando, inclusive, permanentemente orientar a 
atuação de agentes e a utilização de recursos financeiros para a con-
secução dessas finalidades, bem como aferir por meio da realização 
de monitoramento e avaliação baseados em indicadores relacionados 
aos ODS se seus recursos humanos e financeiros estão sendo utiliza-
dos de forma adequada para os fins propostos pela agenda.

Ainda que haja um pacto global em torno dos ODS a adoção da Nova 
Agenda Urbana é fundamental para que o processo de urbanização 
e gestão do território esteja orientado a consecução desses objeti-
vos. Isso porque, como bem aponta documento preparatório para a 
Conferência Habitat III , apesar das obrigações para com todos os ha-
bitantes em defender os seus direitos e os benefícios evidentes de ter 
cidades mais inclusivas, uma ampla gama de fatores impulsionam a 
exclusão nas cidades, inclusive, mas não somente:

• Um foco da política no crescimento econômico em detrimento da 
inclusão; 

• Alta competição entre as cidades por investimentos, o que incentiva 
a redução das proteções sociais e provisões para os pobres como parte 
dos esforços para atrair capital nacional e internacional; 
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• Ameaças ambientais para as cidades, incluindo a mudança do clima, 
que resultam na expulsão ou realocação dos pobres, que muitas vezes 
vivem em áreas frágeis ou expostas da cidade; 

• Desequilíbrios extremos de poder e de recursos no acesso à gover-
nança e tomada de decisões; 

• Mercantilização e consequente especulação da terra.

Isso significa dizer que não bastam as boas intenções relacionadas à 
implementação da agenda dos ODS, seus objetivos e metas. Na cons-
tante disputa em torno do território e dos rumos da política pública 
é fundamental que a gestão territorial adote como elemento central 
o  direito à cidade, a gestão democrática e participativa das cidades, 
além da integração das atividades urbanas e rurais por meio de um 
desenvolvimento territorial integrado que considere as funções sociais, 
agrícolas e ecológicas da terra, que estão no cerne da Nova Agenda 
Urbana.
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12.  Documentos e sites para 
consulta  

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/

Nova Agenda Urbana

http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese-Angola.pdf

Guia sobre Desenvolvimento Sustentável

https://www.unric.org/pt/images/stories/2016/ods_2edicao_web_
pages.pdf

Relatório sobre os Objetivos do Milênio 2015

https://www.unric.org/pt/images/stories/2015/PDF/MDG2015_PT.pdf

http://habitat3.org/

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/

http://www.unric.org

Guia do Preguiçoso para Salvar o Mundo (dicas sobre como 
cada um pode ajudar a alcançar os ODS)

https://nacoesunidas.org/guiadopreguicoso/

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese-Angola.pdf
https://www.unric.org/pt/images/stories/2016/ods_2edicao_web_pages.pdf
https://www.unric.org/pt/images/stories/2016/ods_2edicao_web_pages.pdf
https://www.unric.org/pt/images/stories/2015/PDF/MDG2015_PT.pdf 
http://habitat3.org/ 
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 
http://www.unric.org 
https://nacoesunidas.org/guiadopreguicoso/ 


Parceiros:
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