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PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS ASSENTAMENTOS 
HUMANOS (ONU-HABITAT)	

•  Agência	da	ONU	ponto	focal	para	a	urbanização	sustentável	e	os	assentamentos	humanos 

	

•  Trabalha	pelo	desenvolvimento	urbano	social,	econômico	e	ambientalmente	sustentável	com	o	objetivo	

de	proporcionar	moradia	adequada	para	tod@s	

	

•  Agência	de	cooperação	técnica	especializada	do	Sistema	ONU	e	trabalha	com	todos	os	temas	relacionados	

à	vida	nas	cidades 

	

•  Foi	estabelecido	em	1978	como	resultado	da	Primeira	Conferência	das	Nações	Unidas	sobre	

Assentamentos	Humanos	(Habitat	I) 

	

•  Sede	global	em	Nairóbi,	no	Quênia,	e	no	Brasil,	sua	sede	fica	no	Rio	de	Janeiro	com	escritório	local	em	

Maceió	



Para ver as metas dos ODS, acesse: https://nacoesunidas.org/pos2015/  



ODS é um plano de ação, é uma agenda 
positiva e transformadora  

A Agenda 2030 propõe não deixar ninguém para 
trás. Para isso, todos e todas têm que agir! 
 
Os ODS oferecem um quadro para orientar 
políticas públicas. 
 
Mais que isso: é uma plataforma de diálogo com 
outros atores no Brasil e no mundo. 
 
Os ODS são ferramentas de planejamento a médio 
e longo prazo que viabilizam o alinhamento 
nacional de políticas sociais, ambientais e 
econômicas. 



INTEGRAÇÃO COMO SOLUÇÃO 



ODS e Direitos Humanos 

Tornar	 as	 cidades	 e	 os	 assentamentos	 humanos	 inclusivos,	
seguros,	resilientes	e	sustentáveis	
	

As	 metas	 incluem	 garantir	 o	 acesso	 à	 moradia,	 serviços	

básicos	 e	 transporte	 público	 para	 todos;	 planejamento	

participativo	 de	 assentamentos	 humanos;	 salvaguardar	 o	

patrimônio	 cultural	 e	 natural;	 e	 fortalecer	 a	 resiliência	 aos	

desastres	

●  Direito	à	moradia	adequada	

●  Direito	de	participar	da	vida	cultural	

●  Acessibilidade	de	transporte,	instalações	e	serviços	

●  Proteção	contra	desastres	naturais	
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▪  Objetivos	e	metas	são	
relevantes	para	todos	os	
governos	e	atores.		

▪  Universalidade	não	significa	

uniformidade.	Ela	implica	

em	diferenciação	(o	que	

cada	país	e	cada	região		

pode	contribuir?) 

	

▪  Integração	de	políticas	significa	
balancear	todas	as	3	dimensões	
do	DS:	social,	crescimento	

econômico	e	proteção	ambiental 

▪  Uma	abordagem	integrada	

implica	em	lidar	com	as	

contradições	e	maximizar	

sinergias	entre	as	metas 

▪  Este	princípio	conclama	para	
os	países	irem	“além	das	
médias”	estatísticas.	 

▪  Os	ODS	devem	beneficiar	a	

todos,	erradicando	a	pobreza	

e	reduzindo	as	desigualdades.	 

▪  Promoção	e	uso	de	dados	

desagregados	é	crucial 

	

Agenda 2030 e os ODS 

‘NÃO	DEIXAR	
NINGUÉM	PARA	TRÁS’ 
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Por que um ODS Urbano? 

✔ No último Censo Demográfico (2010), 84,4% da população brasileira vivia em áreas 
urbanas; 

 

✔ “A vida acontece nas cidades”; 
 

✔ “A batalha pelo desenvolvimento sustentável será vencida ou perdida nas 

cidades” (ONU, 2013); 
 

✔ ODS 11: reconhece a centralidade do tema urbano e a necessidade de uma 

urbanização inclusiva e sustentável.  
 

✔  IBGE: “o envolvimento da comunidade internacional na implementação de um objetivo 

com metas e indicadores dedicados à temática urbana e aos assentamentos humanos 
demonstra o grande impacto da urbanização nos territórios nacionais” (IBGE, 2017).  

 



Breve histórico Mais de 50% da população mundial é urbana 

UNFPA: até 2030, o equivalente a 60% da população mundial será urbana 
NAU: a população urbana mundial praticamente dobrará até 2050, chegando a 70% 



As Cidades... 

	

	

	
	

80% EMPREGOS 



As Cidades... 

	

	

	
	

70% PIB 



As Cidades... 

	

	

	
	

CULTURA 



As Cidades... 

	

	

	
	

INOVAÇÃO 



A urbanização também pode gerar... 

	

	

	
	

….sérios problemas 
ambientais.... ....como quase 80% das emissões de 

gases causadores do efeito estufa 

....consumo de cerca de 78% da 

energia mundial 

Ocupando apenas 2% da  

superfície terrestre! 



As Cidades... 

	

	

	
	

DESIGUALDADE 



As Cidades... 

	

	

	
	

 

INSEGURANÇA 

 



E o que fazer? 

Foto de 
Jasper 
James 

Repensar a maneira que construímos, gerenciamos e vivemos nas cidades  



Segregação			->			Inclusão	

Congestionamento		->		
Conectividade	

O que se busca? 

Espraiamento	 
urbano 

Cidade	
compacta 

-> 

Setorialidade	->		Integração	

Vulnerabilidade		->		
Resiliência	



ODS 11 

Tornar as cidades e os assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 

✔  Composto por 7 metas e 3 de implementação; 
 

11.1 - Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação adequada, segura e a preço 

acessível, e aos serviços básicos, bem como assegurar o melhoramento das favelas. 
 

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 capacidade para o 

planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, 
em todos os países.  

 



ODS 11 

 
11.4 fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do 
mundo  
 
11.5 até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas   
por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas 
em relação ao PIB 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 cidades, 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 seguros, inclusivos, 
acessíveis e verdes, aos espaços públicos verdes, particularmente para as mulheres e 
crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência  



ODS 11 

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

 
  
11.b até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos 
humanos adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a 
eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às alterações climáticas, a resiliência a 
desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o "Sendai Framework" 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 assistência técnica e 
financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais  
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Ligação do ODS 11 com os demais ODS 



Grupo Assessor Interagencial do Sistema 
ONU no Brasil para a Agenda 2030 

O	Grupo	Assessor	para	a	Agenda	2030	compreende	18	organismos,	fundos	e	

programas	do	Sistema	ONU	no	Brasil	e	representantes	do	Governo	Federal. 

Algumas	Iniciativas	do	Grupo	Assessor:	

	

✔  Roteiro	para	a	Localização	dos	ODS 

✔  Acompanhando	a	Agenda	2030 

✔ Glossários	ODS	5,	6,	7,	9,	11	e	13 

✔  Documentos	Temáticos	para	o	HLPF	2017	

e	2018 

	

	



Documentos do ODS 11 

Lançamento	em	Maceió:	
05/06/2018 

	
Primeiro	lançamento	na	Região	

Nordeste 



Glossário do ODS 11 

 

✔ 38 conceitos (internacionais / nacionais) 

 
✔ Assentamentos humanos, cidades, moradia adequada, melhoramento de 

favelas, serviços básicos, transportes, urbanização inclusiva e sustentável, 

patrimônio cultural e natural, desastres, qualidade do ar, resíduos, espaços 
públicos, planejamento, resiliência, conexões urbanas, peri-urbanas e rurais, 

gestão de resíduos, gerenciamento holístico do risco de desastre 

 
✔   Download disponível em: 

 

                                                    www.onuhabitat.org 

 
                                                         www.pnud.org 

 

                                                    www.nacoesunidas.org 

 



Glossário do ODS 11 

Habitação	acessível	muitas	vezes	é	inadequada.	
Habitação	adequada	muitas	vezes	não	é	acessível.		

Habitação	adequada	é	muito	mais	do	
que	quatro	paredes	e	um	teto: 

	

✔ Segurança	da	posse 

✔ Disponibilidade	de	serviços	básicos,	

materiais,	infraestrutura 

✔ Custo	acessível 

✔ Habitabilidade 

✔ Acessibilidade 

✔  Localização 

✔ Adequação	cultural 



 
 

A Nova Agenda Urbana é um documento orientado à 
ação que estabelece padrões globais de conquista no 
desenvolvimento urbano sustentável, repensando a 
maneira como construímos, gerenciamos e vivemos 
nas cidades através da cooperação com parceiros 
comprometidos e atores urbanos em todos os níveis de 
governo bem como o setor privado. 
 
 

Nova Agenda Urbana 



UN-HABITAT APPROACH 
 

HOW TO FACILITATE INTERVENTIONS 

RULES & 
REGULATIONS 

FINANCIAL  
PLAN 

URBAN DESIGN 

1. Política Nacional Urbana 

2. Legislação urbana 

3. Planejamento e desenho urbano 

4. Financiamento urbano 

5. Implementação local 

 

Os Pilares da NAU 



UN-HABITAT APPROACH 
 

HOW TO FACILITATE INTERVENTIONS 
Agenda Global de Desenvolvimento 
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daphne.besen@onuhabitat.org 
 
 

brasil@onuhabitat.org	 
alagoas@onuhabitat.org 

  
 

 
ONU-Habitat Brasil 

 
onuhabitatbrasil 

 
 

 

Muito obrigada! 


