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O projeto de pesquisa O Brasil e a Nova Agenda Urbana – Habitat III iniciou-se no ano  
de 2016, no contexto dos debates globais sobre a III Conferência das Nações Unidas sobre 
Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III). A finalidade da Habitat 
III é analisar os processos de urbanização e o desenvolvimento sustentável dos últimos vinte 
anos no mundo, bem como construir uma nova agenda urbana, renovando os compromissos 
políticos entre os países do Sistema da Organização das Nações Unidas (ONU) construídos, 
sobretudo, na última conferência Habitat, em 1996.

No ano de 2014, iniciaram-se atividades de cooperação entre o Ipea e o Ministério  
das Cidades (MCidades), no âmbito do Conselho das Cidades (ConCidades), para a ela-
boração do relatório nacional brasileiro para a conferência. Esta primeira etapa da pesquisa 
resultou na redação e na publicação do relatório nacional, lançado em janeiro de 2016,  
com um conjunto de indicadores sociais e urbanos, e de uma plataforma on-line, que cataloga 
informações e documentos que nortearam a redação do relatório.

Findado o ciclo de atividades inicialmente previstas, o Ipea foi novamente convi-
dado para a construção de um documento de referência que subsidiasse as discussões do 
ConCidades/MCidades, visando aprofundar as questões urbanas com foco na realidade 
brasileira em debate na ONU para a conferência. Dada a importância do evento para a 
política de desenvolvimento urbana do país, iniciou-se uma nova fase de pesquisa.

Dessa forma, a nova pesquisa tem como objetivo construir um texto crítico de refe-
rência sobre temas, áreas e diretrizes urbanos, identificando experiências positivas e lições 
aprendidas a partir da realidade brasileira. Este documento visa subsidiar o ConCidades 
nas proposições em curso da nova agenda urbana. O projeto está sendo desenvolvido pela 
Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea.

Para tanto, estão sendo desenvolvidas atividades com o ConCidades, especial-
mente com o Grupo de Trabalho (GT) Habitat, criado no âmbito do conselho pela 
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Resolução Administrativa no 29, de 25 de julho de 20143 do MCidades, e consultas on-line,  
via plataforma <participa.br/habitat>, para dialogar com outros atores da sociedade.

A primeira etapa consistiu na realização de oficina de trabalho, organizada com base 
nos temas indicados para o relatório nacional correlacionadas com as áreas debatidas nas 
unidades de política (policy units) da ONU. As informações foram sistematizadas de forma 
a proporcionar o debate coletivo e participativo dos representantes do GT, com a finalidade 
de traçar um estado da arte das discussões nos documentos e, sobretudo, desenvolver as 
premissas analíticas para a elaboração do novo documento.

Nesse contexto, o Ipea participou também de iniciativas do MCidades sobre a temática, 
no Encontro Internacional Rumo à Conferência Habitat, com especialistas brasileiros e 
internacionais em desenvolvimento urbano sustentável, com a finalidade de coletar insumos 
para o documento.

A expectativa é que até a realização da conferência Habitat, em Quito, no Equador, 
amplie-se o debate de construção da nova agenda urbana mundial e o documento-base seja 
capaz de estimular o debate crítico e propositivo de diferentes áreas de políticas públicas 
urbanas no Brasil.
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