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Por que localização dos ODS?

Localizar os ODS significa transformar os Objetivos em realidade a nível local, em coordenação
com o quadro nacional e em linha com as prioridades das comunidades

Mais de 60% das metas dos ODS estão relacionadas ao mandato e ação dos Governos Locais e 
Regionais .

Em um mundo em rápida urbanização , a batalha pela sustentabilidade será ganha ou perdida nas
cidades e áreas urbanas.

A recuperação inclusiva, verde e justa da pandemia de COVID-19 dependerá em grande parte da 
ação e liderança local.

Os governos locais e regionais precisam trabalhar em conjunto com seus governos nacionais para 
localizar os ODS.



Apoio da ONU-Habitat à localização dos ODS

Parcerias Estratégicas

Cooperação Técnica

Desenvolvimento de Conhecimento e 

Capacidade

Advocacia global

O que

nós

fazemos?



Nossos

princípios

Parcerias com várias partes interessadas

Governança e coordenação em vários níveis

Participação e inclusão social

Coerência da política

Eficácia do desenvolvimento

Apoio da ONU-Habitat à localização dos ODS



Nossa

abordagem

Global Urban 
Monitoring 
Framework

Inovação de dados

Monitoramento e Relatórios

Planejamento de longo prazo

Apoio da ONU-Habitat à localização dos ODS



Marco Global de Monitoramento Urbano

Inovação

de dados

A ONU-Habitat foi encarregado pela Assembleia Geral da ONU de 
liderar o desenvolvimento de um conjunto harmonizado de 
indicadores para acompanhar o progresso dos ODS e da Nova 
Agenda Urbana à nível local.

O Marco Global de Monitoramento Urbano, desenvolvido em
consulta com uma série de parceiros, harmoniza os indicadores
existentes, ao mesmo tempo em que incorpora as ligações rural-
urbana e o princípio de não deixar ninguém para trás .

A estrutura é uma base útil para a preparação dos Relatórios
Nacionais Voluntários (VNRs) e Relatórios Locais Voluntários (VLRs)



Relatórios locais voluntários

Monitoramento

e Relatórios

Juntamente com seus parceiros, a ONU-Habitat 
lidera o trabalho normativo global sobre as 
Revisões Locais Voluntárias (VLRs).
O primeiro volume das Diretrizes VLR foi
publicado em julho de 2020. O segundo volume 
foi lançado durante o HLPF 2021.

A ONU-Habitat apoia tecnicamente cidades e governos locais em
todo o mundo para desenvolver seus VLRs , como: Moscou, Amã, 
Florença, Rio de Janeiro, Madri, Bhopal etc.

Trabalhamos com uma ampla rede de parceiros estratégicos nos
níveis internacional, nacional e local

A ONU-Habitat organiza o Fórum Urbano Mundial , o principal 
Fórum da ONU para localização dos ODS e apresentação dos VLRs

https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=auto&tl=pt&u=https://unhabitat.org/guidance-for-voluntary-local-reviews-vol1-a-comparative-analysis-of-existing-vlrs


SDG Cities 

Planejamento

de longo-prazo

SDG Cities é uma iniciativa emblemática da ONU-Habitat que se 
baseia nos dados, narrativas e prioridades identificadas por meio do 
Marco Global de Monitoramento Urbano e dos VLRs para avançar
no planejamento de longo prazo para a localização dos ODS nas
cidades.

Faz isso por meio de planejamento baseado em
evidências; capacitação; governança; receita e prestação de 
serviços; e financiamento para iniciativas locais de impacto dos 
ODS.

Através da iniciativa, o UN-Habitat visa impactar positivamente um 
milhão de vidas em cerca de 1.000 cidades por meio de uma
abordagem sistemática que combina ferramentas digitalizadas e 
apoio técnico.

https://unhabitat.org/programme/sustainable-development-goals-cities


Local 2030 Coalition

O que é?
Uma plataforma para a convergência de redes de
governos locais e regionais e suas associações, governos
nacionais, empresas, organizações comunitárias e outros
atores locais e o sistema das Nações Unidas

Como é governada?
A secretaría é hospedada pela ONU-Habitat. Nos
primeiros dois anos (2022-2024), a Coalição será
copresidida pela ONU-Habitat e pelo PNUD. O
Comitê Diretor incluirá representantes de agências da
ONU, Estados Membros, Força-Tarefa Global de
Governos Locais e Regionais, sociedade civil e o setor
privado.

Como funciona?
Contamos com uma variedade de plataformas e
mecanismos de ampliação para avançar na localização da
Agenda 2030 em todas as regiões do mundo:
Monitoramento e Relatórios; Apoio a Políticas
Integradas; Engajamento Multi-Stakeholders; Processos
Intergovernamentais; Financiamento; Advocacia e
Parcerias

O que pretende?
Busca fomentar a colaboração, incubar inovação,
compartilhar soluções e implementar estratégias que
promovam os ODS, aproveitando os rápidos processos de
urbanização que acontecem em todo o mundo para acelerar
o alcance dos ODS.



Local 2030 Coalition

Por que unir forças com a Local 2030 Coalition?

Você poderá acessar a uma variedade de inovações, ferramentas e redes para apoiar seus esforços de 
localização dos ODS e construir novas parcerias

Você poderá fortalecer a coordenação multinível com seus colegas locais e acelerar a realização dos ODS 
em todo o país

Você poderá mostrar sua experiência e se conectar com instituições públicas e privadas em todo o mundo.

Você poderá fortalecer seu posicionamento nos ODS e encontrar iniciativas e oportunidades inovadoras de 
parceria com atores governamentais e não governamentais

Você poderá utilizar experiências e o conhecimento global sobre a localização dos ODS para tornar seu
trabalho mais eficaz



Por que trabalhar com a ONU-Habitat?

A Onu-Habitat é a Agência da ONU que está liderando a colaboração com os governos locais e regionais e 
suas redes.

É a precursora da Nova Agenda Urbana e promove a urbanização sustentável em todo o mundo.

Trabalha com uma ampla rede de parceiros em todos os setores (público; privado; sociedade civil) e em
todos os níveis (local; nacional; global).

Com seus parceiros, lidera o debate e a prática global sobre localização dos ODS e Revisões Locais
Voluntárias.

Convoca o Fórum Urbano Mundial a cada dois anos.

Assume o secretariado e co-preside a Local2030 Coalition, a iniciativa de toda a ONU para localizar os ODS.



Muito obrigada!

Francine Melchioretto
SDG Localization Expert
Urban Practices Branch, Global Solutions Division
UN-Habitat

Twitter: @francinemrs
Email: francine.melchioretto@un.org
www.unhabitat.org
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