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HABITAT III é a terceira Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento 
Urbano Sustentável que irá acontecer em Quito, Equador, de 17 a 20 de Outubro deste ano. !

• GA res. 66/207 em 2011 a Assembléia 
Geral das Nações Unidas decidiu 
convocar Habitat III de acordo com o 
ciclo bi-decenal (1976,1996, 2016).!

• GA Res. 67/216 em 2012, decidiu os 
objetivos da conferência:!

 - Assegurar un renovado compromisso 
para o desenvolvimento urbano 
sustentável, !
 - Avaliar as conquistas da Agenda Habitat 
(1996)!
 - Eliminar a pobreza e identificar e 
solucionar novos e emergentes!
desafios!
• GA Res. 69/226 em 2014, decidiu que 

a Conferência seria em Quito em Outubro 
de 2016.!

!



QUITO!

URBANIZACION 

37.9% 

VANCOUVER! ISTANBUL!

Reconhecimento global da importância de alcançar um !
Desenvolvimento Urbano Sustentável!

MDGs! Rio+20! Goal 11! COP 21!



Bureau do Comitê Preparatório

Coordenação do processo, apoiado pelo Secretariado HIII

Co-Chairs: Equador e França

Rapporteur: Senegal 

Membros:  Chad, Chile, República Checa, Alemanha, 
Eslováquia, Indonesia, E. A.U.

Processo Inter-Governamental

Prep-Com meetings: 

PrepCom 1 – New  York, 17-18 Sept. 2014 

PrepCom 2 - Nairobi, 14-16 Apr. 2015 

PrepCom 3 - Surabaya, 25-27 July 2016

Habitat III – Quito, 17-20 Oct 2016, NOVA AGENDA URBANA



!
Contribuições substanciais e recomendações políticas:!
!
q   Relatórios Nacionais!

q  Relatórios Regionais !
!
q   Documentos Temáticos (Issue Papers-disponíveis em pt)!
!
q   Documentos de Política (Policy Papers-disponíveis em pt)!

q   Reuniões Regionais e Temáticas – Declarações!
!
!
§  General Assembly of Partners!

§  Expert Group Meetings!

§  National Urban Forums!

§  Urban Dialogues - online!

§  World Urban Campaign!

§  National and Local Campaigns!

§  Urban Journalism Academies, …..Urban Breakfasts!
!
!
!

KNOWLEDGE - POLICY - ENGAGEMENT - OPERATIONS!
!





HIII REUNIÕES REGIONAIS E TEMÁTICAS!

R! R! R!

R!



GA Resolution A/70/210, Dec. 2015!
!
!

Submission
Revised          
DRAFT ZERO

7-9 SEPT.
INFORMAL 
INTERGOV. MEETINGS

10 SEPT.
AGREED 
NEW URBAN AGENDA



Habitat III  
A Nova Agenda Urbana 

draft Outcome Document for adoption in Quito 
 
 



HABITAT III   
A NOVA AGENDA URBANA – draft Outcome Document for adoption in Quito 

 
PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE QUITO 
 
Transformative Commitments – Compromissos transformativos 

 - Leave no one behind, inclusão n social e erradicação da  

   pobreza 

 - Prosperidade urbana sustentável e inclusiva, oportunidades  

   para todos 

 - Sustentabilidade ambiental e cidades resilientes   
 
Effective implementation – Implementação Eficaz 
 

 - Construção da estrutura de Governança Urbana:  
      Supportive frameworks at all levels 

 - Planejamento e gestão do desenvolvimento urbano espacial 

 - Meios de impementação 
 

  
Follow up and review – Acompanhamento e Revisão 

 - Alinhamento coerente com a Agenda 2030 e o ODS 11 

 - Inclusivo, embasado o máximo possível sobre estruturas, 

plataformas  e expertise disponíveis 

  

 
 

 

Declaração de 
Quito

Compromissos 
Transformativos

Implementação 
Efetiva

Acompanhamento 
e Revisão

•  DECLARAÇÃO DE QUITO:   Visão, princípios e compromissos, “Call for Action” 
 
 



HABITAT III   
O NOVO PARADIGMA URBANO 

•  Urbanização como motor de desenvolvimento e geração de valor!
[Meios de implementação – recursos endógenos “endogenous resources”]!

•  Importância da “forma urbana”, planejamento e desenho [influência 
no resultado econômico, nível de inclusão social, e impacto 
ambiental]!

•  Enfoque integrado, governança multi-nível, participação  e 
contribuição de todos os atores !

THE NEW URBAN AGENDA2

 Drawn from UN-Habitat’s decades of experience in urbanization, the New Urban Agenda (NUA)  
is a focused, action oriented approach to improving the quality of urbanization. It identifies five  
distinct Action Areas as follows:
1. National Urban Policy 

2. Urban Legislation - rules and regulations 

3. Urban Planning and Design 

4. Urban Economy and Municipal Finance 

5. Planned City Extensions / Planned urban renewals

These Action Areas are further divided into 30 Key Action Points, each of which is a clear, specific and 
implementable tool to help governments and municipal authorities reverse the current downward trend in 
the Quality of Urbanization. 

THE NEW URBAN AGENDA

As the world’s population has grown, so has the number of people living in cities, towns and 
villages on all continents. With around 3 billion more people expected to live in urban areas by 
2050, it is more critical than ever that we plan and manage the way our cities expand. We need 
a New Urban Agenda to ensure that urbanization is a tool for achieving economically, socially 
and environmentally sustainable development.
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O NOVO PARADIGMA URBANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                      A 
 
A Nova Agenda Urbana possui uma abordagem focada, orientada à 
ação visando melhorar a qualidade da urbanização. Ela identifica 
cinco campos de ação:!
!
1. Política Urbana Nacional!
2. Legislação Urbana - Regras e regulamentos!
3. Planejamento e Desenho Urbano!
4. Economia Urbana e Finanças Municipais!
5. Extensões / Renovações Urbanas Planejadas!
!
Essas áreas de ação são ainda divididas em 30 pontos de ação-
chave, cada um sendo uma ferramenta clara, específica e 
implementável para ajudar os governos e autoridades municipais 
inverter a tendência atual descendente na Qualidade da 
Urbanização. 
 
 
 
 
 
 
!



 
Política Urbana Nacional 

!
•  Planejamento baseado nas projeções de população;!
•  Planejamento Regional no lugar de apenas municipal;!
•  Política Urbana Nacional que distinga os níveis de responsabilidade, cordenação e 

responsabilização;!
•  Criação de um sistema de governança metropolitana;!
•  Planos urbanos com força de lei;!
•  Garantir padrões mínimos no planejamento de serviços urbanos básicos.!

THE NEW URBAN AGENDA 3

NATIONAL URBAN POLICY

Planning based on population projections makes the difference between cities 
with choked infrastructure and crowded slums, and cities that distribute urban 
benefits and quality of life for all.

Planning for regions instead of just cities helps prevent urban crowding, and 
preserves a city’s physical and economic connection with its rural base.

A national urban policy distinguishes levels of responsibility for all tiers of 
government and other stakeholders, establishes mechanisms for coordination, and 
guarantees accountability for urban development outcomes.

Creating a metropolitan governance system prevents duplication of services and 
wastage of resources and helps with the planning of consistent transportation routes 
and other services.

Urban plans with the force of law provide city residents with predictability around 
property, security of tenure, access rights, and individual plans for the future. They 
also ensure that development is transparent and that a city’s public spaces and 
services are protected.

National urban policies ensure minimum standards when planning urban 
basic services such as water, sanitation, and energy, or the basic design features of 

streets that promote safe walking and cycling and access to public transport.



 
Legislação Urbana - Regras e regulamentos!

!
•  Estabelecimento de sistemas de gestão de terras, incluindo ferramentas de planejamento 

ajustáveis à finalidade e administração da terra;!
•  Espaços Públicos, particularmente ruas e espaços verdes, fornecem a estrutura básica 

dos assentamentos humanos que perdura ao longo de décadas e séculos;!
•  Regulação inclusiva dos elementos centrais da urbanização;!
•  Promover o equilíbrio de direitos e interesses no desenvolvimento urbano através de um 

controle pró-ativo de desenvolvimento;!
•  Códigos de obras e edificações que suportem uma cidade economicamente vibrante, 

inclusiva e segura;!
•  As regras e regulamentos devem ser eficazes para alcançar os objetivos políticos 

acordados de forma eficiente e previsível.!



Planejamento e Desenho Urbano!
!
!
!
!
!

•  Os padrões urbanos têm uma grande influência sobre a habitabilidade e sustentabilidade;!
•  O tempo de viagem entre a casa e o trabalho causam um enorme impacto na qualidade 

de vida dos moradores;!
•  Ar fresco e vegetação melhoram a vida de todos;!
•  Os residentes urbanos devem estar no centro do planejamento;!
•  Um sólido planejamento para crises reduz o tempo de recuperação, e assegura que uma 

vida normal para os moradores seja restaurada rapidamente;!
•  Um bom planejamento inclui a provisão para o comércio e o crescimento econômico.!



                                  Economia Urbana e Finanças Municipais!
!
!
!
!
!

•  Identificar as principais fontes de financiamento sustentável;!
•  Bons planos de investimento apoiam o crescimento a longo prazo das cidades;!
•  O financiamento local irá determinar o futuro do desenvolvimento de infra-estrutura 

urbana nos países em desenvolvimento;!
•  Instrumentos de planejamento que ajudem os governos locais a maximizar valor;!
•  Investir em serviços urbanos básicos melhora as condições de vida dos moradores da 

cidade;!
•  Opções de financiamento habitacional devem ser disponibilizadas para residentes de 

baixa renda.!



!
Extensões / Renovações Urbanas Planejadas!

!
•  Uma vez que uma rua é estabelecida, pode durar mil anos;!
•  Planejamento baseado em informações demográficas, econômicas e outras projeções 

holísticas faz diferença na qualidade de vida;!
•  Sempre que possível, o “preenchimento” urbano e urbanização de favelas é melhor, 

criando densificação adequada da população de bairros de uso misto e vibração urbana;!
•  Integração é a chave para a prestação equitativa e eficaz dos serviços;!
•  A oferta de terras para a expansão urbana precisam acompanhar o mesmo ritmo do 

crescimento;!
•  Códigos de obras e edificações que suportem uma cidade economicamente vibrante, 

inclusiva e segura;!
•  A especulação imobiliária e de terras descontrolada é um fardo para o crescimento de 

cidades equitativas e um bom planejamento.!



Tarde Urbana – Rio de Janeiro 
23 de Setembro 2016 

 
 

Café da Manhã Urbano – Belo Horizonte 
Economia Urbana 

05 de Outubro 2016 
 



OBRIGADA PELA ATENÇÃo!!
- NOS VEMOS EM QUITO -!

http://unhabitat.org/habitat-iii-newsletter/!
Subscribe to the newsletter:!

www.habitat3.org 
marja.edelman@unhabitat.org 

habitat3secretariat@un.org 


