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Este texto traz reflexões sobre os temas relacionados 
à Nova Agenda Urbana (NAU), construída no proces-
so de organização e realização da Conferência da  
Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Habitação 
e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), 
em outubro de 2016, em Quito, Equador.

O processo preparatório da participação brasi-
leira na Habitat III contou com instâncias de debates, 
discussões e arranjos organizacionais, tanto para lidar 
com aspectos operacionais ligados à participação das 
delegações e representações da sociedade civil no 
evento, quanto no que diz respeito ao posicionamento 
do país em relação aos temas tratados.

Nesse processo, num primeiro momento, coube 
ao Ipea, sob solicitação do Conselho Nacional das 

Cidades (ConCidades), o papel de relator do relatório 
brasileiro, o qual se transformou no documento oficial 
do Brasil como Estado-membro das Nações Unidas.

O relatório brasileiro sistematizou contribuições 
de representantes do governo, especialistas e da socie-
dade civil, seja por meio das reuniões do Conselho das 
Cidades, seja via plataforma de participação virtual, seja 
pelo seminário presencial, realizado ainda em 2015.

Esse documento também foi parte do processo 
preparatório brasileiro para a Habitat III, sendo resultado 
de debates com membros do Conselho das Cidades, 
o qual avaliou como necessária a produção de um 
relatório exclusivo do ConCidades que explorasse 
mais a fundo alguns dos pontos mais fundamentais, 
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sob a perspectiva do conselho, nos debates em torno 
da Nova Agenda Urbana.

O conteúdo aqui desenvolvido foi mais uma 
contribuição em meio à farta produção acadêmica, 
governamental e popular que acompanhou a preparação 
da conferência. Ele visou debater alguns pontos-chave 
da questão urbana brasileira, em complementação a 
outras contribuições que foram produzidas ao longo 
do processo.


