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1. Em 2015, 54% da população viveu em cidades ao nível mundial 

Para 2050 se espera 66% 

2. Em Brasil 85% vive em cidades 

3. Cerca 30% de população urbana vive  

em favelas (UN-Habitat, 2016) 

4. Em América Latina mais de 20% vive  

em favelas 

5. Aumento da vulnerabilidade 
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1. Crescimento Urbano 

Favela Jaqueline, SP 

Fonte: Por Dornicke - Obra do próprio, Domínio público,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4410234  
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2. Impactos do Cambio Climático para as cidades 

Consenso comum:  

• Cambio Climático é uma realidade 

• Limitação do crescimento das emissões de CO2eq. ao de 2% 

• As causas das mudanças climáticas são locais, o impacto é 

global. 

Fonte: Wikilmage 
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 Degradação do meio ambiente urbano e  

Aumento da vulnerabilidade 

- favelas 

- deslizamentos 

- inundações 

 Inadequadas politicas, estratégias, legislações e gestão urbana 

aos desafios 

 Insuficiente envolvimento da sociedade civil no 

desenvolvimento urbano 

 Financiamento 
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Os desafios principais no contexto urbano 
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 Implementação das ODS (11) 

• Acesso à habitação 

• Aumentar a urbanização inclusi- 

va e sustentável 

• capacidades para  o planea- 

mento e gestão de assentamentos humanos participativos, 

integrados e sustentáveis 

• Adotar e implementar políticas e planos integrados para a 

inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às 

mudanças climáticas, resiliência a desastres 
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Os desafios principais no contexto urbano 
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 Implementação da Nova Agenda Urbana (NAU) 

• Assinado também por Brasil em 10/2016 em Quito (Habitat 

III) 

• Paradigma urbano que deve estar fundamentada nas 

dimensões integradas e indivisíveis do desenvolvimento 

sustentável: social, económica, e ambiental. 

• Desenvolvimento urbano sustentável para a inclusão social 

e a erradicação da pobreza 

• Prosperidade e oportunidades urbanas inclusivas e 

sustentáveis para todos 

• Desenvolvimento urbano ambientalmente sustentável e 

resiliente (incl. Luta contra o Cambio Climático) 
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Os desafios principais no contexto urbano 
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Projetos de Cooperação BRA-ALE no âmbito urbano: 
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Projeto:  Apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento 

Urbano Sustentável no Brasil (ANDUS) 
 
Parceiro: MCidades, Secretaria Nacional de Desenvolvimento 

(Brasil) Urbano (SNDU) 

 

Parceiro: Ministério Federal de Meio Ambiente, Proteção da 

(Alemanha) Natureza, Construção e Segurança Nuclear (BMUB) 

 

Parceiros: Ministério do Meio Ambiente (MMA), Governos Estaduais, 

(outros) Municípios 

 

Prazo de execução: 07/2017 a 03/2022 
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Linhas de atuação 

29/09/2017 

2 

1 

3 

Aprimoramento e compatibilização de políticas e instrumentos nacionais 
 

Fortalecimento de capacidades de implementação 

 
Gestão de conhecimentos e difusão de práticas inovadoras 

4 Contribuições à Nova Agenda Urbana (parceria urbana) 

Objetivo do Projeto (ANDUS) 

Entes federados implementam estratégias de 

desenvolvimento urbano sustentável, considerando 

mitigação e adaptação à mudança do clima 
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Projeto:  Eficiência Energética na Mobilidade Urbana 

(EEMU) 
 
Parceiro: MCidades, Secretaria Nacional de Transporte e da 

(Brasil) Mobilidade Urbana (SEMOB) 

  

Parceiro: Ministério Federal de Meio Ambiente, Proteção da 

(Alemanha) Natureza, Construção e Segurança Nuclear (BMUB) 

 

Parceiros: Governos Estaduais, Municípios 

(outros)  

 

Prazo de execução: 12/2015 a 06/2018 
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Linhas de atuação 
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2 

1 

4 

Instrumentos metodológicos para avaliação e monitoramento da 

eficiência energética 

Diretrizes para o planejamento, financiamento e implementação 

Formação de uma Rede de Competência Inter setorial  3 
 

Estratégia de gestão da mobilidade urbana e eficiência energética 

em cidades-piloto 

 

Objetivo do Projeto (EEMU) 

Melhorar as condições quadro para a eficiência 

energética na mobilidade urbana 
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Muito obrigado 

Günther Wehenpohl 

 

guenther.wehenpohl@giz.de 


