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Publicação estimula debate sobre espaços urbanos 
resilientes e sustentáveis  

Para promover o debate e a compreensão sobre temas específicos da Agenda 2030, o 

Grupo Assessor do Sistema ONU no Brasil, em parceria com a ONU-HABITAT, lançou na 

terça-feira (5), em Maceió (AL), o Glossário do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 

11 – Cidades e comunidades sustentáveis. O documento apresenta termos e definições 

que dialogam com as metas do ODS 11 e pretende servir de subsídio para o debate entre 

instituições e indivíduos sobre políticas públicas. 

O documento traz definições sobre habitação adequada, segura e a preço acessível, 

transportes seguros, urbanização inclusiva e redução de impacto ambiental. A 

publicação também destaca conceitos sobre relações econômicas em áreas urbanas, 

redução do impacto ambiental, gestão de resíduos municipais, entre outros. 

Especialistas das Nações Unidas organizaram, de forma colaborativa, as definições e as 

referências presentes no glossário. No entanto, os conceitos apresentados na 

publicação pretendem ser uma proposição inicial e não esgotam os temas. 

“A Agenda 2030 reconhece o papel fundamental dos governos locais e regionais na 

promoção do desenvolvimento sustentável, e esse glossário dialoga diretamente com 

essas esferas para a ‘localização’ dessa Agenda”, disse o coordenador-residente do 

Sistema ONU no Brasil e representante-residente do Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD) no país, Niky Fabiancic. 



“Localização” refere-se tanto à forma como os governos locais e regionais podem apoiar 

a realização dos ODS por meio de ações “de baixo para cima”, quanto à forma como os 

ODS podem fornecer um arcabouço para uma política de desenvolvimento local. 

Segundo a oficial nacional para o Brasil da ONU-HABITAT, Rayne Moraes, esse foi o 

primeiro glossário lançado na região Nordeste, reconhecendo que todas as cidades e 

assentamentos urbanos têm que ser contemplados com políticas inclusivas. 

Desde a entrada em vigor da Agenda 2030, o Grupo Assessor da ONU no Brasil já lançou, 

além do glossário do ODS 11, publicações referentes aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável 5 (Igualdade de gênero), 13 (Ação contra a mudança global do clima), 9 

(Indústria, inovação e infraestrutura), 6 (Água potável e saneamento) e 7 (Energia limpa 

e acessível). 

Na avaliação do assessor sênior do PNUD e copresidente do Grupo Assessor da ONU no 

Brasil para a Agenda 2030, Haroldo Filho, apresentar a definição de termos específicos 

para cada ODS é ferramenta fundamental para a formulação de políticas públicas com 

enfoque no desenvolvimento sustentável. 

“Esses glossários constituem relevante ferramenta de apoio à compreensão integrada 

dos temas da Agenda 2030. Conhecer os conceitos por trás do compromisso firmado 

pelos países na Cúpula do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, em 

setembro de 2015, é fundamental para embasar a formulação de políticas, além de guiar 

sua implementação e acompanhamento ao longo dos próximos anos”, declarou. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/glossario-ods-11.html 

 

 



Roteiro para a Localização dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável: Implementação e 

Acompanhamento no nível subnacional 

Na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (25-27 de 

setembro de 2015), os líderes de governos e de Estado de 193 países adotaram a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a qual contém um conjunto de 

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  Os ODS foram construídos 

a partir dos resultados da Rio+20 e levam em conta o legado dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), oito metas de combate à pobreza que o 

mundo se comprometeu em atingir até 2015. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/undp-br-roteiro-localizacao-

objetivos-desenvolvimento-2017.pdf 

 

Documentos Temáticos: ODS 1, 2, 3, 5, 14 

O conjunto de “documentos temáticos” (issue papers) apresenta temas e 

questões que o Sistema ONU no Brasil considera relevantes no âmbito do 

processo de implementação dos ODS 1, 2, 3, 5, 9 e 14 no Brasil e têm a pretensão 

de servir como subsídios à Comissão Nacional para as discussões temáticas 

correspondentes na fase preparatória para o Fórum Político de Alto Nível de 2017, 

assim como em outras oportunidades relevantes. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/publicacoes/documentos

-tematicos-ods-07-2017.pdf 

 

Guia sobre Mecanismos de Compensação de GEE 



Este guia tem por objetivo apresentar o Manual sobre "Mecanismos voluntários de 

compensação individual de emissões de gases de feito estufa", incluindo a experiência 

protótipo de compensação voluntária das emissões decorrentes do transporte aéreo 

individual para participação na Conferência Rio+20 para divulgação e eventual 

replicação dessas experiências, incluindo em outros países. A publicação também traz 

informações sobre o regime multilateral de mudança do clima, com destaque ao 

Protocolo de Quioto e ao Acordo de Paris.  

FONTE:http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/guia-efeito-

estufa_WEB.pdf 

 

 

Glossário de termos do Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável 11 - Cidades e comunidades sustentáveis 

O glossário de termos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 - Cidades 

e comunidades sustentáveis apresenta termos e definições sobre o tema. O 

documento pretender servir de subsídio para o debate sobre políticas públicas, 

de forma neutra, entre instituições e indivíduos. As definições e referências 

apresentadas na publicação foram organizadas por especialistas das Nações 

Unidas de forma colaborativa. Os conceitos presentes no glossário pretendem ser 

uma proposição inicial e não esgotam os temas apresentados. O glossário foi 

elaborado pelo Grupo Assessor do Sistema ONU no Brasil para a Agenda 2030, em 

parceria com a ONU Habitat.  

FONTE:http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/glossario%20-

%20ODS%2011.pdf 

 



 

Glossário de termos do Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável 11 - Cidades e comunidades sustentáveis 

O glossário de termos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 - Cidades e 

comunidades sustentáveis apresenta termos e definições sobre o tema. O documento 

pretender servir de subsídio para o debate sobre políticas públicas, de forma neutra, 

entre instituições e indivíduos. As definições e referências apresentadas na publicação 

foram organizadas por especialistas das Nações Unidas de forma colaborativa. Os 

conceitos presentes no glossário pretendem ser uma proposição inicial e não esgotam 

os temas apresentados. O glossário foi elaborado pelo Grupo Assessor do Sistema ONU 

no Brasil para a Agenda 2030, em parceria com a ONU Habitat.  

FONTE:http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/glossario%20-

%20ODS%2011.pdf 

 

Glossário do ODS 6 - Água potável e saneamento 

O Glossário do ODS 6 - Água potável e saneamento, apresenta, de forma 

qualificada e neutra, definições internacionalmente acordadas, bem como 

aquelas observadas como mais pertinentes à realidade brasileira, dos principais 

conceitos contidos na redação das metas do ODS 6. O glossário aborda temas 

importantes, com vistas à levá-los para debate a fim de que pessoas e instituições 

possam propor ações construtivas a partir deles.  

FONTE:http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/Gloss%C3%A1rio%2

0-%20ODS%206.pdf 

 



 

Glossário do ODS 9 

O glossário do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9 (Indústria, inovação e 

infraestrutura) apresenta termos e definições sobre o tema, com base na 

implementação da Agenda 2030. O documento foi organizado pelo Grupo 

Assessor do Sistema ONU no Brasil para a Agenda 2030, por meio de diversos 

organismo das Nações Unidas no país, e pretende orientar políticas públicas com 

foco no crescimento econômico inclusivo, na erradicação da pobreza e na 

sustentabilidade do planeta. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/Gloss%C3%A1rio%20-%20ODS9%20-

%20Ind%C3%BAstria,%20inova%C3%A7%C3%A3o%20e%20infraestrutura.pdf 

 

Cooperação Sul-Sul e Mudança do Clima 

A publicação "Parcerias do Clima para um Futuro Sustentável: uma Prévia da 

Cooperação Sul-Sul sobre a mudança do clima no contexto do desenvolvimento 

sustentável e esforços para erradicar a pobreza" fornece uma visão inicial sobre 

a multiplicidade de iniciativas relacionadas com a cooperação Sul-Sul na área de 

mudança do clima, realizadas por países em desenvolvimento e organismos 

internacionais, incluindo bancos de desenvolvimento multinacionais, assim como 

instituições que têm o apoio das Nações Unidas. O documento destaca que países 

em desenvolvimento podem se beneficiar de parcerias que combatem os efeitos 

adversos da mudança do clima e colaboram com o alcance da Agenda 2030. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/Coopera%C3%A7%C3%A3o%20Sul-

Sul%20e%20mudan%C3%A7a%20do%20clima.pdf 



 

Glossário de termos do Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável 13 

O glossário do ODS 13 apresenta, de forma propositiva, temas e definições 

internacionalmente acordadas sobre mudança do clima, observadas à realidade 

brasileira. O documento também pretende orientar políticas públicas para o 

combate à mudança global do clima e promover o debate, de forma neutra, entre 

instituições e indivíduos, para o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável 13 (Ação contra a mudança global do clima). 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/glossario13.pdf 

 

 

Atlas: Mapeando os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável na Mineração 

O documento "Atlas: Mapeando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na 

Mineração" destaca o papel das indústrias do setor no cumprimento do ODS. 

Também incentiva as empresas de mineração de todos os portes a incorporar os 

Objetivos Globais em seus negócios e operações, para promover o 

desenvolvimento sustentável inclusivo, em diferentes níveis.  

FONTE:http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/publicacoes/atlas-mineracao-ods.pdf 

 



 

Documentos Temáticos: ODS 1, 2, 3, 5, 14 

O conjunto de “documentos temáticos” (issue papers) apresenta temas e 

questões que o Sistema ONU no Brasil considera relevantes no âmbito do 

processo de implementação dos ODS 1, 2, 3, 5, 9 e 14 no Brasil e têm a pretensão 

de servir como subsídios à Comissão Nacional para as discussões temáticas 

correspondentes na fase preparatória para o Fórum Político de Alto Nível de 2017, 

assim como em outras oportunidades relevantes. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/publicacoes/documentos

-tematicos-ods-07-2017.pdf 

 

Roteiro para a Localização dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável: Implementação e 

Acompanhamento no nível subnacional 

Na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (25-27 de 

setembro de 2015), os líderes de governos e de Estado de 193 países adotaram a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a qual contém um conjunto de 

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  Os ODS foram construídos 

a partir dos resultados da Rio+20 e levam em conta o legado dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), oito metas de combate à pobreza que o 

mundo se comprometeu em atingir até 2015. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/undp-br-roteiro-localizacao-

objetivos-desenvolvimento-2017.pdf 



 

Gênero e redução do risco de desastres na Europa e na 
Ásia Central: guia de workshop para facilitadores 
Este guia foi elaborado para facilitadores e treinadores que trabalham para incorporar 
as perspectivas de gênero em programas e iniciativas de redução de risco de desastres 
(RRD). Destina-se a ajudar os participantes do workshop - incluindo profissionais e 
funcionários das Nações Unidas, governos nacionais, organizações da sociedade civil 
(CSOs) e outras instituições - na obtenção de uma compreensão do impacto de gênero 
de desastres. Também os ajuda a aprender como planejar, implementar, monitorar e 
avaliar programas e iniciativas de RRD com perspectiva de gênero. 

As informações contidas neste guia são baseadas no contexto de questões de igualdade 
de gênero na Europa e na Ásia Central (ECA). As medidas estabelecidas baseiam-se nas 
experiências de mulheres e homens nessa região para garantir que suas necessidades 
sejam atendidas quando comunidades, organizações ou governos estão se preparando 
para o início de desastres e durante os esforços de recuperação e fortalecimento da 
resiliência. A mitigação de desastres não é abordada neste guia devido à literatura 
existente (orientação) sobre o tópico. 

O guia é um esforço de colaboração entre o Centro Regional de Istambul da UNDP para 
a Europa e a CEI, e o Escritório Regional da ONU para Mulheres, Europa e Ásia Central. 
Inclui recursos de agências das Nações Unidas, juntamente com instituições 
especializadas em redução de riscos de desastres, em particular, as Diretrizes para 
Intervenções de Violência Baseada em Gênero em Configurações Humanitárias 
desenvolvidas pelo UNFPA. Também incorpora as melhores práticas e abordagens do 
PNUD e da ONU Mulheres na CEA e além. Está disponível em inglês e russo. 

FONTE:http://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2018/gender%20and%20disaster%20risk%20reduction%20in%20euro
pe%20and%20central%20asia%20%20workshop%20guide%20english.pdf?la=en&vs=2805 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-
chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 


