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Pacto federativo e os desafios para 
implementação da NAU

Pacto Federativo para a Agenda 2030: O papel dos 
governos subnacionais e da sociedade civil na construção 

de um Brasil mais democrático e sustentável 

Daniel Todtmann Montandon| ONU-Habitat



O contexto urbano e social 
das cidades brasileiras
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Prosperidade…
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Fonte: Campinas



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



Impactos dos eventos extremos e dos efeitos das mudanças climáticas
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Fonte: Teresópolis, Rio de Janeiro, 2011



Implicações do modelo insustentável de mobilidade urbana
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Fonte: Sao Paulo, Brasil



Implicações do modelo insustentável de mobilidade urbana
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Implicações do modelo insustentável de mobilidade urbana
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Fonte: São Paulo, Brasil, SMDU/DEINFO

Concentração de empregos e dispersão da moradia no território: 
necessidade de maior quantidade e extensão dos deslocamentos 
diários da população...



Implicações do modelo insustentável de mobilidade urbana
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… que gera sobrecarga na rede de transporte público e 
no sistema viário

Fonte: Sao Paulo, Brasil



Implicações do 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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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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O que é a Nova Agenda Urbana?

▪ É uma declaração, que reúne princípios, 
diretrizes e ações estratégicas a serem 
adotados por governos, sociedade, 
universidades, empresas e instituições 
envolvidas com políticas urbanas, com o 
objetivo de promover o desenvolvimento 
urbano sustentável.

▪ É intitulada “Declaração de Quito sobre 
cidades e assentamentos humanos 
sustentáveis para todos”.

▪ Tem um horizonte de 20 anos.

▪ Não possui caráter vinculante.
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Principais conteúdos da NAU

Apresenta forte vínculo com outras agendas da ONU
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Principais conteúdos da NAU

Reconhece o 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: habitação é tratada de forma estratégica, no 
centro da agenda urbana.

x

Fonte: Sao Paulo, Brasil
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Principais conteúdos da NAU
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Estratégias para promover o uso eficiente do solo

Edifício Wilton Paes de Almeida, São Paulo



Principais conteúdos da NAU

Confere atenção à necessidade de construção de cidades resilientes
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Fonte: Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais | Brasil



Principais conteúdos da NAU

Tem forte preocupação com a governança urbana para sua 
própria viabilização: 

▪ políticas urbanas nacionais;

▪ marcos regulatórios;

▪ instrumentos de planejamento e regulação urbana;

▪ mecanismos de financiamento do desenvolvimento 
urbano;

▪ processos participativos;

▪ transparência das informações sobre as ações públicas;

▪ estruturação de sistemas de informação.
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Principais conteúdos da NAU

Reconhece as autoridades locais como principal instância 
para sua implementação 

Fonte: Conferencia Habitat III, Quito, Ecuador
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A evolução da política urbana no Brasil
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1979 1988 2001 2003

Lei federal de parcelamento do solo (6.766/79)

Década de 1980: experiências locais

▪ Orçamento participativo - Puerto Alegre

▪ ZEIS - Recife

▪ Operações Urbanas – São Paulo

▪ Transferência do direito de construir - Curitiba

2019

FASE I 
ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

FASE II 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 AO 

ESTATUTO DA CIDADE

FASE III 
PÓS ESTATUTO DA CIDADE

Evolução da política urbana no Brasil

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988

ESTATUTO DA CIDADE (Lei Federal 10.251/01)

Ministério das Cidades e Conselho Nacional 

SN Habitação de Interesse Social 

2005 2007

De 1964 a 1986

▪ Banco Nacional de Habitação (BNH)

▪ Sistema Financeiro de Habitação (SFH)

▪ Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFAU)

PN Saneamento Básico e PAC

2009 2012 2015

MCMV e Plano Nacional de Habitação

2010

PN Residuos Sólidos

SN = Sistema nacional

PN = Política Nacional

PAC = Programa de Aceleração do Crescimento 

MCMV = Programa Minha Casa Minha Vida

2017

PN Mobilidade Urbana

PN Defesa Civil

Código Florestal

Estatuto da Metrópole

Regularização fundiária

De 2003 a 2013 foram 

realizadas 5 Conferências 

Nacionais das Cidades



Formas de financiamento do 
desenvolvimento urbano
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Formas de financiamento do desenvolvimento urbano

1) Recursos financeiros próprios oriundos do Tesouro 
Municipal.

2) Recursos financeiros oriundos de transferências 
obrigatórias (FPM).

3) Recursos financeiros oriundos de transferências 
voluntárias do Governo Federal (PAC).

4) Recursos financeiros decorrentes de empréstimos (BID, 
Bando Mundial, CAF, outros).

5) Recursos financeiros obtidos através de contrapartidas 
pagas pela Outorga Onerosa do Direito de Construir 
(FUNDURB) e pela venda de CEPAC.
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Formas de financiamento do desenvolvimento urbano

6) Áreas públicas doadas ao município em projetos de 
parcelamento do solo.

7) Recursos decorrentes de parcerias público privadas.

8) Contrapartidas decorrentes de Termos de Cooperação 
(Ex.: Lei 14.233/06 – Cidade Limpa).

9) Recursos obtidos por Royalties e CFEM.

10) Contrapartidas decorrentes de impacto ambiental de 
grandes obras públicas que elaboraram EIA.

11) Contrapartidas decorrentes de impacto urbano 
decorrente de grandes empreendimentos imobiliários 
classificados como EIV ou PGT.
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Desafios para implementação dos 
ODS e NUA
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Desafios para os governos federal e estadual

▪ Manter os avanços obtidos nas políticas urbanas 
nacionais nas duas últimas décadas.

▪ Fortalecer programas de apoio ao desenvolvimento 
sustentável previsto nos marcos jurídicos internacionais 
de sustentabilidade e na agenda urbana nacional.

▪ Financiar ações e processos de planejamento urbano 
voltados à redução das carências urbanas e à agenda 
urbana nacional.

▪ Monitorar o alcance dos ODS e da NUA na esfera 
estadual e nacional.

▪ Adotar ampla transparência nas suas ações.

▪ Proporcionar soluções que superem os problemas 
urbanos em larga escala.
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Desafios para os governos municipais

▪ Aprimorar a regulação urbana para viabilizar o 
desenvolvimento urbano sustentável previsto nos 
marcos jurídicos internacionais de sustentabilidade 
e na agenda urbana nacional.

▪ Implementar instrumentos estratégicos para 
viabilizar o desenvolvimento urbano sustentável: 
ZEIS, “combo” PEUC + IPTUp + desap. sanção, 
OODC, etc.

▪ Promover processos amplamente participativos.

▪ Adotar ampla transparência nas suas ações.

▪ Monitorar o alcance dos ODS e da NUA na esfera 
estadual e nacional.
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Desafios para a sociedade civil

▪ Apoiar e tutelar os avanços obtidos nas políticas 
urbanas nacionais nas duas últimas décadas.

▪ 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.

▪ 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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