Nova Agenda Urbana e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Sustentabilidade urbana. O foco do projeto está baseado no conceito de três parâmetros de sustentabilidade:
sustentabilidade ambiental, econômica e social, como definido nos paradigmas atuais de desenvolvimento
evolutivo. Essa compreensão da sustentabilidade deve ser uma característica transversal do componente.
Pacto de Amsterdã: Agenda urbana para a UE. "Cada vez mais pessoas vivem, trabalham e passam o tempo
livre nas cidades. As cidades oferecem um terreno fértil para iniciar novos negócios, oferecem plataformas para
diálogo cultural e diversidade, e são incubadoras para a inovação." Com a tendência atual (europeia) para a
urbanização, a importância das cidades e áreas urbanas continuará a crescer. Esse crescimento está
acompanhado de desafios complexos, como um risco cada vez maior de segregação, criminalidade e problemas
ambientais. Através da Agenda Urbana para os Estados Membros, a UE, as cidades, as instituições europeias e
outras partes interessadas trabalharão em conjunto para uma Europa sustentável, socialmente inclusiva,
inovadora e economicamente poderosa.
O que é a Agenda Urbana para a UE? A Agenda Urbana para a UE é um novo método de trabalho para garantir
a máxima utilização do potencial de crescimento das cidades e para enfrentar com êxito os desafios sociais. Seu
objetivo é promover a cooperação entre os Estados-Membros, as cidades, a Comissão Europeia e outras partes
interessadas, com o objetivo de estimular o crescimento, a habitabilidade e a inovação nas cidades da Europa.
Parte desse novo enfoque é o desenvolvimento de uma série de associações europeias com o objetivo de:
1. Promover a participação das cidades na elaboração de políticas da UE e o desenvolvimento, a implementação
e a avaliação de uma legislação europeia mais "amigável com os meios urbanos" ("Regulação melhor").
2. Garantir um melhor acesso e utilização dos fundos europeus.
3. Melhorar a base de conhecimento urbano europeu e estimular o intercâmbio de boas práticas e a cooperação
entre cidades.
Por que uma Agenda Urbana para a UE? A investigação internacional revelou que as cidades são de grande
importância para a Europa. Elas são potências de crescimento econômico, inovação e emprego. 72% de todos
os europeus vivem nas cidades. Espera-se que essa porcentagem aumente para 80 em 2050. Os desafios
complexos relacionados com meio ambiente, transporte e coesão social têm impactado cada vez mais a qualidade
de vida nas cidades de forma negativa. A Agenda Urbana para a UE tem como objetivo abordar esses desafios.
Para aproveitar ao máximo o potencial das cidades, as políticas e normas europeias deveriam estar mais
alinhadas com a prática local nas cidades. Isso não implica novas ou mais competências para a União Europeia,
mas sim um método de trabalho melhor, centrado na cooperação entre Estados membros, cidades, instituições
europeias e outras partes interessadas.¹
Desenvolvimento urbano com baixo carbono. Como anunciado durante a Conferência HABITAT III das Nações
Unidas em Quito em Outubro de 2016, a UE está em processo de desenvolver uma “ferramenta de cidade verde”
que será utilizada para a avaliação comparativa de desenvolvimento baixo em carbono. Essa ferramenta será
importante para o trabalho posterior que guiará as cidades europeias rumo a alcançar seus objetivos de
desenvolvimento com baixas emissões de carbono.²
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Fonte: http://urbanagendaforthe.eu/pactofamsterdam/, y: http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/2016/05/Pact-ofAmsterdam_v7_WEB.pdf
² Veja também: UN-Habitat - EU. 2016. The State of European Cities 2016. http://unhabitat.org/books/the-state-of-european-ciies-2016cities-leading-the-way-to-a-better-future/lll

Pacto de Amsterdã - Agenda Urbana para a UE - 2016
“A União Europeia não tem autoridade formal sobre a política urbana. No entanto, há três caminhos através dos quais a
União Europeia pode fomentar o desenvolvimento das cidades europeias:
1.
2.
3.

Melhorar a regulação. A Comissão Juncker anunciou iniciativas para melhorar a legislação europeia e eliminar
regulações desnecessárias.
Criar mais instrumentos financeiros viáveis. As cidades querem mais atenção à implementação de programas
financeiros da UE (e à carga regulamentar adicional) e a forma em que se estabelecem. Isso tornará mais fácil
para as cidades e regiões utilizar esses fundos.
Criar uma plataforma para a imaginação urbana e conhecimento. As cidades holandesas são um terreno fértil para
inovações na interface do planejamento urbano e tecnologia, e contribuem ao crescimento econômico. Oferecer
às cidades, principalmente durante a presidência, uma plataforma europeia que possa impulsionar o crescimento
econômico e a dinâmica urbana.

Agenda Urbana Europeia: colaboração inovadora. A Comissão Juncker deseja reforçar os vínculos entre Estados
membros da União Europeia, os parlamentos nacionais, as regiões e as cidades. O objetivo é melhorar o rendimento das
políticas existentes e aumentar a eficácia de novas medidas. A Agenda Urbana para a EU apoia isso.
A Agenda Urbana para a União Europeia vai criar novas formas de cooperação, focando-se em questões urbanas com uma
dimensão europeia. Esses temas estão relacionados às prioridades europeias, como energia, emprego e desenvolvimento
do mercado interno. Nos próximos três anos, três ou quatro temas urbanos aparecerão em uma agenda contínua. Em
cooperação com as cidades holandesas, o governo holandês determinará o tema holandês para a Agenda Urbana para a
UE em 2015.
O Parlamento Europeu já solicitou uma Agenda Urbana para a UE em 2011³. É muito provável que o Parlamento Europeu
atual emita um relatório em meados de 2015 para apoiar uma Agenda Urbana para a UE. Durante a presidência da UE em
2016, os Países Baixos desejavam levar a Agenda Urbana a um nível mais alto e simultaneamente colocar as cidades
holandesas no centro de atenção europeu, trabalhando para:
1.
2.

Um manifesto dos cidadãos, um encontro com os prefeitos e uma inovação para mobilizar apoio para a UE e
proporcionar uma plataforma para inovadores de cidades holandesas.
Um acordo político em que os Estados Membros, as cidades e a Comissão Europeia se comprometam a cooperar
em função dos 3 caminhos antes mencionados e busquem associações inovadoras”.

Fonte: http://urbanagendaforthe.eu/urban-agenda/

Indicadores de progresso para as cidades e desenvolvimento urbano sustentável. Mais da metade da
população mundial e três quartos dos europeus vivem em área urbana. As cidades são núcleos de atividade
socioeconômica e cultural, mas também apresentam graves riscos para a sociedade, desde a pobreza e a
exclusão social até a contaminação excessiva do ar e as inundações. Portanto, as cidades oferecem uma
importante escala de análise, apresentando tanto desafios como oportunidades para o desenvolvimento
sustentável.
Por que dados urbanos? Mais da metade da população mundial e três quartos dos europeus vivem em área
urbana. As cidades são núcleos de atividade socioeconômica e cultural, mas também apresentam graves riscos
para a sociedade, desde a pobreza e a exclusão social até a contaminação excessiva do ar e as inundações.
Portanto, as cidades oferecem uma importante escala de análise, apresentando tanto desafios como
oportunidades para o desenvolvimento sustentável. Os indicadores da cidade oferecem um instrumento para que
os responsáveis das políticas apoiem a sustentabilidade urbana. Enquanto as autoridades públicas já usam uma
³EU. 2011. Cities of Tomorrow – Challenges, Visions and Ways Forward (Ciudades del Manana – Retos, visions y caminos a seguir). Brussels.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_es.pdf
4 Fonte: EU. 2017. Identifying indicators of progress for cities and sustainable urban development. 8 de Março.
http://ec.europa.eu/newsroom/env/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=300&lang=default

variedade de fonte de dados, o surgimento de novas métricas e o aumento do uso de dados por parte dos cidadãos
sugere que os dados urbanos são mais relevantes que nunca.

Uma agenda global para o desenvolvimento urbano sustentável

Dados para a Agenda Urbana da União Europeia. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
Agenda 2030 proporcionam um marco global para o desenvolvimento sustentável. Muitas das 169 metas da
agenda e especificamente o Objetivo 11 “Fazer com que as cidades sejam inclusivas, seguras, resilientes e
sustentáveis” possuem uma dimensão urbana. A Comissão de Estatística da ONU concordou com o marco global
de indicadores para as ODS, uma lista de 230 indicadores que serão adotados pela Assembleia Geral.
Paralelamente aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a última Conferência das Nações Unidas sobre
Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Hábitat III) lançou a Nova Agenda Urbana. Ela oferece uma
agenda para o desenvolvimento urbano sustentável. Como destacado no Relatório Mundial das Cidades das
Nações Unidas 2016, para alcançar seus objetivos, a Nova Agenda Urbana e as ODS deverão implementar
marcos de monitoramento complementários. Os indicadores para a Nova Agenda Urbana ainda não foram
definidos, porém é provável que integrem métricas da iniciativa de Prosperidade da Cidade da ONU-Hábitat, que
já está sendo aplicada em mais de 300 cidades.
Dados para a Agenda Urbana da UE. A Agenda Urbana para a União Europeia foi adotada em junho de 2016,
com o objetivo de aumentar a cooperação entre os Estados Membros e a Comissão Europeia para impulsionar o
crescimento, a qualidade de vida e a inovação em cidades europeias. De fato, a União Europeia tem uma série
de iniciativas que operacionalizam dados urbanos para apoiar seus objetivos estratégicos:
•

•

•

•

“Fazer com que as cidades da União Europeia sejam mais sustentáveis” é um dos objetivos do Sétimo
Programa da Ação Ambiental da UE << Viver bem dentro dos limites do nosso planeta>> (7º EAP), cujo
objetivo é incentivar políticas que priorizem a sustentabilidade urbana, o planejamento e o design;
O Relatório sobre o Estado das Cidades Europeias de 2016 é o resultado de uma colaboração entre a
Direção Geral de Política Regional e Urbana (DG REGIO) da Comissão Europeia e o Programa das
Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Hábitat). Ele analisa o desempenho das cidades
europeias através dos temas da Agenda Urbana da UE com vários indicadores;
Do mesmo modo, o Relatório da Eurostat, Europa urbana – estatísticas sobre cidades, povos e subúrbios
descrevem o estado atual dos desenvolvimentos urbanos e a vida urbana na Europa. O Relatório da
Direção Geral de Política Regional e Urbana, Qualidade de Vida em Cidades Europeias proporciona uma
impressão subjetiva de bem estar baseada em 40.000 entrevistas em 79 cidades;
O Prêmio Capital Verde da UE e a Folha Verde para cidades menores – contam com critérios baseados
em indicadores, que informam como se elegem os ganhadores do prêmio (ver o Relatório de Boas
Práticas para 2018);

•

•

A Plataforma de dados urbanos, uma iniciativa conjunta do Centro Comum de Investigação e a DG
REGIO, reúne informação sobre o estado das cidades e regiões da EU proporcionando análises e dados
para os atores políticos;
Por fim, o Relatório de Ciência para o Meio Ambiente da Diretoria Geral do Meio Ambiente, Indicadores
para Cidades Sustentáveis, oferece um resumo útil de vários marcos de dados urbanos.

Nova Agenda Urbana
A Nova Agenda Urbana do HABITAT III objetiva “garantir a sustentabilidade ambiental promovendo a energia limpa
e o uso sustentável da terra e dos recursos em desenvolvimento urbano, mediante a proteção dos ecossistemas e
a biodiversidade, incluindo a adoção de estilos de vida saudáveis em harmonia com a natureza; promovendo
padrões sustentáveis de consumo e produção, construindo resiliência urbana, reduzindo os riscos de desastres e
mitigando e adaptando-se à mudança climática.
Cidades e assentamentos humanos enfrentam ameaças sem precedentes de padrões de consumo e produção
insustentáveis, perda de biodiversidade, pressão sobre ecossistemas, contaminação, desastres naturais, desastres
provocados pelo homem, e mudança climática e seus riscos relacionados, debilitando os esforços de terminar com
a pobreza em todas as suas formas e dimensões, e de alcançar o desenvolvimento sustentável. Dadas as
tendências demográficas das cidades e seu papel central na economia global, os esforços de mitigação e
adaptação relacionados com a mudança climática e o uso de recursos e ecossistemas, a forma que se planejam,
financiam, desenvolvem, constroem e administram tem um impacto direto na sustentabilidade e na resiliência que
vai além das fronteiras urbanas.
Os centros urbanos ao redor do mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, às vezes tem
características que tornam a eles e a seus habitantes especialmente vulneráveis aos efeitos adversos da mudança
climática e outros desastres naturais e provocados pelo homem, incluindo terremos, fenômenos meteorológicos
extremos, inundações, desabamentos, tornados, ondas de calor, escassez de água, secas, contaminação da água
e do ar, doenças transmitidas por vetores e aumento do nível do mar, que afetam particularmente a zonas costeiras,
delta e pequenos Estados insulares em desenvolvimento, entre outros.
→ Nos comprometemos a facilitar a gestão sustentável dos recursos naturais em cidades e assentamentos
humanos de uma maneira que proteja e melhore o ecossistema urbano e os serviços ambientais, reduza as
emissões de gases de efeito estufa e a contaminação do ar e promova a redução e gestão do risco de desastres,
apoiando o desenvolvimento de estratégias de redução do risco de desastres e avaliações periódicas do risco de
desastres, incluindo normas para os níveis de risco, ao mesmo tempo que fomenta o desenvolvimento econômico
sustentável e protege o bem estar e a qualidade de vida de todas as pessoas mediante planejamento, infraestrutura
e serviços básicos.
→ Nos comprometemos a adotar um enfoque de cidade inteligente que aproveite as oportunidades de
digitalização, energia limpa e tecnologias, assim como tecnologias de transporte inovadoras, proporcionando assim
opções para que os habitantes tomem decisões mais respeitosas com o meio ambiente, impulsionem um
crescimento econômico sustentável e habilitem cidades a melhorar seus serviços.
→ Nos comprometemos a promover a criação e a manutenção de redes bem conectadas e bem distribuídas de
espaços públicos abertos, polivalentes, seguros, inclusivos, acessíveis, verdes e de qualidade, para melhorar a
resiliência das cidades diante dos desastres e a mudança climática, incluindo inundações, riscos de casa e ondas
de calor, melhorar a segurança alimentícia e nutricional, a saúde física e mental, a qualidade do ar e do lar, reduzir
o barulho e promover cidades atrativas e habitáveis, assentamentos humanos e paisagens urbanas e priorizar a
conservação de espécies endêmicas.
Fonte: http://habitat3.org/wp-content/uploads/N1639668-English.pdf
UN-Habitat. 2017. The New Urban Agenda. http://www.urbanpro.co/wp-content/uploads/2016/08/The-New-Urban-Agenda-_Revised-Low-Res.pdf
Veja também: http://citiscope.org/sites/default/files/h3/New_Urban_Agenda_Explainer_Final.pdf

Iniciativas mais amplas sobre os dados da cidade. Em sua maior parte, a geração de dados oficiais das Nações
Unidas e das cidades da UE é responsabilidade dos institutos nacionais de estatística dos Estados membros da

União Europeia, às vezes com cooperação de autoridades municipais ou subnacionais. No entanto, além de
responsabilidades legisladas, as ferramentas de indicadores urbanos também estão sendo desenvolvidas e
publicadas por uma gama de organizações mais amplas e, frequentemente, frequência privada. Por exemplo, o
Índice Global de Economia Verde publicou seus resultados de 2016 para 50 cidades e 80 países pela primeira
vez.
As ferramentas de indicadores de cidade podem basear-se em apenas um indicador ou índices compostos com
indicadores múltiplos. Além disso, podem combinar dados de diferentes fontes ou basear-se em dados primários,
como entrevistas telefônicas. Esse é o caso do ARUP City Resilience Index, que mescla dados qualitativos e
quantitativos em 52 indicadores. As iniciativas existentes de indicadores urbanos frequentemente proporcionam
um foco particular que determinará o design da ferramenta, incluindo a eleição ou ponderação de indicadores,
assim como a audiência.
Tabela X – Exemplos recentes de marcos de indicadores urbanos

Nome

Ano

Organização

Cobertura

Indicadores

The Green City Index

2012

Siemens/EIU

129 cidades

8 dimensões, 30 indicadores

City Resilience Index

2015

Arup

27 cidades

4 dimensões,12 objetivos, 52 indicadores

Open City Portal

2016

WCCD

30 cidades

17 dimensões,100 indicadores

Happy City index

2016

Happy City

9 maiores cidades do Reino 3 dimensões, 5 domínios de bem estar, 60+
Unido
indicadores

Global Green Economy
2016
Index

Dual Citizens LLC

80 países, 50 cidades

4 dimensões, 32 indicadores qualitativos e
quantitativos

Sustainable Cities Index

2016

Arcadis

100 cidades

3 dimensões, 32 indicadores

Quality of living ranking of
2016
cities

Mercer

230 cidades

10 dimensões, 39 domínios

City Prosperity Index

UNHABITAT

400 cidades

6 dimensões, 72 indicadores

2016

Um formato comum para índices de cidade é uma classificação de cidades segundo um critério dado. Os
resultados apresentados nesses marcos podem ajudar a ilustrar os êxitos e fracassos das cidades em uma área
determinada, e refletem a competência crescente (às vezes transfronteiriça) que existe entre as cidades. A maioria
das iniciativas de classificação urbana se centram no rendimento econômico; no entanto, cada vez há mais
ferramentas que classificam as cidades segundo seu desempenho ambiental (p. ex.The Green City Index de
Siemens / Economist Intelligence Unit) ou qualidade de vida (p. Ej. 2016). Happy City Index), assim como uma
combinação de vários elementos, como o Open City Portal de WCCD. A Tabela 1 proporciona um resumo
exaustivo de iniciativas de indicadores de cidades de uma variedade de organizações.
Desafios e inovações na medição da sustentabilidade urbana. O acesso aos dados da cidade oferece novas
oportunidades para os cidadãos e para os tomadores de decisão. O ranking e a avaliação comparativa das
cidades, em função de seu desempenho, proporciona uma ferramenta para medir a eficácia das políticas e pode
facilitar o intercâmbio de boas práticas. No entanto, tais indicadores tem limitações. Os índices compostos
resumem a complexidade de uma cidade em uma só figura, com o risco de excluir sua situação geográfica,
histórica e socioeconômica única. Além disso, as classificações as vezes não alcançam criar incentivos para as

cidades com menos rendimento, enquanto celebram as que já tem êxito. Os métodos de auto avaliação anônimos
representam uma ferramenta potencial para abordar tais limitações.
Muitas cidades também estão explorando como podem usar os dados a nível cidade, com uma resolução cada
vez maior, para facilitar a prestação de serviços a seus cidadãos. As ambições da cidade, como a de tornaremse cidades inteligentes, sustentáveis ou globais, promovem técnicas contáveis inovadoras. Esses dados incluem
novas fontes de dados, como big data, plataformas de mídias sociais e redes inteligentes. Esses dados podem
depois alimentar diretamente os serviços públicos, como os sistemas de gestão de transporte público, ou podem
O trabalho sobre desenvolvimento urbano sustentável está diretamente relacionado com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Em 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas acordo formalmente um
conjunto ambicioso de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): um marco para coordenar os
esforços mundiais para erradicar a pobreza e a fome, combater a desigualdade e as enfermidades, frear a
mudança climática e construir a paz. As ODS enfatizam o papel vital que as cidades exercem no esforço global.
Vários dos novos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ou ODS, como são mais conhecidos) estão
especificamente orientados ao desenvolvimento urbano sustentável; existe aos governos construir cidades que
sejam “inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis”. As outras 16 ODS também afetam o trabalho das
autoridades locais de uma forma ou outra. Não é possível alcançar objetivos como garantir a ação climática, a
água limpa e o saneamento para todos sem uma liderança a nível local.5 Nos bastidores de um evento das Nações
Unidas, dezenas de prefeitos e outros líderes locais se comprometeram com a causa. Assinaram uma promessa
dizendo que teriam um papel determinante para abarcar, endossar, implementar e monitorar esses objetivos. Os
compromissos também incluíram uma lista de ações para garantir “o atingimento das ODS em nossas cidades e
territórios para 2030”. No entanto, ainda persistem algumas dúvidas se realmente é possível chegar a um acordo
sobre os indicadores. Por exemplo, as ODS urbanas incluem apenas 10 metas detalhadas e 5 indicadores.6
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Swope, C. 2016. Here’s the list of Sustainable Development Goal targets that have a role for cities. Citiscope. 7 de Julho de 2016.
http://citiscope.org/story/2016/heres-list-sustainable-development-goal-targets-have-rolecities?utm_source=Citiscope&utm_campaign=3eb263e944-Mailchimp_2016_07_08&utm_medium=email&utm_term=0_ce992dbfef3eb263e944-118049425
6 Biron, C. L. 2016. Cities turn to implementing the Sustainable Development Goals. Citiscope. 7 de Julho de 2016.
http://citiscope.org/story/2016/cities-turn-implementing-sustainable-development-goals; and also: Klopp, J.M. and Petretta, D. 2016. Can
we actually agree on indicators to measure urban development? Citiscope 19 September.
http://citiscope.org/habitatIII/commentary/2016/09/can-we-actually-agree-indicators-measure-urban-development

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas

Fonte: Biron, C. L. 2016. Las ciudades recurren a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Citiscope. 7 de julho de 2016.
Cabe ressaltar que a UE manifestou um compromisso especial para implementar o sistema de indicadores das
ODS como parte das suas ações de política interna7. “A UE anunciou três propostas para o futuro da cooperação
de desenvolvimento da União Europeia: uma substituição ao Consenso Europeu de desenvolvimento de 10 anos,
um road map para integrar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em toda a cooperação de
desenvolvimento da EU e um compromisso associação com países da África, Caribe e Pacífico.8
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