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O contexto urbano e social 
das cidades na AL
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Prosperidade…
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Fonte: Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina



… mas também, desigualdades urbanas
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Fonte: Paraisópolis, São Paulo | Foto: Tuca Vieira



A população de baixa renda é a que mais sofre com os eventos 
extremos e os efeitos das mudanças climáticas
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Fonte: Teresópolis, Rio de Janeiro, 2011



A população de baixa renda é quem mais sofre com o modelo 
insustentável de mobilidade urbana
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Tempo médio no deslocamento casa-trabalho entre trabalhadores do 1º e 
10º decil de renda | Regiões Metropolitanas (em minutos)

Fonte: 
PNAD (IBGE, vários anos).
IPEA, Texto para discussão. Tempo de Deslocamento Casa-trabalho no Brasil (1992-2009): Diferenças entre Regiões 
Metropolitanas, níveis de renda e sexo.
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Grande escala das precariedades urbanas
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Região 1990 1995 2000 2005 2007 2010 2014
% change (1990-

2014) 

Developing Regions 689,04 748,76 791,68 830,02 845,29 871,94 881,08 27.9% 

Northern Africa 22,05 20,99 16,89 12,53 13,12 14,06 11,42 -48.2% 

Sub-Saharan Africa 93,20 110,56 128,44 152,22 163,79 183,20 200,68 115.3% 

Latin America & the Caribbean 106,05 112,47 116,94 112,15 112,55 112,74 104,85 -1.1% 

Eastern Asia 204,54 224,31 238,37 249,88 250,87 249,59 251,59 23.0% 

Southern Asia 180,96 189,93 193,89 195,83 196,34 195,75 190,88 5.5% 

Southeast Asia 69,57 75,56 79,73 80,25 79,57 84,06 83,53 20.1% 

Western Asia 12,29 14,51 16,96 26,64 28,53 31,97 37,55 205.4% 

Oceania 382,00 427,00 468,00 515,00 534,00 563,00 591,00 54.7% 

Total 3.749,71 3.919,09 4.050,89 4.179,53 4.231,05 4.316,32 4.366,57 16,45%

População em assentamentos precários por ano por região (milhões) | 1990-2014

Fonte: UN-Habitat, Global Urban Observatory - Urban Indicators Database 2015, based on national census information. 



ODS 11
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ODS 11

Tornar as cidades e os assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
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Metas do ODS 11 | Agenda 2030

1. Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, 
adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as 
favelas.

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.

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.

4. Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo.

5. Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas 
por catástrofes e diminuir substancialmente 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.

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.
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Metas do ODS 11 | Agenda 2030

7. Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços 
públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em 
particular para as mulheres e crianças, pessoas idosas e 
pessoas com deficiência.

a) Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, 
periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de 
desenvolvimento.

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 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.

c) Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e 
financeira, para construções sustentáveis e robustas, utilizando materiais locais.
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A Nova Agenda Urbana
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Principais conteúdos da NAU relacionados ao direito à cidade

 Visão de equidade, de redução de desigualdades, de 
universalização do acesso aos serviços públicos e de 
eliminação de qualquer forma de discriminação de 
grupos sociais.

 Inclusão do direito à cidade: não deixar ninguém para 
trás!
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Principais conteúdos da NAU relacionados ao direito à cidade
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Brasília Teimosa, Recife

Habitação é tratada de forma estratégica, no centro da 
agenda urbana



Principais conteúdos da NAU relacionados ao direito à cidade
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Forte investimento público para ampliar o acesso à 
moradia digna

Fonte: Metrocable em Medellín, Colombia



Principais conteúdos da NAU relacionados ao direito à cidade
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Estratégias para promover o uso eficiente do solo

Edifício Wilton Paes de Almeida, São Paulo



Principais conteúdos da NAU relacionados ao direito à cidade
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Busca por soluções pacificas que respeitem os direitos humanos nos conflitos 
fundiários urbanos

Ocupação em São Bernardo do Campo



Principais conteúdos da NAU relacionados ao direito à cidade
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Governança inclusiva e democrática

Fonte: Conferência Municipal da Cidade, São Paulo, 2013



Desafios para implementação dos 
ODS e NUA
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Desafios para implementação dos ODS e NUA

Construir uma forte agenda política de 
comprometimento com o direito à cidade.

Ampliar a rede de profissionais e instituições 
comprometidos com o direito à cidade.

Proporcionar soluções que superem os problemas 
urbanos em larga escala.

Promover uma forte ação na escala local.

Monitorar o alcance dos ODS e da NUA.
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Muito obrigado!

daniel.montandon@onuhabitat.org

brasil@onuhabitat.org

ONU-Habitat Brasil

onuhabitatbrasil
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