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Agenda 2030: Cidades e Comunidades Sustentáveis
14 de maio de 2019, nataliafacb

Em 2015 a ONU lançou a Agenda 2030, um plano de ação que conta com 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) criados para erradicar a pobreza e promover
uma vida digna para todos. Os objetivos e as metas vão desde erradicar a extrema
pobreza e a fome, até ter paz, justiça e instituição eficazes, sendo que cada país os
adota de acordo com suas prioridades.
Cada ODS tem suas metas, neste artigo queremos comentar sobre a ODS11 que fala
sobre a “Cidades e Comunidades Sustentáveis”. As metas dessa ODS são:











Garantir o aceso de todos a habitação segura, aos serviços básicos e urbanizar as
favelas;
Proporcionar o acesso a sistemas de transportes seguros, acessíveis e sustentáveis a
preço acessível para todos;
Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável;
Proteger o patrimônio natural e cultural do mundo;
Reduzir significativamente o número de mortes e pessoas afetadas por catástrofes;
Reduzir o impacto ambiental, prestando atenção à qualidade do ar e gestão de resíduos
municipais;
Oferecer acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes;
Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas e reforçar o planejamento
nacional e regional de desenvolvimento;
Aumentar o número de cidades e assentamentos humanos implementando políticas e
planos integrados para a inclusão, eficiência dos recursos, resiliência a desastres, etc;
Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive com assistência técnica e financeira,
para construções sustentáveis utilizando materiais locais.
Cidades e Comunidades
Os representantes de cada país aceitaram o desafio das ODS e agora as prefeituras
das cidades estão se mobilizando para cumpri-los.
Em parceria com o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos
(ONU-HABITAT), a Prefeitura de Niterói realizou o Laboratório #ODSWeek, evento que
teve uma semana de duração para promover a inovação e soluções criativas para
alcançar a ODS Cidades e Comunidades Sustentáveis.

Marília, Subsecretária de Planejamento e Parcerias da Prefeitura de Niterói.
Além da troca de conhecimentos, ocorreu o Prêmio ODS Week para premiar os
servidores municipais com as melhores soluções para auxiliar o desenvolvimento
sustentável da cidade de Niterói.
A criação desse evento mostra como a cidade está engajada em cumprir o objetivo
proposto pela ONU. Além disso, a prefeitura de Niterói está buscando novas maneiras
de ouvir a sua população.

Gustavo Carvalho, gerente de operações do Colab
Através do aplicativo do Colab, a prefeitura recebe demandas da população para a
melhoria de vias públicas, denúncias de irregularidades como estacionamentos ilegais
e muito mais. Dessa forma, a prefeitura oferece um novo canal de contato com a
população e consegue atender determinadas demandas com mais agilidade.
Agora que você conhece a ODS11, acha que as cidades brasileiras estão engajadas
em cumprir os desafios propostos?

