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Relatório de apoio e participação no evento: “Experiências com o desenvolvimento de indicadores para 
o acompanhamento do ODS 11” 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2018 

EVENTO: 
EXPERIÊNCIAS COM O DESENVOLVIMENTO DE 

INDICADORES PARA O ACOMPANHAMENTO DO ODS 11 

LOCAL: 
AUDITÓRIO NEWTON PAIVA- UNIDADE CARLOS LUZ. 
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE CARLOS LUZ, 220 - CAIÇARAS, 
BELO HORIZONTE - MG 

NOME: 

WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE (MT) 
JOSÉLIA DA SILVA ALVES (AC) 
NIKSON DIAS DE OLIVEIRA (RR) 
MÁRCIA GUERRANTE TAVARES (GO) 
JOSE JEFFERSON DE SOUSA (RN) 
ISABELA MÜLLER MENEZES (ANALISTA CPUA) 

2. REPRESENTAÇÃO: 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPUA-
CAU/BR) 
 
3. ESCOPO/HISTÓRICO: 
Em setembro de 2015, líderes mundiais reuniram-se na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), 
em Nova York, e decidiram um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que 
as pessoas alcancem a paz e a prosperidade: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a qual 
contém o conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os ODS constituem uma 
ambiciosa lista de tarefas para todas as pessoas, em todas as partes, a serem cumpridas até 2030. No ano 
seguinte, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano 
Sustentável- Habitat III, realizada em Quito (Equador), foi adotada a Nova Agenda Urbana que 
estabeleceu a estratégia de urbanização sustentável das Nações Unidas nos próximos vinte anos. 

O projeto de pesquisa ODS em Ação é uma iniciativa do Centro Universitário Newton Paiva e tem 
como objetivo principal a pesquisa, transferência de conhecimento e difusão de informações a respeito 
do espaço metropolitano brasileiro, em particular, da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a partir 
do olhar dos ODS, em especial o ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis, e da Nova Agenda 
Urbana. A pesquisa será desenvolvida a partir de novas abordagens conceituais e metodológicas para as 
questões ambientais urbanas e visa constituir uma referência para pesquisa no âmbito do Centro 
Universitário Newton Paiva, de informações e estudos sobre o ambiente urbano, envolvendo a 
identificação, coleta, organização e catalogação de dados, informações, mapas, etc., sobre o espaço 
urbano brasileiro 
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4. OBJETIVOS: 
O projeto tem como objetivo principal a pesquisa, a transferência de conhecimento e a difusão de 
informações a respeito da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em função da Nova Agenda Urbana 
e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) - estabelecidos pela Organização das Nações 
Unidos (ONU) - e que o Brasil assumiu o compromisso de acompanhar e cumprir com a implantação 
das 17 metas elencadas. O projeto foca principalmente no ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis 
e hoje já conta com parcerias com a Agência Metropolitana da RMBH, SDSN Global (Sustainable 
Development Solutions Network), e entidades de movimentos sociais. 
 

5. PROGRAMAÇÃO: 
13h30min - Credenciamento 
14h00min - Abertura – Boas vindas 
14h30min- Experiências e práticas em avaliação dos impactos da política urbana – panorama atual da 
sustentabilidade urbana no Brasil- Perspectivas de controle e regulação. 
14h40min/16h00min - Observatório do Milênio (PMBH)/ Observatório de Mobilidade da RMBH 
(Nossa BH)/ ODS em Ação (Newton + METRODS) 
16h00min – Abertura para debate experiências 
17h30min - Encerramento e Café 
 

6. RELATO:  
Como parte dos trabalhos da pesquisa em andamento, o evento apresentou a avaliação dos mesmos e 
proporcionou a discussão dos dados coletados da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), 
referente ao ODS 11 e as metas elencadas para seu acompanhamento. Indicando deste modo 
possibilidades de aferição da eficácia das políticas públicas municipais, que contribuam para o 
Desenvolvimento Sustentável da RMBH como um todo. 
 

7. CONCLUSÃO: 
Além da rica exposição de experiências dos palestrantes, as informações disponibilizadas serão 
importante ferramenta para ajudar aos governos locais, com seus instrumentos de planejamento e 
definição da alocação de recursos. Bem como para o Governo do Estado definir prioridades nos projetos 
a serem desenvolvidos na Região Metropolitana de Belo Horizonte e na região Metropolitana do Vale 
do Aço. Podendo ainda servir como referência para outros Estados. 
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8. ANEXOS: 

Banner de divulgação 

 
 
 

Link sobre o evento: https://www.sdsntrends.org/blog/2018/10/19/sdg-in-action-event-belo-horizonte 
 
 

https://www.sdsntrends.org/blog/2018/10/19/sdg-in-action-event-belo-horizonte
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Fotos 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


