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EXPECTATIVA DO DIA

● Acesse o site: https://www.menti.com

●  Digite o código: 92 05 81

●  E compartilhe com a gente a sua expectativa 
para o dia de hoje!

https://www.mentimeter.com/s/75c8318b9af7c87602ea9ec81d807a00/41855f3b39fe


OBJETIVO DO DIA

Apresentar a discussão sobre a Nova 
Agenda Urbana e suas implicações a 
nível local, trazendo sua relação com 

a Agenda 2030 e com governo 
aberto 



PROGRAMAÇÃO DO DIA

Boas vindas
Agenda 2030 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Nova Agenda Urbana
Jogo
Governo Aberto - O que já trilhamos? 



AGENDA 2030

NOVA AGENDA URBANA 



Agenda 2030 e NAU
Ferramentas de operacionalização
Desafios da América Latina
Problemas e soluções



"Diante da vastidão do tempo 
e da imensidão do universo,  é uma alegria para mim 

dividir  um planeta e uma época com você."  
Carl Sagan 





desenvolvimento sustentável
FUNÇÕES

 econômica
social

ambiental
territorial

cívica
equidade de gênero

mobilidade urbana
resiliência



O MUNDO EM DADOS
https://ourworldindata.org/urbanization

https://ourworldindata.org/urbanization


DIAS QUENTES 
https://www.nytimes.com/interactive/2018/08/30/climate/how-much-h
otter-is-your-hometown.html

https://www.nytimes.com/interactive/2018/08/30/climate/how-much-hotter-is-your-hometown.html
https://www.nytimes.com/interactive/2018/08/30/climate/how-much-hotter-is-your-hometown.html


problema #1



problema #2

problema #2



AGENDA 2030
Não deixar ninguém para trás



Diferenças de salários de homens e mulheres por grau de escolaridade 
— Foto: Ilustração: Karina Almeida/G1 
https://graphics.wsj.com/gender-pay-gap/

https://graphics.wsj.com/gender-pay-gap/


17 objetivos 169 metas indivisíveis e indissociáveis





FONTE: indicadoresods.ibge.gov.br





 11.1 - Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar 
as favelas (A-C)

 
 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 (D-F)

 
 11.3 - Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e gestão de 

assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países (G-I)
 
 11.4 - Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo (J-M)
 
 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 produto interno bruto global, incluindo 
os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade (N-Q)

 
 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 (R-T)
 
 11.7 - Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para 

as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência (U-Z)

 



NOVA AGENDA URBANA
Mudança radical na abordagem de 
desenvolvimento urbano



QUADRO DE REFERÊNCIA
70% das ações da Agenda 2030 
cabem aos governos locais



ESTRATÉGIAS DE 
GOVERNANÇA 
para a implementação da NAU na ALC



#1 Política 
Nacional Urbana



#2 Marcos Legais 
Urbanos



Fonte: Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Disponível em: 
<gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br



11.7 - Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos 
seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e 
crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência
11.7.1 - Proporção da área construída cidades que é espaço público aberto para 
uso de todos, por sexo, idade e pessoas com deficiência



3.9 - Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por 
produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do 
solo
3.9.1 - Taxa de mortalidade por poluição ambiental (externa e doméstica) do ar

12.2 - Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos 
naturais
12.2.1 - Pegada material, pegada material per capita e pegada material em 
percentagem do PIB



#3 Planejamento 
e desenho urbano











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.
11.6.2 - Nível médio anual de partículas inaláveis (ex: com diâmetro inferior a 
2,5 µm e 10 µm) nas cidades (população ponderada)



3.6 - Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por 
acidentes em estradas
3.6.1 - Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito

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

https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo3/indicador361


#4 Economia Urbana e 
Finanças Municipais



#5 Implementação Local



Fonte: Ata da Reunião. Plano de Desenvolvimento Sustentável: construção da visão Rio 2050 e 
alinhamento à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável





ÍNDICE DE PROSPERIDADE 
DAS CIDADES

São Paulo
http://cpi.unhabitat.org/sao-paulo

Fortaleza
http://cpi.unhabitat.org/fortaleza

http://cpi.unhabitat.org/sao-paulo
http://cpi.unhabitat.org/fortaleza


FERRAMENTAS E 
GUIAS
unhabitat.org/tools-and-guides/

http://unhabitat.org/tools-and-guides/


FONTE: UN-Habitat (2018). SDG Indicator 11.7.1 Training Module: Public Space. United 
Nations Human Settlement Programme (UN-Habitat), Nairobi.



TERESINA 2030

COMO ESTAMOS? 
RELATÓRIO DE AÇÕES



TERESINA 2030

COMO ESTAMOS? 
RELATÓRIO DE AÇÕES



#6 Monitoramento



DESAFIO
ODS + Dados Abertos



PROBLEMAS REAIS
pelas lentes da NAU



DÚVIDAS?



Que tipo de 
governo 

alcança os 
ODS?



Governo 
Aberto



https://docs.google.com/file/d/1IaMqAX70kYJUOTnDYm6Z99DV9FUUTO6d/preview


PRINCÍPIOS
Uma agenda 
que se 
concretiza 
por meio de



PARTICIPAÇÃO TRANSPARÊNCIA

RESPONSABILIDADE 
PÚBLICAINOVAÇÃO



https://docs.google.com/file/d/18P4USzbL6HTn8uAm9FEXHvAsJWEwi2e_/preview


OPEN 
GOVERNMENT 
PARTNERSHIP 

(OGP)

Parceria 
internacional 
que promove 
o governo 
aberto



+ DE 70 
PAÍSES

+ DE 20 
SUBNACIONAIS



ARQUITETURA PARA 
NOVAS RELAÇÕES



PESSOASUma agenda 
que foca em







Quais  
passos o Rio 

já deu?





https://docs.google.com/file/d/1Dk4o50x4mRC0TSUr8C_gNpod1tvBW2VC/preview


CICLOS DOS LABORATÓRIOS 
Do Governo Aberto aos ODS



CICLOS DOS LABORATÓRIOS 
Do Governo Aberto aos ODS



ALCANÇAMOS AS 
EXPECTATIVAS?



AVALIAÇÃO

Acesse o link:
http://bit.ly/avaliacaoagenda2030

Muito obrigada pela sua 
participação!



Contatos

Laila Bellix
llbellix@gmail.com 

Vanessa Meneguetii
nessamenegueti@gmail.com 

Flávia Maia
flavianevesmaia@gmail.com 


