


• Declaração de Vancouver (qualidade de vida: emprego, habitação, 
saúde, educação e recreação)

• Plano de Ação: política e estratégias; planejamento dos 
assentamentos; habitação, infraestrutura e serviços; terra; 
participação pública; instituições e gerenciamento

• Foco: ações dos Estados Nacionais

• Inaugura debate sobre participação

• Inicia problematização da questão da moradia nos fóruns 
multilaterais

• Estado do Bem-Estar  Consenso de Washington (relativização da 
intervenção dos Estados: contraria preceitos da Habitat I) 

A HABITAT I: 1976 VANCOUVER

Conferências Anteriores



• Declaração de Istambul (moradia adequada, assentamentos mais 
seguros, saudáveis, habitáveis, equitativos, sustentáveis e 
produtivos)

• Plano de Ação: Brasil não propôs. Apenas diagnóstico, perspectivas 
e  cooperação internacional

• Foco: inserção de ONGs e governos locais

• Contexto: Conferências Sociais das Nações Unidas

• Princípios e compromissos: igualdade de gênero, financiamento, 
capacitação, cooperação internacional (para programas sociais), 
pessoas com deficiência, idosos, crianças e jovens, efeitos sobre os 
ecossistemas (poluição da água e o ar, falta de saneamento, uso 
intensivo do transporte individual), maior adesão da sociedade.

A HABITAT II: 1996 ISTAMBUL

Conferências Anteriores



• MARCOS LEGAIS

• INSTITUCIONALIDADE

• PARTICIPAÇÃO

Contexto: Avanços dos últimos 20 anos



MARCOS LEGAIS

I. CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988

II. ESTATUTO DA CIDADE 2001

III. LEI DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 2005

IV. LEI DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2005

V. LEI DO SANEAMENTO BÁSICO 2007

VI. POLÍTICA NACIONAL RESÍDUOS SÓLIDOS 2010

VII. LEI DA MOBILIDADE URBANA 2012

VIII.ESTATUTO DA METRÓPOLE 2015

Contexto: Avanços dos últimos 20 anos



CONFLUÊNCIAS POSITIVAS
• aumento e alta taxa de formalização de emprego
• aumento real do salário mínimo
• expansão de programas sociais de renda
• extensão da base previdenciária, incluindo a previdência rural
• crédito abundante (principalmente para a indústria 

automotiva)
• Crescimento econômico e a priorização de investimentos 

culminaram no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 
(a exemplo dos temáticos PAC – Saneamento e PAC COPA –
Mobilidade Urbana) e no MCMV, afetando o nível de 
investimento na infraestrutura urbana, impulsionados 
também pelos grandes eventos esportivos sediados no Brasil.

Contexto: Avanços dos últimos 20 anos



EFEITOS COLATERAIS
• aumento do preço da terra, gerando gentrificação e 

colocando a população cada vez mais longe
• aumento da frota, principalmente de motos (com aumento de 

acidentes e congestionamentos), aumentou o tempo de 
deslocamento diário da população acirrado também pelas 
maiores distâncias percorridas.

• padrão de consumo da água, aliado às más gestões dos 
recursos hídricos escancararam os limites da expansão 
urbana. 

Contexto: Retrocesso dos últimos 20 anos



FIM DA BONANÇA
• queda de preços de nossa principal pauta exportadora e 

sustento de muitos de nossos municípios (commodities: ferro, 
petróleo e soja)

• dúvidas quanto ao crescimento da demanda chinesa (grande 
comprador de nossas commodities)

• instabilidade política e problemas de governabilidade
• aumento de inflação
• risco às políticas sociais
• redução de investimento
• crise fiscal (inclusive e principalmente municipal e estadual)
• retração do emprego
• desaceleração da construção civil
• crise na saúde (epidêmica)

Contexto: Ponto em que estamos



HABITAT III - Conferência das Nações Unidas sobre 
desenvolvimento urbano (Habitat III)

• ONDE E QUANDO: Outubro de 2016, Quito/Equador
• EXPECTATIVA: consolidar uma “Nova Agenda Urbana” global.

Próxima Conferência



Contexto Formal:
 Urbanização como fonte de desenvolvimento;
 Cidades devem enfrentar mudanças climáticas;
 Urbanização: ferramenta para integração social e equidade.

Princípio:
 Processo participativo;
 Articulação interfederativa e interministerial;
 Atenção às diferenças regionais;
 Contribuição para a agenda brasileira urbana.
 O direito à cidade como fundamento do relatório.

Objetivo:
 Monitorar os avanços e impasses dos últimos 20 anos;
 Promover o debate e apontar novos desafios para o processo de urbanização;
 Formular nova agenda global.

Próxima Conferência



• Construção do relatório
• O Ipea se envolveu nos trabalhos do GT para proceder à 

relatoria do Brasil.
• plataforma on-line participa.br/habitat
• Seminário Nacional Habitat III Participa BR

Preparação com Ipea



1. Programas e Metas de Governo;
2. Diretrizes e Premissas do GT Habitat;
3. Entrevistas com atores-chave e participantes Habitat II;
4. Debate participativo dos indicadores;
5. Seminários técnicos no IPEA;
6. Conclusões do seminário IPEA/UFABC;
7. Consulta Pública Temas Habitat (1000 participantes)
8. Repositório
9. Seminário Nacional Habitat III
10. Plataforma Participa Brasil Habitat III

A HABITAT III: RELATÓRIO - PARTICIPA

Preparação com Ipea



 O direito à cidade como fundamento do relatório.

 A estrutura do relatório seguiu a estrutura e tema indicado pela
Habitat.

 O relatório buscou demonstrar a segregação na cidade de gênero,
raça, geração (jovem/idoso), deficiência e renda.

 A análise considerou as regiões metropolitanas, assim como a
dimensão regional.

 O relatório demonstra os avanços dos marcos legais urbanos e dos
mecanismos de participação social.

 Destacou a questão federativa e papel dos governos locais.

A HABITAT III: RELATÓRIO - PREMISSAS

Preparação com Ipea



“direito

à terra urbana,

à moradia,

ao saneamento ambiental,

a infraestrutura urbana,

ao transporte e aos serviços públicos,

ao trabalho e

ao lazer,

para as presentes e futuras gerações”

(Estatuto da Cidade)

DIREITO À CIDADE SUSTENTÁVEL 

Preparação com Ipea



Relatório: Estrutura

CAP DO RELATÓRIO (6) TEMAS DO RELATÓRIO (31)
lidar com as conexões urbano-rural
lidar com a rápida urbanização
atender às necessidades de jovens urbanos
responder às necessidades das pessoas idosas e das pessoas com deficiência

integrar gênero no desenvolvimento urbano
garantir o planejamento e o projeto urbano sustentável
aumentar a capacidade técnica para planejar e gerenciar as cidades
melhorar a gestão da terra, inclusive o tratamento do espraiamento (sprawl) urbano
atender aos desafios da mobilidade urbana

aumentar a produção de alimentos urbana e periurbana
poluição atmosférica
redução de congestionamentos
lidar com mudanças climáticas

redução de riscos de desastres
      

   
      

   
     

         
    

    
       

        

      
      
         
      
       
     

      

   
    
     

planejamento urbano e 
territorial: questões e desafios 
para uma nova agenda urbana

questões demográficas urbanas 
e desafios para a nova agenda 
urbana

    
     

  

    
     

meio ambiente e urbanização: 
questões e desafios para uma 
nova agenda urbana



CAP DO RELATÓRIO (6) TEMAS DO RELATÓRIO (31)
    
    

     
          

    
       

         
           

     

       
 
  

   

    
      

   
      

   
     

         
    

    
       

        

      
      
         
      
       
     

      

   
    
     

   
    

    

   
      

    
     

  

    
     

    
     

  

Relatório: Estrutura

      
    
    

     
          

    
       

         
           

     

       
 
  

   

    
aumentar a inclusão e a equidade social
melhorar a segurança urbana
cultura como eixo de desenvolvimento das cidades
aprimorar a legislação urbana
descentralização e fortalecimento de autoridades locais

aprimorar a participação e os direitos humanos no desenvolvimento urbano
melhorar o financiamento local municipal
apoiar o desenvolvimento econômico local
fortalecer e facilitar o acesso ao financiamento habitacional
integrar a economia urbana na política nacional de desenvolvimento

criar empregos e meios de vida decentes
garantia de acesso sustentável à água potável
garantia de acesso sustentável ao esgotamento sanitário e à drenagem
melhoria do acesso a energias domésticas limpas
melhoria do acesso a meios de transporte sustentável
melhoria do acesso à habitação adequada

melhoramento de favelas e prevenção de favelização

habitação, saneamento e 
serviços básicos: questões e 
desafios para uma nova agenda 
urbana

   
    

    

   
      

governança urbana e legislação: 
questões e desafios para uma 
nova agenda urbana

economia urbana: questões e 
desafios para uma nova agenda 
urbana

    
     

  



• ISSUE PAPERS

• POLICY UNITS  POLICY PAPERS

• DRAFT

Outros Documentos



Temas



ÁREAS
UNIDADES DE 
POLÍTICAS 

ISSUE PAPER TEMAS DO RELATÓRIO
CAPÍTULOS DO 
RELATÓRIO

LACUNAS TEMÁTICAS DO 
RELATÓRIO COM BASE NOS 
OUTROS INSUMOS DA ONU

3. Desenvolvimento 
Urbano

6. Estratégias espacial 
urbana: mercado de 
terras e segregação

 9. Terras Urbanas 

MELHORAR A GESTÃO 
DA TERRA, INCLUSIVE O 
TRATAMENTO DO 
ESPRAIAMENTO 
(SPRAWL) URBANO

planejamento urbano e 
territorial: questões e 
desafios para uma 
nova agenda urbana

Não detalha a questão do 
mercado de terras.

3. Desenvolvimento 
Urbano

6. Estratégias espacial 
urbana: mercado de 
terras e segregação

11. Espaço Público 

planejamento urbano e 
territorial: questões e 
desafios para uma 
nova agenda urbana

Não há tópico nem 
detalhamento, mas o termo é 
citado em algumas passagens.

1. Coesão Social e da 
Igualdade - Cidades 
Habitáveis

1. Direito à Cidade e 
Cidades para Todos

2. Migração e 
refugiados em áreas 
urbanas 

questões demográficas 
urbanas e desafios 
para a nova agenda 
urbana

Migração e refugiados: Não 
dispõe sobre o tema.

1. Coesão Social e da 
Igualdade - Cidades 
Habitáveis

2. Sócio-Cultural 
estrutura urbana

4.  Património histórico 
e Cultural Urbano 

CULTURA COMO EIXO 
DE DESENVOLVIMENTO 
DAS CIDADES

governança urbana e 
legislação: questões e 
desafios para uma 
nova agenda urbana

Tema Patrimônio Histórico: Não 
problematiza a questão do 
patrimônio histórico-cultural. 
Cita pg. 74.

2. Estrutura Urbana
5. Municipal de 
Finanças e Sistema 
Fiscal local

7. Finanças Municipais 
(urbanas)

MELHORAR O 
FINANCIAMENTO 
LOCAL MUNICIPAL

economia urbana: 
questões e desafios 
para uma nova agenda 
urbana

Não detalha sobre o tema das 
finanças públicas.

4. Economia Urbana
7. Estratégias de 
Desenvolvimento 
Econômico Urbano

14. Setor Informal 

economia urbana: 
questões e desafios 
para uma nova agenda 
urbana

Não há uma seção sobre isso, 
mas o tema é comentado na 
seção sobre juventude.

5. Ecologia Urbana e 
Meio Ambiente

8. Ecologia Urbana 
Resiliência

15. Resiliência Urbana

meio ambiente e 
urbanização: questões 
e desafios para uma 
nova agenda urbana

Cidades Resilientes/Resiliência 
Urbana: Apenas cita o tema. Pg. 
59., mas tem relação com item de 
desastre

5. Ecologia Urbana e 
Meio Ambiente

8. Ecologia Urbana 
Resiliência

16. Ecossistemas 
Urbanos e Gestão de 
Recursos 

meio ambiente e 
urbanização: questões 
e desafios para uma 
nova agenda urbana

Não há detalhe sobre isso no 
relatório.

6. habitação urbana e 
serviços básicos de

9. Serviços e Tecnologia 
urbanas

21. Cidades 
Inteligentes

habitação, saneamento 
e serviços básicos: 
questões e desafios 
para uma nova agenda 
urbana

o tema não é citado 
explicitamente.

Lacunas do relatório



UrbBA
• proteção de mananciais
• permeabilidade do solo
• parques urbanos
• espaços públicos
• arborização urbana

Comentários do Brasil sobre os Policy Papers
• remanescentes de florestas
• arborização
• áreas urbanas verdes
• corredores ecológicos
• segurança hídrica

Issue Paper 16
• pegada de água das cidades

Críticas e lacunas sobre o tema ambiental



Categorização de temas pré-Policy Papers (37) V 
+ 20 anos 

P C M S 

garantir o planejamento e o projeto urbano sustentável   X   
aumentar a capacidade técnica para planejar e gerenciar as cidades   X   
melhorar a gestão da terra, inclusive o tratamento do espraiamento (sprawl) urbano   X   
espaço público     X 

atender aos desafios da mobilidade urbana  X    
aumentar a produção de alimentos urbana e periurbana   X   
lidar com as conexões urbano-rural   X   
lidar com a rápida urbanização   X   
migração e refugiados em áreas urbanas     X 

atender às necessidades de jovens urbanos  X    
responder às necessidades das pessoas idosas e das pessoas com deficiência    X  

integrar gênero no desenvolvimento urbano   X   
aumentar a inclusão e a equidade social  X    
melhorar a segurança urbana   X   
cultura como eixo de desenvolvimento das cidades   X   
aprimorar a legislação urbana    X  
descentralização e fortalecimento de autoridades locais   X   
aprimorar a participação e os direitos humanos no desenvolvimento urbano    X  
melhorar o financiamento local municipal  X    

          
             

              
            
       

       
           

       
        

         
          
            
               
            
             

       

           
            

 

Categorização de temas pré-Policy Papers (37) V 
+ 20 anos 

P C M S 

             
               

                 
       

           
             

          
          

           

           
                

          
            

         
            

         
           

               
          

          
             

              
            
       

       
           

       
        

         
          
            
               
            
             

       

           
            

 

Perspectivas para os temas
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PERSPECTIVAS NEGATIVAS
• Habitação e Transporte e Mobilidade Urbana
• Finanças Municipais e Desenvolvimento Local
• Inclusão Social

PERSPECTIVAS POSITIVAS
• Pessoas Idosas e com Deficiência
• Legislação e Participação
• Saneamento e Energia Limpa

NOVOS TEMAS NA AGENDA URBANA
• Espaço Público
• Migração e Refugiados
• Cidades Inteligentes X Inovadoras

Desafios no Radar
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